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خبر
هشدار واکسنی به رانندگان تاکسی:

تا اول بهمن وقت دارید

ایســنا -معاون فنی و بهرهبرداری سازمان تاکسیرانی شهر
تهران از ممنوعالکار شدن بیش از پنج هزار راننده تاکسی به
دلیل عدم تزریق واکسن از اول بهمنماه خبر داد .سید علی
محتشــمی گفت :بر اساس ابالغیه ستاد ملی کرونا و طبق
دستور وزارت کشور تاکسیرانانی که اقدام به واکسیناسیون
کرونا نکردند ،از ادامه فعالیت حملونقل درونشــهری تا
زمانی که اقدام به تزریق واکسن نکنند ،ممنوعالکار هستند.
او افزود :بر همین اســاس پیامک و اطالعیهای برای آنها
ارسال شد تا نسبت به واکسیناسیون اقدام کنند و به آنها
اعالم شــد که از ابتــدای بهمنماه هرگونــه ارائه خدمات
حملونقل درونشهری برای آنها ممنوع است تا زمانی که
واکسن تزریق کنند .محتشمی ادامه داد :همچنین بهصورت
سیستمی و هوشمند کلیه خدمات اداری آنها معلق خواهد
شــد تا زمانی که نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام کرده
و کارت معتبــر واکسیناســیون خود را به یکــی از ادارات
هماهنگی امور تاکسیرانان ارائه کنند.

اختصاص ۵۰۰هزار فرانک سوئیس برای
سیلزدگان جنوب ایران

ایرنا -صندوق پاسخگویی اضطراری فدراسیون بینالمللی
جمعیتهــای صلیب ســرخ و هاللاحمر با درخواســت
جمعیت هاللاحمر جمهوری اســامی ایران برای کمک
اضطراری به استانهای سیلزده در جنوب کشور موافقت
کرد تا ۵۰۰هزار فرانک سوئیس به آنان اختصاص پیدا کند.
حسن اسفندیار ،مدیرکل عملیات بینالمللی و برنامههای
بشردوســتانه جمعیت هاللاحمر با اعالم این خبر گفت:
صندوق پاسخگویی اضطراری( )DREFبا درخواست فوری
جمعیتهای ملی برای کمک به آسیبدیدگان از سوانح و
بالیا پس از بررســی و بر اساس سابقه و تعامل سازنده آن
جمعیت با فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ
و هاللاحمر ،کمکهایی را بهطور سریع پرداخت میکند و
اکنون این صندوق پذیرفت ه است ۵۰۰هزار فرانک سوئیس
را برای کمک به ۱۳هزار و ۷۵۰نفر از سیلزدگان در اختیار
جمعیت هاللاحمر جمهوری اسالمی ایران قرار دهد .وی
افزود :این کمکها صرفاً در اختیار سیلزدگان دیماه جاری
در جنوب فارس ،بلوچستان ،جنوب کرمان و هرمزگان قرار
خواهد گرفت و تنها در قالب کاالهای معیشتی ،امدادی و
بهداشتی توزیع میشود.

آموزش حضوری نیمسال دوم دانشگاهها

ایســنا -معاون آموزشــی وزارت علوم با ابالغ بخشنامهای
دانشــگاهها را ملزم به ازسرگیری آموزش حضوری تمامی
مقاطع تحصیلی از نیمســال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
کرد .در نامه علی خاکی صدیق به روســای دانشــگاهها و
مؤسســات آموزش عالی آمده اســت :بــا توجه به مصوبه
ســتاد ازسرگیری آموزش حضوری دانشــجویان در تاریخ
۲۰دی جاری در خصوص حضوری شدن آموزش در مقطع
مختلف تحصیلی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نیز
حاصل مذاکرات بهعملآمده در نشست روسای دانشگاهها
و مؤسســات آموزش عالی با حضور مقــام عالی وزارت در
چهارشنبه ۲۲دی ،الزم است هماهنگی الزم برای اقدامات
مرتبط با در نظر گرفتن همه شــرایط و الزامات اقتصادی
آن دانشگاه و موسسه آموزش عالی در اجرای مصوبه انجام
بگیرد .بر این اساس همه کالسهای آموزشی دانشجویان
در دانشــگاهها و مؤسســات آموزش عالی و تمامی مقاطع
تحصیلی از نیمسال دوم  ۱۴۰۱-۱۴۰۰بهصورت حضوری
برگزار خواهد شد.

نرخ ویزیت پزشکان در سال
 ۱۴۰۱اعالم شد

مهر  -معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران ،نرخ
ویزیت پزشکان در سال  ۱۴۰۱را اعالم کرد .علی ساالریان
گفت :هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال  ۱۴۰۱حدود
۸۵هزار تومان ،پزشک متخصص ۱۲۰هزار تومان و پزشک
فــوق تخصص ۱۶۰هزار تومان خواهد بود .او افزود :با توجه
بــه تورم ۴۵درصدی که بانک مرکزی اعالم کرده اســت و
هزینه استهالک تجهیزات پزشکی و بخش حرفهای ،برآورد
کارشناسان اقتصاد و سالمت سازمان نظام پزشکی برای سال
 ۱۴۰۱این بوده که قیمت تعرفهها حداقل  ۶۰درصد افزایش
پیدا کند .ساالریان ادامه داد :هزینه ویزیت پزشک عمومی
در ســال  ۱۴۰۱به حدود  ۸۵هزار تومان ،ویزیت پزشــک
متخصص به حدود ۱۲۰هزار تومان و ویزیت پزشــک فوق
تخصص به حدود ۱۶۰هزار تومان خواهد رسید .او افزود :در
شورای عالی بیمه ،نظام پزشکی بهعنوان فروشنده خدمات
با ۹عضو دیگر که خریدار خدمات هســتند ،مواجه است و
این ترکیب شورای عالی بیمه در حوزه تعرفهگذاری خدمات
پزشکی اجحاف در حق جامعه پزشکی است .معاون فنی و
نظارت سازمان نظام پزشکی ایران گفت :دولت در این سالها
بر اســاس هزینه خودش ،خدمات پزشکی را قیمتگذاری
دستوری کرده اســت که منجر به تنزل خدمات پزشکی،
مهاجرت پزشــکان ،تغییر شغل پزشــکان و تخلف در این
زمینه شده است.

آخرینمهلتبخشودگیجرائمرانندگی
اعالم شد

ایرنــا  -رئیس مرکز اجرائیــات پلیس راهور با اشــاره به
اینکــه مالکان وســایل نقلیه برای رســیدگی به تخلفات
محدودیتهای کرونایی میتوانند با ارائه مدارک مثبته به
محلهای تعیینشــده مراجعه و نسبت به حذف آن اقدام
کنند ،گفت۳۰:دیماه آخرینمهلت بخشودگی مبالغ جریمه
مازاد بر اصل جرائم رانندگی است .سرهنگ محمدحسین
ابراهیم پور در تشریح این خبر ،گفت :مالکان وسایل نقلیه
برای رســیدگی به تخلفات محدودیتهای کرونایی با ارائه
مدارک مثبت میتوانند به واحدهای رسیدگی به تخلفات
رانندگی ،دفاتر پلیس  ۱۰+و پلیس راهور استانهای سراسر
کشــور مراجعه نموده تا ضمن بررسی مدارک و در صورت
تأیید نسبت به حذف آن اقدام کنند.
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تعداد مبتالیان جدید کرونا از سه هزار نفر گذشت

نشانههای ورود به پیک ششم

همدلی| وزارت بهداشــت دیروز دوشــنبه
از شناســایی ســه هزار و 163بیمار جدید
مبتال به کرونا در کشــور خبــر داد .این در
حالی اســت که تا روز یکشــنبه موارد ابتال
دســتکم حدود هزار مــورد پایینتر اعالم
میشــد .افزایش آمار ابتال به کرونا میتواند
به معنای تحقق پیشبینیها از شکلگیری
موج ششم کرونا با ســویه اومیکرون باشد.
دبیر کمیتــه اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته
علمی مقابله با کرونا میگوید 40درصد موارد
کرونا که در گردش است ،از سویه جدید این
ویروس است .تنها راه پیش رو برای در امان
ماندن از این موج ،دریافت واکسن و رعایت
پروتکلهای بهداشــتی اســت ،در غیر این
صورت باید شاهد افزایش موارد مرگومیر در
روزهای آینده باشیم.
آخرین آمار کرونایی کشور
در آخریــن اطالعیــه وزارت بهداشــت که
دیروز منتشــر شد آمده :از یکشنبه تا دیروز
دوشنبه ۲۷دی سه هزار و ۱۶۳بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد
که ۳۳۸نفر از آنها بســتری شدند .مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به ۶میلیون و
۲۲۴هــزار و ۱۹۶نفر رســید .در این مدت،
۲۰بیمــار کووید ۱۹جان خود را از دســت
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به
۱۳۲هزار و ۹۵نفر رسید .تا کنون ۶میلیون
۶۶هزار و ۸۱۹نفر از بیماران ،بهبودیافته یا از
بیمارستانها ترخیص شدهاند .هزارو ۳۱۳نفر
از بیمــاران مبتال به کووید ۱۹در بخشهای
مراقبتهای ویژه بیمارستانها تحت مراقبت
قرار دارند.
40درصد از موارد کرونایی از ســویه
اومیکرون است
خبر ابتالی بیش از ســه هزار نفر به ویروس
کرونــا در حالی اســت که آمارهــای اخیر
وزارت بهداشــت حاکی از روند کاهش ابتال
بــه این ویــروس در طی روزهای گذشــته
بود .حاال آنطور که پیداســت پیشبینیها
درباره شکلگیری موج ششم کرونا با سویه
اومیکرون در حال محقق شدن است .مسعود
یونسیان ،دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش
کمیته علمی کشوری مقابله با کووید ۱۹به
ایســنا میگوید :اکنون حــدود ۴۰درصد از
موارد کرونایی که در کشور در حال گردش
است ،از نوع ســویه اومیکرون است .درصد
ابتال به این ســویه و تعداد موارد بیماری در
کشور در حال افزایش است و به نظر میرسد
که ســیگنالی بــرای موج ششــم دریافت
کردهایــم و در صــورت ادامه این شــرایط،
هفته آینده اومیکرون بــه ویروس غالب در
کشور بدل میشود .او با بیان اینکه در حال
حاضــر حدود ۴۰درصد از موارد کرونایی که
در کشور در حال گردش است ،از نوع سویه
اومیکرون است ،افزود :طبیعتاً این درصد در
حال افزایش اســت .همچنیــن تعداد موارد

بیماری هم در هفته گذشــته از روز شنبه تا
روز جمعه ،به شکل منظمی در حال افزایش
بود .البته شنبه یک کاهش موارد داشتیم ،اما
باید توجــه کرد که معموالً روزهای جمعه و
روزهای تعطیــل تعداد موارد کمتری داریم.
مــوارد ابتالیی را کــه در روز جمعه گزارش
میکنیم ،مواردی هســتند که از پنجشنبه
تا صبح جمعه شناســایی شــدند و همیشه
شنبهها کاهش موارد داریم؛ بنابراین کاهشی
که شــنبه هفته جاری نســبت بهروزهای
گذشته داشتیم ،خیلی قابل استناد نیست و
باید روزهای دیگر را مدنظر قرار داد.
اومیکرون هفته آینده ویروس غالب
کشور میشود
یونســیان با بیان اینکه واقعیت این اســت
که ســویه اومیکــرون افزایشیافته اســت،
گفت :بهطوریکه طی چهار هفته گذشــته،
تقریباً موارد اومیکــرون هفتهای ۱۰درصد
افزایشیافته اســت .بهطوریکه چهار هفته
گذشته ،هشــت درصد موارد ابتال را شامل
میشد ،در سه هفته گذشته ۱۸درصد ،در دو
هفته گذشته ۳۳درصد و در هفته اخیر هم
۴۳درصد موارد ابتال را شامل میشده است؛
بنابراین درصد ابتال به اومیکرون و تعداد موارد
بیماری در کشور در حال افزایش است و به
نظر میرسد که ســیگنالی برای موج ششم
دریافــت کردهایم .او ادامــه داد :در صورت
ادامه این شــرایط ،هفته آینده اومیکرون به
ویروس غالب در کشــور بدل میشود .البته
در حال حاضر هم در برخی اســتانها طبق
نمونهگیریهای انجامشده ،اومیکرون غالب
بوده اســت .منتها ازآنجاییکه نمونهگیری
بهصــورت تصادفی انجام نمیشــود ،خیلی
نمیتوانیم روی درصدهایی که از اســتانها
میآید ،استناد کنیم .اگر نمونهگیری تصادفی

انجــام میدادیم ،میتوانســتیم با اطمینان
بیشتری صحبت کنیم .بااینحال با هر روشی
که نمونهگیری را انجام داده باشیم ،مشخص
است که طی چهار هفته اخیر بهطور متوسط
هر هفته ۱۰درصد افزایش داشــتیم و با هر
روالی که نمونهگیری کرده باشیم ،شاهدیم
که ســهم اومیکرون در حال افزایش است و
انتظار داریم که در هفته آینده ،اومیکرون در
کشور غالب شود.
۱۰درصد واجدین شــرایط واکسن،
هنوز واکسینه نشدهاند
یونســیان در پایان صحبتهایــش درباره
ویژگیهای پیک ششــم کرونــا گفت :یکی
از ویژگیهای پیک ششــم کرونا این اســت
که تعداد زیــادی از افراد بــدون عالمت یا
کم عالمــت مبتال میشــوند ،امــا افرادی
که واکســن تزریــق نکرده باشــند ،ممکن
اســت که درصد موارد شــدید بیماری در
آنها بیشــتر باشــد؛ بنابراین افراد واکسن
نزده یا افرادی که واکسیناسیونشــان کامل
نشــده اســت ،در خطر بیشــتری هستند.
او گفت :انتظار داریم که افرادی که دو نوبت
واکسنشان را دریافت کرده باشند ،ابتالیشان
به اومیکرون خفیفتر باشد .توصیه میکنم
که مردم با هر عالمتی به بیمارستان و پزشک
مراجعه نکنند؛ چراکه اکثر موارد خفیف بوده
و با درمان عالمتی بهبــود مییابند ،درصد
ناچیزی هم ممکن اســت نیــاز به مراجعه
داشته باشند که آنها ممکن است که تنگی
نفس یا تب داشــته باشــند ،مابقی موارد با
درمانهــای عالمتی بهبود مییابند ،اما باید
مراقب باشند که دیگران را آلوده نکنند.
سه فوتی در اثر اومیکرون در یزد
محســن میرزایی معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشــکی شــهید صدوقی یــزد نیز از

افزایش موارد ابتال به اومیکرون در اســتان
خبــر داده و میگوید تاکنون ســه نفر بدر
اســتان یزد به دلیل ابتال به اومیکرون فوت
کردند .میرزایی با اشــاره بهضرورت استفاده
از دستورالعملهای بهداشــتی برای مقابله
با شــیوع اومیکرون ،به خبرگــزاری فارس
گفته :طبق آخرین بررسیها ،آمار مبتالیان
به اومیکرون در اســتان به ۴۳مورد رسید .او
اضافه کرده اســت که طبق آخرین اطالعات
بهدستآمده سه نفر شهروندان استان یزد به
این سویه جدید مبتال به خاطر عوارض ناشی
از آن فوت کردند .معاون بهداشــتی دانشگاه
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت :دو نفر
از افراد فوتشده ساکن یزد و یک نفر ساکن
شهرستان اردکان بود.
فوتیهای ناشی از اومیکرون به پنج
نفر رسید
این در حالی اســت که دو روز پیش محمد
هاشــمی سرپرســت روابط عمومی وزارت
بهداشــت گفته بود هر کدام از شــهرهای
تبریز ،یزد و شهرکرد یک فوتی ناشی از سویه
اومیکــرون ویروس کرونا داشــتهاند .با این
حساب اومیکرون تا کنون دستکم پنج فوتی
در کشور داشته است؛ اما احتماالً هفتههای
آینده با رسیدن به پیک ششم کرونا احتمال
شــاهد مرگومیرهای بیشتری خواهیم بود.
در چنین شــرایطی متخصصــان بر رعایت
هرچه بیشتر پروتکلهای بهداشتی و دریافت
هر سه دوز واکســن کرونا تأکید دارند .این
در حالی است که بیش از ۱۰درصد جمعیت
از افرادی که واجد شــرایط ،هنوز واکســن
دریافت نکردهاند .به گفته مســعود یونسیان
این رقم در کنار ۱۶.۵میلیون نفر کودک زیر
۱۲سال میتواند موج نگرانکنندهای را به راه
بیندازد.

واکنش رئیس پلیس پایتخت به اظهارات عضو شورای شهر تهران

۲۶هزار نقطه ناامن تهران کجاست؟

همدلی| اواســط دیماه ســال جاری بود که زهرا شــمس
احسان ،عضو شورای شهر تهران در تذکری از وجود ۲۶هزار
نقطه ناامن در شــهر تهران خبر داد ،خبری که واکنشهای
زیادی را به دنبال داشــت .ازجملــه این واکنشها مربوط به
ســردار حســین رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت است .او به
صحبتهای این عضو شــورای شهر تهران واکنش نشان داد
و گفت :من نمیدانم این ادعــا را چطور مطرح کردهاند و بر
چه اســاس عدد ۲۶هزار مطرحشده است .او در ادامه با اشاره
به جمعیت و وســعت شــهر تهران گفت :بــا در نظر گرفتن
این مؤلفهها ،امنیت در تهران در شــرایط مناسبی است .این
اظهارات در شرایطی است که گزارش منابع رسمی از تشدید
ســرقت و همچنین مزاحمتهای خیابانی در ســال جاری
حکایت دارد که اگرچه یکــی از مهمترین دالیل آن افزایش
مشکالت اقتصادی و معضالت اجتماعی است ،اما بهطور حتم
عامل دوم این مسئله نقاط ناامن و کمتوجهی به شناسایی و
رفع خطر از فضاهای بیدفاع شهری بوده است.
طبق گزارشهای رســمی از شــهرداری تهران ،در سال۹۸
تأمین امنیــت روانی در فضاهای عمومی یکی از دغدغههای
شــهروندان بوده است که ۴۴درصد از افراد اعالم کرده بودند
در زمان تاریکی هوا در تردد شــهری با احساس ترس و عدم
امنیت روبهرو هستند و تعداد زنان به شکل چشمگیری زیادتر
از مردان بود .با توجه به تســری احســاس عدم امنیت میان
شهروندان ،شــهرداری در قالب برنامه سوم توسعه مکلف به
شناسایی و بهسازی فضاهای بیدفاع ،نقاط کور و ناامن شده
بود.
دســتورالعمل اجرای ارتقای احســاس امنیت در
بایگانی مسئوالن
سال گذشته دســتورالعمل اجرای ارتقای احساس امنیت به
مناطق ابالغ شــد و قرار بود شــورای راهبردی و کمیتههای
زیرمجموعه شکل بگیرد ،اما آنگونه که زهرا شمس احسان
اعالم کرده هنوز این اتفاق نیفتاده است .او در جلسه 14دی
شورای شــهر تهران گفته بود :در راســتای شناسایی و رفع
خطر از فضاهای بیدفاع شــهری به استناد اسناد باالدستی،
شهرداری تهران باید اقداماتی انجام میداد که متأسفانه انجام
نداده و بر همین اساس به شهردار تهران تذکر میدهم.

رئیس کمیته اجتماعی شــورای شهر تهران در ادامه با اشاره
بــه آمارهایی در این زمینه گفته بود :طبق گزارش از  ۱۳۷از
آذر  ۹۹تــا آذر  ۱۴۰۰بیش از ۲۶هزار نقطه ناایمن توســط
شهروندان گزارششــده که متأسفانه این کمیتهها و شورای
راهبردی تشکیل نشده است .او در ادامه گفته بود :بر همین
اساس از شــهردار میخواهیم هر چه زودتر تدوین آییننامه
ضوابط شهری باهدف پیشگیری از حس ناامنی را در دستور
کار قرار دهد و همچنین با توجه به فرابخشی بودن این مقوله
از معاونت اجتماعی و شــهرداران مناطق باید از مســئوالن
مرتبط دعوت کنند تا مشکالت حل شود.
با توجه به وسعت و جمعیت تهران موفق عمل کردیم
اما روز گذشته ایسنا گفتوگویی از رئیس پلیس پایتخت در
این زمینه منتشــر کرد .سردار رحیمی با بیان اینکه وضعیت
امنیت در تهران در شرایط مناسبی است ،اظهار کرده :وقتی
میخواهیــم درباره امنیت در تهران صحبــت کنیم ،باید به
مواردی مانند جمعیت ،وســعت و  ...نیز در شهر تهران توجه
داشته باشــیم .با در نظر گرفتن این مؤلفهها باید بگویم که
تهران در وضعیت امنیتی مطلوبی قرار دارد و گرچه جرائمی
مانند ســرقت و کالهبرداری و ...در شــهر وجود دارد اما آمار
همین جرائم نیز به نسبت جمعیت و وسعت ،بسیار کمتر از
شهرهای دیگر اســت .او با بیان اینکه تهران جزو استانهای
دارای بیشــترین قدرت کشــف و برخورد با جرائم در سطح
کشور است ،در ادامه گفته :طی ۹ماه سال  ۱۴۰۰درمجموع

تمامی جرائم ،شاهد افزایش دودرصدی بودیم که این موضوع
نیز عمدتــاً مربوط به جرائم خرد میشــود و مــا در عمده
جرائم بزرگ شــاهد کاهش بودیم ،عالوه بر آن قدرت کشف
و دســتگیری پلیس پایتخت نیز افزایشیافته و ما در ۹ماهه
امســال شاهد افزایش ۲.۷درصدی کشف جرائم و دستگیری
مجرمان بودیم.
افزایش سرقت و مزاحمتهای خیابانی
اینکه رئیس پلیس پایتخــت از کارنامه و عملکرد خود دفاع
کند موضوعی قابلدرک است ،اما نکته غیرقابلپذیرش ،نادیده
گرفتن آمارها و هشدارها در این زمینه و انکار واقعیات است.
گزارشهای واصله از افزایش میزان ســرقت و مزاحمتهای
خیابانی ،امری نیست که بتوان بر آن سرپوش گذاشت.
مدیر حراست شرکت برق منطقهای تهران بهتازگی از افزایش
۵۰درصدی سرقت تجهیزات برقی در استان تهران نسبت به
سال گذشته خبر داده و گفته :در حال حاضر میزان سرقتها
ساالنه حدود ۱۰میلیارد تومان است و البته باید توجه داشت
که آمار اعالمشــده ارزش ریالی سرقتها است و آسیب وارده
به صنعت (ترمیم ،زمان بازسازی ،خاموشیهای اعمالشده به
مراکز مهم کشوری و هموطنان) خیلی بیشتر و غیرقابلجبران
است.
داوود حاجی رحیمی این موضوع را ناشی از مشکالت معیشتی
عنوان کرده و گفته بعضاً شــاهد وجــود درگیریهایی بین
مأموران و حافظان تجهیزات صنعت برق با ســارقان هستیم.
عــاوه بر این ،آمارها در خصــوص کیفقاپی ،موبایل قاپی و
ســرقت از صندوقعقب خودرو نیز با افزایش قابلمالحظه و
نگرانکنندهای همراه است.
ضرورت افزایش همکاریهای فرابخشی
با توجه به مهاجرپذیر بودن شــهر تهران و مشکالت ناشی از
این امر از رئیس پلیس تهران انتظار میرود که بهجای پایین
آوردن سطح انتظارات ،اهتمام جدی برای حل مشکالت مردم
و همچنین همکاریهای بیشــتر با دستگاههای مرتبط برای
کاهش جرائم و افزایش حس امنیت در جامعه داشته باشند.
همچنین ضروری است تا شهرداری تهران نیز هر چه سریعتر،
تدوین آییننامه ضوابط شــهری باهدف پیشــگیری از حس
ناامنی را در دستور کار قرار دهد.

خبر
پیشبینی سرمای بیسابقه در غرب کشور

نیم متر برف روی سر اردبیل

هوای اردبیل به مرحله بحرانی رسیده است؛ معابر
شهر زیر نیم متر برف قرار گرفتهاند ،بهگونهای که
دیروز مدارس بســیاری از شهرســتانهای استان
برای سومین روز متوالی تعطیل بودند و امتحانات
حضوری دانشــگاههای اســتان لغــو و بهروزهای
آینده موکول شــد .برای روزهای آینده نیز سرمای
کمســابقهای پیشبینیشده است .مدیریت بحران
استان نیز میگوید همه دستگاهها در آمادگی کامل
قرار دارند.
به گزارش ایرنا ،معابر شهر اردبیل را برف حجیمی
به ارتفاع حدود ۵۰ســانتیمتر پوشــانده و ارتفاع
برف به ســبب کوالک شــدید در بعضی کوچهها
و محلههای واقع در شــهرکهای مرتفع حاشــیه
اردبیل به بیش از این میزان رســیده است .بارش
شدید برف از عصر امروز با برودت منفی ۶درجه و
وزش باد شمالشرقی ۴۵کیلومتری و کوالک شدید
همراه اســت و انتظار میرود برودت هوا در ساعات
پایانی شب و بامداد دوشنبه بیشتر شود .گستردگی
شــهر و از طرفی شدت بارش برف بهاندازهای است
که با وجود تالش مأموران و پرســنل شــهرداری
اردبیــل تردد در گذرگاهها مختل و وســایل نقلیه
زیادی در خیابانها گرفتار شده و یا براثر لغزندگی
معابر دچار سانحه شدهاند .تمام ارگانهای خدمات
رسان و امدادرسان استان اردبیل ازجمله شهرداری،
هاللاحمر ،راه و شهرسازی و دیگر ارگانهای عضو
کارگروه مدیریت بحران این اســتان به آمادهباش
کامل درآمدهاند.
راه ۵۰۰روستای استان اردبیل مسدود است
کمالالدین میر جعفریــان ،معاون امور هماهنگی
اســتانداری اردبیل با اشــاره به تداوم بارش برف و
کوالک در بســیاری از مناطق استان اردبیل گفت:
با وجود تالش راهداران راه ۵۰۰روســتا در استان
مســدود بوده یا در تردد دچار مشکل هستند .میر
جعفریان افزود :تالش شــده اســت تــا جادههای
اصلــی و فرعی باز نگهداشــته شــود و هماکنون
تردد درراههای اصلی با اســتفاده از زنجیر چرخ و
تجهیزات زمستانی در جریان است.
مدیرکل مدیریت بحران :در آمادهباش کامل
هستیم
مهــدی خدمتی ،مدیرکل مدیریت بحران اســتان
اردبیل اعالم کرد که جلســه ویژه شورای مدیریت
بحــران اســتان اردبیــل تشکیلشــده و تمامی
دستگاههای امدادرسان ،فرمانداریها و بخشداریها
در آمادهباش کامل هستند و تدابیر الزم برای مواقع
بحرانی اتخاذشده است.
خدمتی اضافه کرد :نیازهای اساسی ازجمله آذوقه و
سوخت برای تأمین نیاز ۲۰روزه تأمینشده است و
مشکل خاصی از این نظر وجود ندارد .او اضافه کرد:
وضعیت هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است و تمام
نیروهای امدادرسان بهصورت جهادی پای کار بوده
و در زمینه رفع مشــکل پیشآمده از بارش شدید
برف در تالش هستند.
توضیحات شهردار اردبیل
بارش برف ســنگین در اردبیل روز یکشنبه باعث
اختالل در خدمات شهری و تردد خودروها ازجمله
تاکسیها شــده و بسیاری از شــهروندان ازجمله
کارمندان نتوانســتند بــه ادارات مراجعــه و یا با
تأخیر به محل خدمت خود برســند .برای رفع این
مشکل شــهرداری اردبیل اعالم کرد که از ساعت
هشت صبح تا ۲۰شب دوشنبه ۱۰دستگاه اتوبوس
شهرداری شــهروندان را بهصورت رایگان در سطح
شهر جابجا خواهند کرد.
محمود صفری شهردار اردبیل هم گفت :نیروهای
خدمات شهری شــهرداری با تجهیز ماشینآالت
ک و شنپاشی از نخستین دقایق آغاز
برفروبی و نم 
بارش برف از بامداد جمعه گذشــته در آمادهباش
کامل بوده و در حال برفروبی معابر شهری هستند.
شهردار اردبیل افزود :با توجه به شرایط کنونی شهر
انتظار میرود شهروندان تا زمان برفروبی کامل از
پارک کردن خودروها در حاشیه معابر خودداری و
از تخلیه برف حیاطها و پشتبامها در معابر عمومی
پرهیز کنند.
اردبیل در روزهای آینده سرمای کمسابقهای
را تجربه میکند
بر اساس تصاویر ماهوارهای و نقشههای همدیدی
ج ســریع دیگری از اواخر چهارشنبه تا شامگاه
مو 
پنجشنبه پیش رو ســبب بارش برف در اردبیل و
دیگر نقاط این استان خواهد شد و از اواسط هفته
بر میزان برودت افزودهشده و در روزهای پنجشنبه
تا شنبه آینده ســرمای کمسابقه بر شمال غرب و
اردبیل حاکم خواهد شد.
فردا دوبــاره تندباد جنوبی با ســرعت زیادی در
منطقــه اردبیل وزیدن میگیرد کــه ضمن ایجاد
خسارات احتمالی با توجه به برف سنگین و برودت
هوا ســبب کوالک شــدید و کاهش دیــد افقی و
اختالل در تردد خواهد شد.

