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«زرینه» با منفی  26درجه دیروز سردترین نقطه ایران بود

دستور رئیس جمهوری به  4وزیر برای خدمترسانی به مناطق برفی شمال کشور

چرا سردچال قطبی ،کردستان را غافلگیر نکرد؟

وضعیت قرمز بهدلیل بحران سفید در گیالن
خبرنگار

ایرنا

گروه ایران زمین « /اگر ستاد بحران هم در استان
گیــان تشــکیل نمیشــد ،تفاوتــی در وضعیــت
کنونی اســتان ایجاد نمیشــد .مــا ارزیابی مثبتی
از عملکرد مدیران اســتانی گیالن برای مدیریت
بحران برف در این استان نداریم».
ایــن ارزیابــی ســیفاهلل مســرور بــازرس کل
اســتان گیــان از عملکــرد مدیــران ایــن اســتان
در بحرانــی کــه کل ایــن اســتان را درگیــر کــرده
شــاید پاســخ این پرســش باشــد که چرا با وجود
پیشبینیهــا و هشــدارهای هــوا شناســی زندگی
عــادی در ایــن اســتان قفــل و خدمــات امدادی
به آســیب دیدگان مســدود شــده اســت .از عصر
روزسهشــنبه  22بهمــن بهدلیــل بارش ســنگین
بــرف عمالً تردد در مســیرهای منتهــی به گیالن
غیرممکن شد و بر طول صف چندین کیلومتری
خودروهــای ســبک و ســنگین زیــر بــرف مانــده
اضافه میشــد .کار به جایی رســید که مســافران
بعد از ســاعتها ســپری کــردن در برف و ســرما
قیــد خودروهــای خــود را زدند و پیاده به ســمت
اولین نقطه مســکونی راه افتادند تا ادامه شب را
در جایی گرم سپری کنند.
حیــدر مطاعــی معــاون راهــداری ســازمان
توگو با «ایران» گفت:
حملونقل جادهای در گف 
بهدلیــل عــدم امــکان بازگشــایی راه در شــامگاه
 22بهمــن و امــکان تــردد نداشــتن خودروهــای
امــدادی و راهداری بهدلیل حجم باالی ترافیک
مــردم خودروهــای خــود را ترک کردنــد و صبح
روز چهارشــنبه با بهبود شــرایط جوی راه باز شد
و خودروهــا بــه مــرور رهاســازی شــدند .وی در
پاســخ به این پرســش که چــرا در همــان مبادی
ورودی آزاد راه قزوین  -رشــت پلیس مانع تردد
خودروها نشد گفت تصمیم برای مسدود کردن
راههــای ارتباطــی بایــد از طریــق پلیــس راهــور
اســتان و در جلســه ســتاد مدیریت بحران گرفته
میشــد و این تصمیمی نیست که فقط سازمان
راهداری بتواند آن را اجرایی کند .وی از مسافران
گیالنی خواســت برگشــت خود به تهران و ســایر
شــهرها را یکی دو روز بــه تعویق بیندازند زیرا در

خبرنگار

گزارش

زهره افشار

حــال حاضــر نیز رفت و آمد به کنــدی و با حجم
باالی ترافیک در حال انجام است.
ëëراههای روستایی مسدود و آب و برق قطع است
علــی بختیاری ســخنگوی ســازمان مدیریت
توگــو بــا «ایــران» در
بحــران کشــورنیز در گف 
خصوص آخرین وضعیت استان گیالن ،تصریح
کــرد :تا ظهردیــروز (چهارشــنبه) خروجی شــهر
رشت بهســمت تهران که مسدود بود ،بازگشایی
شــد و رانندگانی که در شــامگاه سهشــنبه گذشته
خودروهــای خود را دراین مســیر رها کرده بودند
به ســمت خودروهای خود بازگشــتند تا آنها را با
خــود ببرند .به همین دلیل ترافیک ســنگینی در
این مسیر که از امامزاده هاشم تا رشت بود شکل
گرفت که تردد را با مشکل مواجه کرد.
بــه گفتــه وی روز گذشــته همچنیــن عملیات
بازگشــایی مســیرهای فرعــی داخــل شــهر نیــز
ادامــه داشــت ،امــا بیشــتر راههــای روســتایی در
سطح گیالن مسدود است .از طرفی ،روز گذشته
مشــکالت شــبکه برقرســانی در گیــان ادامــه
داشــت و  254اکیپ شــرکت برق گیــان در کنار
نیروهای اعزامی از شــرکتهای بــرق منطقهای
اســتانهای قزوین و زنجــان در حال تالش برای
رفع مشکالت برق بودند.
وی با اشــاره بــه اینکــه برف ســنگین موجب
قطع  250هزار انشــعاب برق شده بود ،افزود :با
تالشهــای صورت گرفته تــا ظهردیروز  85هزار
انشــعاب وصل شد ،ضمن اینکه وصل انشعاب
 7هــزار و  500مشــترک با راهانــدازی دیزل مهیا
شد.
وی گفت :هر چند تصفیه خانه بزرگ رشــت
کــه بهدلیل قطع برق از مدار خارج شــده بود کار
خــود را از ســر گرفته ،امــا کمــاکان بخشهایی با
قطع آب مواجه است.
ســخنگوی ســازمان مدیریت بحران کشوردر
خصــوص مشــکل مخابراتــی و اینترنتــی ایــن
منطقــه ،اعــام کــرد :قطــع مکــرر بــرق موجب
خروج سامانه«بی .تی .اس» تلفن همراه از مدار
شــده بود که اختالل تا ظهر دیروز وجود داشــت،
امــا مرکــز تلفــن روســتایی  100هــزار مشــترک
روستایی همچنان قطع است.

بختیــاری خاطرنشــان کــرد :بهدلیــل بــارش
سنگین برف خسارت قابل توجهی به تأسیسات
زیربنایی ،راه ،برق و بخش کشــاورزی و مسکونی
وارد شــده کــه بــزودی و با بررســی نهایــی اعالم
میشــود .ســخنگوی ســازمان مدیریــت بحــران
کشــور تنهــا مرگ  3نفــر را در پی بــارش برف در
گیــان تأیید کــرد .بــا وجود ایــن بهدلیــل نهایی
نشــدن گزارشهــا آمارهای پراکنــدهای از تلفات
جانی در این بحران منتشر شده است.
ëëآمارهای پراکنده از تلفات جانی
آنطــور کــه هواشناســی گیــان اعــام کرده،
ارتفاع برف در نواحی جلگه ای اســتان بین  ۲۰تا
 ۸۰ســانتیمتر و در ارتفاعات یک تا دو متر اســت
که با سقوط بهمن در روستای رشته باالی بخش
مرکزی شهرســتان رودبار ۳ ،واحد مســکونی زیر
بهمــن دفن شــد که یک نفر در ایــن حادثه جان
باخــت و از سرنوشــت دیگــر ســاکنان خبــری در
دست نیست.
همچنین اورژانــس  ۱۱۵گیالن اعالم کرده که
متأســفانه در پــی بــارش بــرف در اســتان دو نفر
جــان خــود را از دســت دادند؛ یک مــورد مربوط
بــه مردی  ۳۴ســاله بــود کــه در اثــر برفروبی از
ساختمان سقوط کرد و در محل حادثه فوت شد
و مــورد دوم متأســفانه نوجــوان  ۱۸ســالهای بود
که بهگفته شــاهدان صحنه بــر اثر ریختن برف از
سقف ســاختمان دچار ایســت قلبی تنفسی شد
و بــا وجود تــاش نیروهای اورژانــس و همکاران
بیمارستان جان خود را از دست داد.
بــا ایــن حــال ،دیــروز آســمان گیــان صاف و
آفتابــی بود و با وزش باد جنوبــی ،دمای هوا  ۴تا
 ۸درجه سانتیگراد در این استان افزایش یافت.
بخشــداری کوچصفهــان هــم اعــام کــرد که
بــر اثر شــدت بــارش بــرف در چنــد روز اخیریک
خانــه در روســتای الله دشــت این بخــش گیالن
تخریــب شــد و خوشــبختانه به اهالــی این منزل
آســیبی نرسید و ســاکنان این واحد تخریب شده
در دهیاری اسکان داده شدند .از طرفی ،به گفته
مسئوالن فرودگاه گیالن نیز با تالش شبانه روزی
تیمهــای عملیاتــی ،فرودگاه بینالمللی ســردار
جنگل رشت آماده پذیرش پروازها شده است.

شیما جهان بخش

مأموریت چهار وزیر در مناطق برفی با دستور روحانی

رئیــس جمهوری به وزیران راه و شهرســازی ،نیرو ،ارتباطات و فناوری اطالعات
و کشــور دستور داد تا تمامی امکانات وزارتخانههای خود را برای تسریع در روند
کاستن مشکالت ناشی از بارشهای اخیر بهکار گیرند.
بهگزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،گزارشــی از وضعیت اســتانهای مناطق
شــمالی کشــور بویــژه پس از بارشهای ســنگین بــرف در اســتانهای گیالن و مازنــدران در
جلســه روز چهارشــنبه هیأت دولت ارائه شــد .حجتاالســام والمســلمین حسن روحانی
رئیــس جمهــوری پــس از ارائــه این گــزارش به وزیــران راه و شهرســازی ،نیــرو ،ارتباطات و
فناوری اطالعات و کشــور دســتور داد تا تمامی امکانات وزارتخانههای خود را برای تســریع
در روند خدمترسانی به مردم و کاستن از مشکالت ناشی از این بارشها بهکار گیرند.
همچنین قرار شــد محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بهعنوان نماینده
رئیس جمهوری و دولت عازم منطقه شود و از نزدیک با مردم و مسئوالن محلی گفتوگو
و مشکالت را بررسی کند.
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ف و سرما
واعظی :دولت وضع استانهای گرفتار بر 
را به دقت پیگیری میکند

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشــاره به دســتور رئیس جمهوری برای رسیدگی
به وضع مردم گیالن گفت :وضع ســایر اســتانهای گرفتار برف و ســرمای شدید
به دقت توسط دولت پیگیری میشود.
«محمود واعظی» در صفحه اینســتاگرام خود از دســتور رئیس جمهوری برای رســیدگی به
وضع مردم استان گیالن ،نوشت :از ساعات ابتدایی دیروز و در پی بارش کمسابقه برف در
اســتان گیالن ،رئیسجمهوری پیگیر وضع این اســتان بوده و بنده به نمایندگی از ایشان ،با
اســتاندار و وزرای راه ،نیرو و ارتباطات برای حل مشکالت مردم شریف این استان گفتوگو
و مسائل را پیگیری کردم.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهوری تصریــح کرد :دســتگاههای امــدادی در طول ایــن مدت ،به
هموطنانــی کــه در راههــای اســتان گرفتار شــده بودنــد ،امدادرســانی کردند که ایــن فرایند
همچنان ادامه دارد و صدها نفر از پرســنل هاللاحمر و راهداری مشــغول خدمترســانی
هســتند .واعظی بیان کرد :تالش برای ترمیم زیرســاختهای آب و برق و ارتباطات نیز در
جریان است.
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سهشنبهگذشتهایستگاههواشناسیمنطقهزرینهکردستانبادمایهوایمنفی
 26درجه رکورد سردترین نقطه ایران را ثبت کرد .شدت کوالک در این منطقه
شهرستان دیواندره به حدی بود که بسیاری تصور میکردند ساکنان روستاهای
آن با مشــکالتی درگیر شده و مانند گیالن بســیاری از افراد در برف و یخبندان
گرفتــار شــوند ،امــا نه تنها کســی در بــرف و کوالک گرفتار نشــد ،بلکه مشــکل
خاصی هم در آنجا گزارش نشــد .آنطور که مردم محلی میگویند ،هرســال
شدت برف و کوالک در این منطقه زیاد است و بههمین خاطر مسئوالن استان
و بومیان منطقه برای چنین شرایطی آمادگی کافی و اغلب تا چند هفته مواد
غذایی ذخیره شده دارند« .حکمتاهلل مرادی» ،از ساکنان روستاهای اطراف
دیواندره میگوید :از بعد از ظهر سهشنبه کوالک در منطقه شروع شد و بعد از
چند ساعت با کاهش دمای هوا این برف و کوالک به یخبندان تبدیل شد .البته
این اتفاق جدید نیســت و ما هر ســال چنین شــرایطی داریم .ما در کوهستان
بــزرگ شــدهایم و میدانیم شــرایط آب و هــوا در اینجا با دیگــر نقاط متفاوت
اســت و به همین خاطر یاد گرفتهایم چطور با ســرما رو به رو شــویم .مرادی
آذوقهسازی برای روزهای سرد سال را از عادات مردم منطقه میداند و ادامه
میدهد :زمستانها نیازی به خرید از شهر نداریم چون تمام مایحتاج اولیه را
ذخیره کردهایم .کوهستان به ما یاد داده چطور از برف و کوالک گذر کنیم .خدا
را شکر آب ،برق و گاز هم قطع نشده است .جادهها هم شاید برای تردد خودرو
مناسب نباشد ،اما در صورت نیاز میتوانیم با استفاده از حیوانات رفت و آمد
داشته باشیم« .محمد فالحی» ،مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان
نیز ســرمای روزهای اخیر را کم ســابقه دانست و گفت :طی روزهای گذشته به
غیر از اینکه تمام شهرستانهای استان دمای زیر صفر درجه را تجربه کردند،
 2شهر «زرینه» و «هزارکانیان» به ترتیب با ثبت دمای هوا منفی  ۲۶.۲و منفی
 ۲۳.۱درجه سانتیگراد در رتبههای اول و دوم سردترین نقطه کشور قرارگرفتند
و رکورد سردترین دمای هوا طی  ۳۰سال گذشته در استان شکسته شد.
فالحــی ،بروز پدیده «ســرد چــال قطبی» را تنهــا مربوط بــه منطقه زرینه
دانســت و گفت :طی سالهای گذشته نیز چنین شرایطی را تجربه کردهایم و
این موضوع برای ما جدید نیســت .منطقه زرینه که حد فاصل جاده ســقز به
دیوانــدره قــرار دارد ،دارای پراکندگی زیادی بوده و تعداد زیادی روســتا در این
منطقه وجود دارد که ساکنان آنها بر اساس تجربیات گذشته برای مواجهه با
چنین شرایطی آمادگی کافی را دارند ،از اینرو در حال حاضر وضعیت منطقه
بحرانی نیســت .مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری کردستان با اشاره به باز
بودن بیشتر جادههای استان ،اظهار داشت :با تالشهای انجام شده در حال
حاضر اغلب راههای ارتباطی اســتان باز بوده و تنها راه ارتباطی  35روســتا که
آنها هم در مناطق ســخت گذر قرار گرفتهاند بســته اســت« .رحیم صدیقی»
مدیر کل هواشناســی کردســتان با اشــاره به اخباری مبنی بر بروز پدیده «سرد
چال قطبی» در زیرینه اظهار داشت :اتفاقی که در زرینه افتاد موضوع جدیدی
نیســت و مــا طی ســالهای گذشــته نیــز کاهش دمــای هــوا را در ایــن منطقه
داشتهایم .در واقع این پدیده به این دلیل رخ داد که هنگام بارش برف و وقوع
کــوالک در منطقه دمــای هوا به طــور ناگهانی کاهش یافتــه و همین موضوع
موجب شد دانههای برف هنگام بارش یخ بزنند.

