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جذب بی سابقه افراد بی خانمان 
در شب های سرد پایتخت

سرپرست سازمان 
خدمــات اجتماعی 
شــهرداری تهران از 
ثبــت رکــورد جذب 
افــراد کارتن خواب و 

بی خانمان در پی سرمای شــب های اخیر تهران 
خبر داد. مالک حســینی در گفت وگو با ایسنا، در 
مورد وضعیت پذیرش کارتن خواب ها با توجه به 
بارش برف در تهران و کاهش دما گفت: خوشبختانه 
با اقدامات انجام شده تاکنون هیچ مورد فوتی برای 
افراد بی خانمان بر اثر سرما نداشته ایم. وی با بیان 
این که رکورد بی سابقه جذب افراد بی خانمان در 
این دو شب سرد پایتخت شکسته شد، گفت: 421 
فرد بی خانمان جذب شدند که این تعداد معادل 25 
درصد کل افرادی بودند که در گرمخانه ها مستقر 
شده اند. سرپرست ســازمان خدمات اجتماعی 
شــهرداری تهران تصریح کرد: عمده افراد جذب 
شده کسانی بودند که تا به حال تجربه مراجعه به 
گرمخانه را نداشتند، اما شدت سرما آنها را به سمت 

گرمخانه ها سوق داده  است.
    

رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد:
مبادله دارو و غذا میان ایران و 

کشورهای آمریکای جنوبی
رئیس سازمان غذا و دارو از صادرات دارو از ایران 
به ازای واردات غذا از کشــورهای مختلف از جمله 
آمریکای جنوبی خبر داد.. محمدرضا شانه ساز در 
نشست خبری در محل ســازمان غذا و دارو گفت: 
این اقدام موجب ورود داروهای ایرانی به کشورهای 
مختلف و توسعه صادرات می شود و به این ترتیب 
کشورهای دیگر با کیفیت خریداری داروهای ایرانی 
و قیمت مناسب این اقالم آشنا می شوند. شانه ساز 
گفت: امسال با حمایت وزارت بهداشت و دولت تعداد 
محصوالت پزشکی که در آنها خودکفا شدیم دو برابر 

شد و از 2۰۰ کاال به 4۰۰ کاال افزایش یافت.
    

هشدار معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان؛
هیچ سایت و کانال همسریابی 

مجوز قانونی ندارد
معاون امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان 
نســبت بــه فعالیت 
سایت ها و کانال های 
همسریابی به جوانان 

هشــدار داد و با بیان اینکه هیچکدام از سایت ها، 
کانال ها یا گروه های همســریابی، مجوز رســمی 
ندارند، گفت: به مردم، جوانان، اعضای این کانال ها 
و ...هشدار می دهیم که افراد و گروه هایی که در این 
بسترها اقدام به همسریابی یا ترویج ازدواج موقت 
می کنند، هیچکدام مجوز رســمی از هیچ نهادی 
ندارند. محمدمهدی تندگویان در گفت و گو با ایسنا 
افزود: ممکن است بعضی از این گروه ها به برخی از 
دفاتر مشاوره مرتبط باشند یا از نهادی برای فعالیت 
دیگری مجوز دریافت کرده باشند، اما به طور 1۰۰ 
درصدی جوانان و مردم مطمئن باشند هیچکدام 
از این افراد مجوز رســمی تایید شــده از نهادهای 
رسمی و دولتی ندارند. در عین حال این اقدامات از 
نظر ما نوعی کالهبرداری هم هست، چراکه به جز 
آسیب های اجتماعی دیگر، برخی از این کانال ها و 
سایت ها برای ایجاد لینک ارتباطی مبالغی را از افراد 

دریافت می کنند.
    

وجود ۱۲۰ گود پرخطر در تهران
مدیرکل معماری 
و ســاختمان معاونت 
شهرسازی شهرداری 
تهران از پایش مداوم 
گودهای پایتخت خبر 

داد و گفت: 12۰ گود پرخطر در شــهر وجود دارد 
که به صــورت مداوم کنترل خواهد شــد.  مهدی 
صالحی، درباره وضعیت گودهای پایتخت با بیان 
این که بررسی های شــهرداری تهران نشان داده 
است که ۳1۸ گود در تهران وجود دارد که عملیات 
اجرایی در آن انجام نمی شود، افزود: از این میان 12۰ 
گود با خطر باال شناسایی شده است که به صورت 
مداوم این گودها پایش و رصد می شود. وی با بیان 
این که گودهای تهران تنوعی از مشــکالت دارند 
و نمی توان یک علت خاص را برای رها شــدن آنها 
عنوان کرد، گفت: این گودها برای اجرای پروژه های 
ساختمانی ایجاد شده اند؛ اما ممکن است در میان 
راه مالک با مشکالت حقوقی یا بحران های مالی و یا 
علت های دیگر روبه رو شود به همین دلیل عملیات 
ساخت وساز در این گودها انجام نمی شود و عمدتا 
این گودها تنوعــی از مشــکالت را دارد. به گفته 
وی، بیشــترین گودها در مناطق یک تا پنج، 1۸ و 

22 است.

از گوشه و کنار

رئیس حراســت دانشــگاه تهران 
جزئیات بازداشت ۳ دانشجوی دانشگاه 

تهران در روزهای اخیر را اعالم کرد.
اسماعیل سلیمانی در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، درباره جزئیات بازداشت 
»بهاره هدایت« دانشجوی علوم سیاسی 
دانشــگاه تهران که گفته می شود، بعد 
از احضار از ســوی حراســت دانشگاه 
بازداشت شده است، گفت: پلیس امنیت 
دو، سه مرتبه به خانم بهاره هدایت برای 
مراجعه، ابالغ کرده بود و حتی با او نیز 
صحبت هایی داشــت و در واقــع او در 
جریان مساله بوده است. طوی که خانم 
هدایت گفته بود، من روز چهارشــنبه 
)دیروز( به پلیس مراجعه خواهم کرد. 
در ادامه این جریانات پلیس با حراست 
دانشگاه تماس می گیرد و می گوید که 

می خواهد با بهاره هدایت مصاحبه ای 
داشته باشد و ابالغیه ای قضایی دارند که 

باید به او بدهند.
اجازه نمی دهیم دانشجویی در 

حراست دانشگاه بازداشت شود 
وی ادامه داد:  وقتی پلیس مراجعه 
می کند، ما مطلع می شویم که موضوع 
بحث، دســتگیری بهاره هدایت است،  
ما نیز با توجه به حساسیتی که دانشگاه 
دارد، اجازه نمی دهیــم این اتفاقات در 
حراست دانشــگاه رخ بدهد. ما پلیس 
را به بیرون هدایــت کردیم و بعد یکی 
از همــکاران ما با خانم بهــاره هدایت 
صحبت می کند و می پرســد که دقیقا 
موضوع شما چیست و چرا پلیس دنبال 
شماست؟ او پاســخ می دهد، من فعال 

سیاسی هستم.

بازداشت بهاره هدایت ربطی به 
حراست و دانشگاه ندارد

رئیس حراســت دانشــگاه تهران 
گفت: بعد از این که خانم بهاره هدایت 
از ســاختمان بیرون می رود، بیرون از 
دانشگاه بازداشت می شــود، از این رو 
بازداشت وی ربطی به حراست و دانشگاه 

ندارد.
سلیمانی در واکنش به اینکه گفته 
می شــود، حراست دانشــگاه تهران با 
همکاری پلیس، بهاره هدایت را دستگیر 
کرده اســت، گفت:  پلیــس نیازی به 
همکاری ما نــدارد، پلیس یا هر مرجع 
امنیتی که ضابط دادگستری و قضایی 
است، می تواند بر اساس وظیفه اش اقدام 
 کند، حاال اگر دانشــجویی در دانشگاه 
نباشند، او را بیرون از دانشگاه می گیرند. 

در ســال ۹۶ نیز اکثر دانشجویان را در 
نقطه های مختلف گرفتند. ما می دانیم 

که ورود نیروهای امنیتی به دانشــگاه 
درست نیست و حواشی برای دانشگاه 

ایجاد می کند.
دانشجویان بازداشتی در شعب 
مختلف دادسرای اوین هستند

رئیس حراســت دانشــگاه تهران 
در پاسخ به این پرســش که کدام نهاد 
بهــاره هدایت، امیرمحمد شــریفی و 
معین زارعیان را بازداشت کرده است؟ 
گفت: پلیس امنیت این دانشجویان را 
بازداشت کرده و اکنون این دانشجویان 
در شــعب مختلــف دادســرای اوین 

هستند.
وی دربــاره وضعیــت امیرمحمد 
شریفی و معین زارعیان که گفته می شود 
از مقابل خوابگاه بازداشت شده اند، گفت:  
مــا از اینکه امیرمحمد شــریفی ابالغ 
قضایی داشته، مطلع بودیم و به خودش 
هم گفته شده بود. در واقع به او ابالغ شده 
بود که به دادسرا مراجعه کند و آنجا پیگیر 
موضوع باشد، اما او مراجعه نمی کند و 
حکم دســتگیری او می آید و بازداشت 
می شــود. البته در این زمینه مطمئن 
نیستم، زیرا روایت دیگری وجود دارد 
که او خودش به دادســرا مراجعه کرده 
است،  فکر می کنم امروز آقای شریفی 
آزاد شود. این دو شخص بیرون محیط 
دانشگاه بازداشت شــده اند، اما دقیقا 

نمی دانیم در کدام نقطه بوده اند.
علت بازداشت دانشجویان مربوط 

به آخرین تجمع آبان ماه است
سلیمانی درباره علت بازداشت این 
دانشــجویان گفت: من دلیل اتهام ها 
را نمی دانم، ولی بــه تجمع آخری که 
در آبان ماه در دانشــگاه اتفــاق افتاد، 
مربوط می شود. این دانشجویان به علت 
حضور در تجمعات اخیر و شــعارهای 
تند و ساختارشکنانه ای که سر داده اند، 

بازداشت شــده اند. ما اطالعات دقیقی 
نداریم و اطالعات در اختیار پلیس است، 
اما زمانی که دستگاه قضایی حکمی را 
صادر می کند، براساس اتهاماتی است 

که عنوان مجرمانه دارد.
وی خاطرنشان کرد:  زمانی که ابالغ 
قضایی برای فردی وجــود دارد، او باید 
پاسخگو باشد. پلیس در حوزه متهم های 
دانشجویی در وهله اول ابتدا فرد را دعوت 
یا احضار می کند، اما زمانی که او مراجعه 
نمی کند در مرحله بعد حکم بازداشت 

را می گیرند.
همه موارد قابل پیگیری است

رئیس حراست دانشگاه تهران درباره 
پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی 
گفت: همه این موارد قابل پیگیری است 
و ما نیز اگر بتوانیم کاری برای دانشجویان 
کنیم، حتما انجام خواهیــم داد. به هر 
حال ما هم بر اســاس قوانین و مقررات 
نمی توانیم از دستور قضایی استنکاف 
کنیم، اما به نظرم بهترین مرجع اداره کل 
حقوقی است و باید موارد این چنینی را 
به آنجا ارجاع دهیم تا بخش های دیگر 

دانشگاه درگیر نشود.

رئیس حراست دانشگاه تهران در گفت وگو با ایلنا تشریح کرد:

جزئیات بازداشت ۳ دانشجوی دانشگاه تهران در روزهای اخیر 

گزارش

مردم استان گیالن به خصوص شرق استان پس از حدود دو 
روز قطعی برق؛ آب و تلفن هم ندارند. بعدازظهر دیروز نیز زلزله ای 
4.5 ریشتری استان را لرزاند و مردم زیادی وحشت زده شدند؛ اما 
به دلیل سرمای بیش از حد و برف هایی که راه ها را مسدود کرده 
راه به جایی ندارند. به گزارش خبرنگار ایسنا، برف سنگین روز 
سه شنبه موجب ایجاد وضعیت بحرانی در استان گیالن به ویژه 
شرق استان شده است؛ به دنبال قطع برق افت فشار آب، قطعی 
آب و قطعی تلفن نیز به وقوع پیوسته است. تلفن های همراه هم 

دیگر شارژ ندارند و خاموش شده اند.
خانه های مردم سرد است

عارف لطفی ساکن یکی از روستاهای شهرستان لنگرود به 
خبرنگار ایسنا گفت: وضعیت بســیار بحرانی است ساعت ها از 
قطع برق و آب می گذرد. خانه های مردم ســرد است، آبی برای 
خوردن ندارند و با آب کردن برف احتیاجــات ضروری خود را 

برطرف می کنند.
فرمانداران رودسر و لنگرود:  هنوز برق نداریم

فرمانداران رودسر و لنگرود مشکل اصلی شهرستان هایشان 
را نبود برق عنوان و تاکید کردند: متاسفانه تا برق وصل نشود 
مشکل حل نخواهد شد. قطعی برق موارد دیگر را تحت تاثیر قرار 
داده است. حسین اسمعیل پور -فرماندار رودسر- در گفت وگو 
با خبرنگار ایســنا قطعی برق را مهم ترین مشکل شهرستان 
رودسر اعالم و خاطرنشان کرد: تعمیراتی که مربوط به اداره برق 
شهرستان بود انجام شده و منتظر بازگشت برق به مدار توسط 
استان هستیم. وی گفت: مردم بچه دارند، مریض دارند و نبود 

برق مشکالت بسیار زیادی را برای آنها به وجود آورده است. 
وی با اشاره به قطعی آب در شهرســتان گفت: آب بخش 
عمده ای از مشــترکان وصل شده اما حوزه شــهری به دلیل 
یخ زدگی شدید لوله ها هنوز آب قطع است. اسمعیل پور ارتفاع 
برف در شهرســتان رودســر را حدود یک متر اعالم و درباره 
بازگشــایی راه ها اظهار کرد: راه های اصلی بازگشایی شده و 
هم اکنون در حال بازگشایی راه های فرعی و روستایی هستیم. 
سیروس شفقی -فرماندار لنگرود- نیز با اشاره به وصل نشدن 
برق شهرستان متبوعش گفت: متاسفانه قطعی برق مشکالت 
دیگری مانند افت فشار آب و قطعی آب در برخی روستاها و نقاط 
شهری را به دنبال داشته است. وی با اشاره به کمک استان های 
دیگر برای رفع مشکالت تصریح کرد: خوشبختانه تمام راه های 
اصلی باز شده و هم اکنون در حال بازگشایی راه های روستایی 

و فرعی هستیم. 
وی در پایان در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا مردم 
مشکل تامین نان و مایحتاج دیگر ندارند، خاطرنشان کرد: به 

دلیل قطعی طوالنی مدت برق مشکالت بسیاری پیش آمده اما 
اینجا باید از مردم بسیار تشکر کنم که خیلی همکاری می کنند.

 ارزیابی مثبتی از عملکرد مدیران گیالن 
در پی بارش برف نداریم

بازرس کل اســتان گیالن با بیان اینکــه ارزیابی مثبتی از 
عملکرد مدیران در پی بارش برف نداریم، گفت: با مدیرانی که 
وظایف شان را به نحو صحیح انجام نداده اند، در چارچوب قانون 
برخورد می کنیم. سیف اهلل مسرور در پاسخ به این پرسش که با 
توجه به وضعیت موجود در پی بارش برف ارزیابی شما از عملکرد 
مسئوالن در مدیریت اوضاع چیست؟ اظهار کرد: در خصوص 
شــرایط پیش آمده ارزیابی مثبتی از عملکرد مدیران نداریم و 
به عنوان مسئول نظارتی از شرایط موجود گله مند هستم و به 
نظرم اگر ستاد بحران هم تشکیل نمی شد، تفاوتی هم در شرایط 

موجود ایجاد نمی شد.
برقراری برق ۸۵ هزار مشترک در گیالن

استاندار گیالن گفت: برق 25۰ هزار مشترک گیالنی قطع 
شده بود که تاکنون برای ۸5 هزار مشــترک وصل شده است. 
همچنین مشــکل قطع آب ۶۰۰۰ نفر از 12 هزار مشترک آب 
استان که طی روزهای گذشته آب نداشتند، رفع شد. ارسالن 
زارع صبح چهارشنبه 2۳ بهمن در گفت وگو با شبکه خبر، با اشاره 
به بارش برف سنگین در گیالن و ایجاد مشکل برای مردم، اظهار 
کرد: در ارتفاعات گیالن بیش از دو متر و در شهرهای استان از 

جمله رشت، الهیجان و رودسر بیش از یک متر برف بارید.
استاندار گیالن با اشاره به قطع انشعابات خانگی آب و برق، 
تصریح کرد: برق 25۰ هزار مشترک گیالنی قطع شده بود که 
تاکنون برای ۸5 هزار نفر وصل شده است. همچنین مشکل قطع 
آب ۶۰۰۰ نفر از 12 هزار مشــترک آب استان که طی روزهای 

گذشته آب نداشتند، رفع شد. زارع از اسکان اضطراری 1۶۳۰ 
نفر خبر داد و خاطرنشــان کرد: از امروز تالش برای بازگشایی 
راه های روستای استان آغاز می شود. وی از هموطنان خواست از 
سفرهای غیر ضروری به استان گیالن پرهیز کنند و گفت: قطعی 
برق موجب قطع ارتباط 5۰ درصد از مشترکین اینترنت به ویژه 
در مناطق روستایی شده که در صورت برقراری برق، ارتباطات 

نیز برقرار خواهد شد.
اعزام ۱۰۲ نفر در پی بارش برف به مراکز درمانی گیالن

مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیالن گفت: 
1۰2 نفر بر اثر تروما ناشی از سقوط و سرخوردگی به مراکز درمانی 
اعزام و از خدمات درمانی بهره مند شدند. محمدی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به اینکه اورژانس گیالن به ۷۳5 نفر در حوادث برفی 
امدادرسانی نمود، اظهار کرد: این حوادث شامل سرخوردگی ها، 
سقوط از سطح هم تراز، مســمومیت با گاز مونوکسید کربن و 
... اســت. وی تصریح کرد: 1۰2 نفر بر اثر تروما ناشی از سقوط و 
سرماخوردگی به مراکز درمانی اعزام شدند و از خدمات درمانی 

بهره مند شدند.
مسئوالن دست به کار شوند

نماینده مردم رودســر و املش در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به قطعی آب و برق و مســدود بودن راههای روستایی 
در حوزه انتخابیه خود گفت: به رغم ایــن که بارش برف از قبل 
پیش بینی شده بود متاسفانه آمادگی الزم برای بازگشایی راه ها 

وجود نداشته است.
اسداهلل عباسی، با اشاره به شرایط حوزه انتخابیه خود گفت : 
در بخش های زیادی از مناطق ما آب و برق قطع  است، راه های 
فرعی روستاهای املش، رانکوه، رحیم آباد، کالچای و رودسر 
بازگشایی نشــده، امکانات لجستیک بســیار کم است و این 
راه ها برف روبی نشده که باعث شده مردم با مشکالت زیادی 

مواجه شوند.
تجربه دمای ۹ درجه زیر صفر رشت

کارشناس هواشناسی گیالن با بیان اینکه رشت سه شنبه 

شب دمای ۹ درجه سانتی گراد زیر صفر را تجربه کرد، گفت: 
یخبندان سراســری در گیالن وجــود دارد. مازیار غالمی با 
بیان اینکه از کلیه ایســتگاه های هواشناسی استان گزارش 
وزش باد شــدید جنوبی داریم، اظهار کرد: مــردم به ویژه 
کوهنوردان از سفر صعود به ارتفاعات خودداری کنند، زیرا 
امکان وقوع کوالک و ریزش بهمن وجود دارد. سرپرست اداره 
پیش بینی اداره کل هواشناسی گیالن از احتمال باال آمدن آب 
رودخانه ها به واسطه ذوب سریع برف خبر داد و خاطرنشان 
کرد: وزش باد جنوبی شدید و خیلی شدید طی امروز و فردا 

در استان ادامه دارد.
۱۶۵هزار خانوار گیالنی برق ندارند، 4۵۰۰ خانوار آب

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن گفت: بارش برف سنگین 
موجب شد که برق برخی از خانوارهای گیالنی قطع شود. اگرچه 
سریعا برخی خاموشی ها برطرف شد، اما هنوز 1۶5هزار خانوار 

گیالنی برق ندارند.
جمشید طالبی یکی از دالیل اصلی تاخیر در قطع شدن برق 

را بسته بودن راه ها عنوان کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری گیالن نیز در 
خصوص قطعی آب مشترکین در پی بارش برف گفت: هم اکنون 
۶1 اکیپ امدادی در تالش هستند تا آب آشامیدنی 45۰۰هزار 

مشترک باقیمانده هر چه سریعتر وصل شود.
محسن حســینی افزود: مشــکل قطعی آب در شهرهای 

کالچای، واجارگاه، املش، رودسر و الهیجان است.
دستور رئیس جمهور برای تسریع در روند 

خدمت رسانی به استان های شمالی
گزارشی از وضعیت استان های مناطق شمالی کشور بویژه 
پس از بارش های سنگین برف در استان های گیالن و مازندران 

در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت ارائه شد.
حســن روحانی پس از ارائه این گزارش ، به وزیران راه و 
شهرسازی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطالعات و کشور دستور 
داد تا تمامــی امکانات وزارتخانه های خود را برای تســریع 
در روند خدمت رســانی به مردم و کاستن از مشکالت ناشی 
از این  بارش ها بــکار گیرند. همچنین قرار شــد محمد باقر 
نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان نماینده 
رئیس جمهور و دولت، عازم منطقه شود و از نزدیک با مردم و 

مسئوالن محلی گفت وگو و مشکالت را بررسی کند.
گیالن به شدت لرزید

بعدازظهر دیروز زلزله شدیدی گیالن را که همچنان درگیر 
مشکالت ناشی از بارش برف سنگین است، لرزاند.

براساس اعالم سایت لرزه نگاری کشور این زلزله در ساعت 14 
و 2۳ دقیقه به بزرگی 4.5 ریشتر در عمق 1۸ کیلومتری زمین در 

مرکز احمدسرگوراب شفت ثبت شده است. 
این زلزله عالوه بر رشــت، در رودبار، الهیجان و لنگرود نیز 

احساس شده است. 

وضعیت استان گیالن بحرانی است

گرفتار در برف و کوالک؛ بدون آب، برق، تلفن و ...

رئیس حراست دانشگاه 
تهران در پاسخ به این 

پرسش که کدام نهاد بهاره 
هدایت، امیرمحمد شریفی 
و معین زارعیان را بازداشت 

کرده است؟ گفت: پلیس 
امنیت این دانشجویان را 

بازداشت کرده و اکنون 
این دانشجویان در شعب 

مختلف دادسرای اوین 
هستند

این دانشجویان به علت 
حضور در تجمعات 

اخیر و شعارهای تند و 
ساختارشکنانه ای که سر 

داده اند، بازداشت شده اند. 
ما اطالعات دقیقی نداریم 

و اطالعات در اختیار پلیس 
است، اما زمانی که دستگاه 

قضایی حکمی را صادر 
می کند، براساس اتهاماتی 

است که عنوان مجرمانه 
دارد
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