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بارش برف و باران از فردا

استاندار کرمانشاه در گفت و گو با «ایران» :

کوتاه از
گروه ایران زمین  /پس از گذشــت چنــد روز از پایداری
ایران
هوا در بیشتر نقاط کشور ،بارش برف و باران فردا از سر
گرفته میشود« .فریبا گودرزی» کارشناس پیشبینی
توگو با «ایــران» ،تصریح
ســازمان هواشناســی در گف 
کرد :امروز (شــنبه) همانند چند روز گذشته جوی آرام
و پایدار در بیشــتر نقاط کشــور حاکم اســت ،فقط در بخشهایی از استان گیالن
بارش باران پیشبینی میشود .این پایداری هوا شرایط را برای غلظت آالیندهها
در شهرهای پرجمعیت و صنعتی فراهم میکند .از روز یکشنبه با ورود سامانه
جدید بارشــی ،اســتانهای واقع در شمال غرب و بویژه گیالن و مازندران بارش
بــرف و باران همــراه با کاهش دما و وزش باد خواهند داشــت .روزدوشــنبه این
ســامانه بارشی همچنان در اســتانهای شمال غرب کشور فعال خواهد بود و از
آنجا که بارشها درارتفاعات به شکل برف خواهد بود رانندگانی که قصد عبور
از جادههــای کوهســتانی و گردنههای برف گیر دارند بایــد ضمن رعایت نکات
ایمنی ،زنجیر چرخ و دیگر تجهیزات زمستانی را همراه خود داشته باشند.

هیچ کوتاهی در نوسازی کرمانشاه پذیرفته نمیشود

وقوع پسلرزههای متناوب موجب شده پرونده ارزیابی واحدهای خسارتدیده بسته نشود
دریافــت کانکس یــا کمک نقــدی یکی
را انتخــاب کننــد و شــاید ایــن موضــوع
چالشی است که مسئوالن ذیربط استان
کرمانشــاه را هــم درگیــر کرده اســت .از
سوی دیگر ،وقوع پسلرزههای پیدر پی
در استان کرمانشاه به یکی از بزرگترین
چالشهای پیش روی نوســازی مناطق
آســیب دیده تبدیل شــده چــرا که بنیاد
مســکن نمیتوانــد پرونــده ارزیابــی
واحدها را ببندد و توان کامل خود را روی
بازســازی بگــذارد و در واقع بــا هر زلزله
4یا  5ریشــتری ارزیابان مجبورند برخی
واحدهای آسیب دیده را مجدداً ارزیابی
کنند تــا اطمینان حاصل کننــد واحدها
نیــاز به تخریب و نوســازی دارنــد یا باید
مقاو مسازی شوند.
ëëپرونده اســکان موقــت زلزلــه زدگان
کرمانشاهتاپایانماهبستهمیشود
پس از شــنیدن صحبتهــای مردم
پای صحبت «هوشنگ بازوند» استاندار
کرمانشــاه مینشــینیم تــا ببینیــم وی
بهعنوان سکانداراین استان زلزله زده از
روند نوسازی راضی است یا خیر؟
وی در طــول مصاحبــه بارهــا تأکیــد
کــرد که بــه هیچ عنــوان در بحث کمک
به زلزله زدگان و نوســازی واحدهایشان
با کســی تعارف ندارد و هیــچ کوتاهی را
نمیپذیرد.
بازوند افزود :با وجود گذشت نزدیک
بــه  2ماه از زلزله اســتان تاکنون  9هزار و
 580کانکس تحویل مردم شهر و روستا
شــده و میتوان گفت که پرونده اســکان
موقت در ماه جاری بسته میشود.
به استاندار کرمانشاه گفتیم در گشتی
در اســتان با روســتاییانی مانند روستای
«چشمه سفید» داالهو مواجه شدیم که
هنوز کانکس دریافت نکردهاند.
بازونــد بــا قبــول برخــی کاســتیها،
گفت :متأسفانه وسعت منطقه گسترده
بــوده و نمیتــوان چنیــن مســائلی را رد
کــرد ،ولــی در حــال حاضــر بــرای اینکه
مــوردی از قلــم نیفتــاده باشــد و خدای
ناکــرده حقــی در ایــن خصــوص ضایع
نشــود اکیپهــای ویــژهای بــه اصطالح
در حــال لکهگیــری در خصوص تحویل
کانکسهستند.
وی امــا در مجموع از روند بازســازی
راضــی بــود و تصریــح کــرد :روزانــه در

برداشت  60درصد مرکبات استان گیالن
 60درصد مرکبات باغهای اســتان گیالن برداشت شــده و ارزیابیها نشان میدهد
محصــول ،از نظر کیفی و کمی وضعیت برتری نســبت به ســالهای قبــل دارد .به
گــزارش ایرنــا« ،حبیب جهانســاز» معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان جهاد
کشــاورزی گیــان گفت :پیشبینی میکنیم امســال بیــش از  140هــزار تن مرکبات
در اســتان تولید شــود .گیالن با داشــتن بیش از  11هزار هکتار باغ مرکبات ،پنجمین
تولیدکننده مرکبات محســوب میشــود و ســهم عمدهای در تأمین مرکبات کشــور
دارد .وی خاطرنشــان کرد 20 :درصد مرکبات اســتان گیالن از ارقام اصالح شــده از
جمله تامسون و مابقی از سایر ارقام همچون خونی و محلی کیفی هستند.

ورود غازهای در معرض انقراض
به تاالب «سدمیل» پارس آباد
عکس :بهداشت نیوز

بیــش از  100قطعه گونه مهاجر حمایت شــده و در معــرض خطر انقراض
غاز پیشــانی ســفید کوچک وارد تاالب سد میل مغان شدند .به گزارش ایرنا
«محمد خداپرست» مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت :با
توجه به قرار گرفتن این گونه در فهرست در معرض تهدید اتحادیه جهانی
حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ( )IUCNاهمیت حفاظت از این گونه
بیش از پیش نمایان میشــود .در این راســتا هر ســال با حضور کارشناســان
محیطزیست،پایشپرندهحمایتشدهغازپیشانیسفیددرتاالبسدمیل
مغان انجام و هرگونه شکار و صید این گونه ممنوع بوده و با متخلفان بشدت
برخورد میشــود .وی خاطرنشــان کرد :تاالب سد میل مغان بهدلیل غنای
تنــوع زیســتی و دارا بودن حیــات وحش منحصر به فرد و مهاجرت ســاالنه
بیش از  20هزار قطعه انواع پرندگان مهاجر در حال گذراندن مراحل نهایی
برایثبتدرکنوانسیونبینالمللیرامسربهعنوانتاالببینالمللیاست.

افتتاح خانه «طبیعت» گرگان
خانــه طبیعت گرگان براســاس تفاهمنامه منعقده بین شــهرداری گرگان و دانشــگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با هزینه  10میلیارد ریال به بهره برداری رسید و
به مدت ســه سال جهت اقدامات پژوهشی به این دانشگاه واگذار شد .به گزارش ایرنا،
ســید مناف هاشمیاســتاندار گلســتان ایجاد مراکزی همچون خانه طبیعــت گرگان را
ظرفیتی برای توســعه بیان کرد و افزود :شــهرداریها و حوزههای گردشگری میتوانند
بــا ایجاد چنین مراکزی ،ضمن کمک به توســعه ،گلســتان را به اســتانی برخــوردار در
سطح کشور تبدیل کنند .وی تأکید کرد :در تمام دنیا ،مدیریت شهری در راستای حفظ
طبیعــت و ارزشهــای تاریخــی ورود میکنــد و ما نیزبنــا داریم با معرفــی زیباییهای
گلستان ،عالقهمندان به طبیعت در کشور را به سمت استان جذب کنیم .خانه طبیعت
گرگان در منطقه گردشگری ناهارخوران و در محدوده تپه نورالشهدا واقع شده است.

مجموع  400واحد آواربرداری میشــود
کــه این مســأله در روســتاها کار ســختی
است.
بازونــد بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال
حاضر 21هزارو  550پرونده برای گرفتن
تســهیالت بــه بانــک معرفی شــدهاند،
خاطرنشــان کــرد :از ایــن تعــداد  9هزار
پرونده منجر به عقد قرار داد شده است.
وی خبرخوبــی راهــم اعــام کــرد و
افــزود :برای تســریع در کار روســتاییان،
بانک مســکن شعب سیاری را برپاکرده
تا کارها معطل نماند .شــکی نیست که
بزرگتریــن اهــرم در تســریع نوســازی
خــود مــردم هســتند کــه خوشــبختانه
مشــارکت خوبــی دارنــد .بنیاد مســکن
در ارزیابــی واحدهــای خســارت دیــده
محتاطانه عمل کرده و برخی از واحدها
را که تنها نیاز به تعمیر داشته در ردیف
واحدهایی قرار داده که نیاز به بازســازی
کامل دارند ،ولی آن را مثبت میخوانم
و به هر جهت در راستای نوسازی است.
ëëمردممشارکتکنند
رکوردنوسازیرادرکرمانشاهمیزنیم
پس از شنیدن صحبتهای استاندار
به ســراغ «رضــا خواجــه ای» رئیس کل
ستاد بازســازی مناطق زلزله زده استان
کرمانشــاه رفتیم تا جویای آخرین روند
بازسازی شویم.
وی گفــت :پــس از وقــوع هــر زلزلــه
بنیاد مســکن بهعنــوان متولی ســاخت
واحدهــای خســارت دیــده از زلزلــه،
ارزیابــی اولیــه را بــا مهندســان معمار و
عمران انجام میدهد و در صورت بروز
پس لرزههای بزرگتر این ارزیابی تکرار
میشــود کــه در مــورد زلزلــه کرمانشــاه
ایــن ارزیابــی بارهــا و بارهــا تکرار شــده
چــون احتمــال میدادیم واحــدی که با
زمینلرزههای قبلی باید تعمیر میشد
با پــس لرزه بــزرگ احتیاج به نوســازی
کامل پیدا کند.
خواجــهای بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن
ارزیابیها کامالً کارشناسی شده و توسط
مهندســان معمــار و عمرانــی صــورت
میگیــرد کــه در این خصــوص آموزش
دیدهانــد و تجربــه ســالها بازســازی را
دارند ،گفت :اولویت اول و آخر ما حفظ
جان مردم در مقابل حوادث غیرمترقبه
نظیر زلزله است.

آغاز ششمین جشنواره ملی گل نرگس در بهبهان

عکس :علی فوالدی

زهــره افشــار  /اگر این روزها ســری به
«ســرپلذهاب» شــهری کــه در زلزلــه
حــدود  2مــاه پیــش اســتان کرمانشــاه
متحمل بیشــترین خسارت شــد بزنید،
با شــهری زخم خــورده از زلزلــه روبهرو
میشــوید کــه در هــر گوشــه و کنــارآن
تکاپویــی بــرای نوســازی واحدهــای
خسارت دیده در جریان است .با تعمیر
بســیاری از واحدهــای تجاری خســارت
دیده ،کســبه کم و بیش فعالیت روزانه
خــود را از ســر گرفتهانــد و زندگی در این
شــهر رفتــه رفتــه در حــال بازگشــت به
روال عادی خود اســت .با وجود گذشت
چند هفته از زلزله مهیب 7.3ریشــتری
هنوز هم اغلب مناطق استان کرمانشاه
میلرزد و کمــاکان بحثهــای پیرامون
زلزله نقل محافل اســت و بیشتر مردم
بــه شــوخی میگوینــد «بــرای مــا دیگر
زلزلههــای زیــر 5ریشــتر عــادی شــده
و خیالــی نیســت» .ایــن وضعیــت در
دیگرمناطــق خســارت دیده اســتان نیز
دیــده میشــود و اگــر گشــتی در 7شــهر
و یــک هــزار و  587روســتای خســارت
دیــده از زلزله بزنید عــدهای را میبینید
که از کمکهــای دولت و روند نوســازی
راضیاند ودر مقابــل عدهای هم اظهار
نارضایتی میکنند و هنوز که هنوزاســت
هم میتوانید افرادی را ببینید که تاکنون
موفــق بــه دریافــت کانکــس نشــدهاند.
شــاید باورش برای شــما ســخت باشــد
که کســی بتواند در این سرمای زمستان
ســاعتی را در زیــر چادر یــا حتی کانکس
ســر کند ،اما مــردم این دیــار االن حدود
دو مــاه اســت کــه روز و شبشــان را در
ایــن وضعیــت میگذراننــد و طبیعــی
است که بخواهند هر چه سریعتر از این
شــرایط خارج و به زیر ســقف خانههای
خود بروند ،اما بایــد قبول کنیم که حاال
وقت آن اســت که واحدهای مســکونی
تخریــب شــده را مســتحکم بســازیم تا
در صــورت برور زلزلههــای احتمالی در
آینده شاهد چنین خسارتهای مالی و
جانی نباشــیم .گپ و گفــت خبرنگار ما
با بیشــتر افرادی که نتوانستهاند تاکنون
کانکس بگیرند نشــان میدهد ،بخشی
از ایــن افــراد ســاکن روســتاهای کوچک
منطقــه هســتند و بخــش اعظــم آنهــا
کسانی هستند که نمیتوانند از دوگزینه
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زلزله  5.6ریشتری در سومار استان کرمانشاه

برش

در همین حال روز پنجشــنبه گذشــته بار دیگر چهار زمین لرزه با قدرت باالی  5ریشــتر که بزرگترین آن 5.6
ریشــتر قدرت داشــت بخش مرزی سومار از توابع شهرستان قصرشــیرین در غرب استان کرمانشاه را لرزاند .این
زمیــن لرزهها در شهرســتانهای گیالنغرب و قصرشــیرین که به کانــون این زلزلهها نزدیکتر بــود ،بهطور کامل
احســاس شد« .نعمتاهلل نازپرورده» معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قصرشیرین گفت که خسارت جانی
نداشته اما خسارت های جزئی به برخی واحدهای مسکونی و تجاری وارد شده است ولی سیزده مصدوم سرپایی
داشته است .در همین حال روز پنجشنبه پس از وقوع زمین لرزه سومار بیش از 20بار دیگر در محدوده بین شهر
مرزی سومار استان کرمانشاه و بخش «زرنه» استان ایالم زمین لرزههایی رخ داد که موجب وحشت مردم و آماده
باش عمومی و لغو امتحانهای درســی دانشآموزان و دانشجویان ایالمی شد .دیروز ساعت  11:19دقیقه صبح
جمعه زلزلهای به بزرگی  3/5ریشــتر ســومار را بار دیگر لرزاند .این در حالی است که روز پنجشنبه «هجدک» در
استان کرمان نیز بار دیگر لرزید ،قدرت این زمین لرزه که ساعت  5و نیم صبح روی داد  5.2ریشتر بود.

وی خاطرنشــان کرد:ارزیابــان بنیــاد
مســکن در جریان زلزله کرمانشــاه بیش
از  116هــزار واحــد را در  7شــهر و یــک
هزار و  587روســتا خانه به خانه ارزیابی
کردهاند .ارزیابیهای ما نشــان داد که در
مجمــوع  20هــزار و  300واحــد نــوع یک
یعنی در اولویت نوســازی اســت که باید
کامل تخریب و نوســازی شــود و  19هزارو
 900واحد نوع  2اســت یعنی واحدهایی
که فعالً امکان استفاده از آنها وجود دارد
ولی بهدلیل فرسودگی و آسیبی که به آنها
وارد شــده باید به مرور بازســازی شــوند.
به گفته وی وقــوع پسلرزههای متناوب
موجب شــده پرونــده ارزیابــی واحدهای
خســارتدیده از زلزلــه 7/3ریشــتری
«ازگله» کرمانشاه بسته نشود.
وی تصریــح کــرد :بنیــاد مســکن بــا

10ســتاد مســتقر در اســتان کرمانشــاه
تاکنــون موفــق بــه آواربــرداری  9هــزار و
200واحد ،پی کنی یک هزار و 809واحد،
پیریزی واجرای فونداسیون  250واحد،
دیوار چینی  30واحد ،اســکلت  7واحد و
اجرای سقف  3واحد شده است .از سوی
دیگر ،عملیات تعمیر  6هزارو  101واحد
تعمیــری آغــاز شــده کــه تعمیــر  2هزار
واحد پایان یافته و مالکان آنها میتوانند
به چرخه زندگی خود برگردند .هماکنون
در همه مراحل نوسازی از برنامه جلوتر
هســتیم و اگــر روند مشــارکت مــردم در
همیــن حد بماند قطعاً رکورد بازســازی
را میزنیم.
ëëآواربرداری 40درصدواحدهایتخریبی
سر پل ذهاب
«غالمحسین خانی» مدیرکل بنیاد

مســکن اســتان اصفهــان نیز که ســتاد
این اســتان بهعنوان مســئول بازســازی
واحدهای خســارت دیده سرپل ذهاب
انتخاب شــده به «ایــران» گفــت :براثر
زلزله  7.3ریشــتری 5هــزارو  429واحد
شهری در سرپل ذهاب نیاز به بازسازی
پیــدا کــرد کــه تاکنــون کار آواربــرداری
یک هــزار و  903واحد به پایان رســیده
است .کار تخریب و آواربرداری واحدها
بــه صــورت رایــگان انجــام میشــود.
همچنیــن پــول تهیــه نقشــه ســاخت
بــرای واحدهای تــا  80متــر مربع برای
مــردم رایگان و از ســوی بنیــاد به نظام
مهندسی ســاختمان پرداخت میشود
و بــرای هــر متــر مربــع اضافــه برایــن
مســاحت 10هزار تومان از مردم گرفته
میشود.

ششمین جشــنواره ملی گل نرگس عصر پنجشــنبه همزمان با آغاز
برداشــت گل از نرگــس زارهــای بهبهــان آغــاز و تا ششــم بهمن ماه
میزبان گردشگران داخلی و خارجی است .به گزارش ایرنا« ،غالمرضا
شــریعتی» اســتاندار خوزســتان در آیین افتتاحیــه این جشــنواره در
بهبهــان کــه با اســتقبال مردم روبهرو شــده بــود ،گفــت :از این بابت
که جشــنواره گل نرگــس بهعنوان پایتخت نرگــس زار موجب چنین
تجمع باشــکوه و گرایش مردم این دیار شــده جای خوشــحالی دارد.
افتخــار مــا به گل نرگس بــه خودرو بودن آن اســت ،چرا کــه این دیار
اســتعداد رویش آن را به صورت طبیعی دارد هر چند که در شــهرها
و کشــورهای دیگــر نیز گل نرگــس پرورش داده میشــود امــا ژن این
گل از این ســرزمین بوده اســت .برگزاری کنســرت موسیقی شهرام و
حافظ ناظری ،آیین اهدای هشــت هزار شــاخه گل نرگس به آســتان
قــدس رضوی ،برپایی موزه و چاپ کتاب گنجینه میراث خوزســتان،
نشستپژوهشیباستانشناسیوبرپایینمایشگاههنرهایتجسمی
با حضور هنرمندان مطرح کشــور از جمله برنامههای این جشــنواره
است .شهرستان بهبهان در جنوب شرقی خوزستان واقع است.

کاهش  40درصدی بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
از شــروع ســال زراعی جــاری تاکنون در اســتان آذربایجان شــرقی  ۲۵درصد
کاهــش بارندگی ثبت شــده به گونهای کــه بارندگی در حوضــ ه آبریز دریاچه
ارومیــه 40درصد ،در حوض ه آبریز ارس یــک درصد و حوض ه آبریز قزل ازون
شایسنا«،غالمرضاهاشمی»مدیرعامل
23درصدکاهشیافتهاست.بهگزار 
شــرکت آب منطقــهای آذربایجــان شــرقی درخصوص وضعیــت منابع آب
اســتان گفت :همه ســاله  35درصد بارشها در اســتان ما در فصل پاییز رخ
میدهد که امســال با کاهــش بارندگی در فصل پاییز مواجــه بودهایم و طبق
پیشبینیهای هواشناســی برای زمســتان نیز با کاهش  25درصــدی روبهرو
هستیم که باید برای مقابله با معضالت کم آبی آمادگی الزم را داشته باشیم.

تسهیالتقرضالحسنه
برای پروژههای نیمه تمام خراسان جنوبی
پروژههــای نیمــه تمــام اســتان خراســان جنوبــی تســهیالت
قرضالحسنه دریافت میکنند تا چرخ صنعت این استان متوقف
نشــود .به گزارش مهر «محمد مهدی مروج الشــریعه» اســتاندار
خراســان جنوبی از پیشبینــی طرحی برای ارائه تســهیالت صفر
درصدی به ســرمایهگذاران پروژههای نیمه تمام استان خبر داد و
گفت :سود این تسهیالت را استانداری پرداخت خواهد کرد.
وی افزود :بیش از  72هزار پروژه نیمه تمام در ســطح کشور وجود
داشته که تعدادی از آنها در استان خراسان جنوبی قرار دارد.

