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برج قابوس از آسیب سیل درامان ماند

سدهای استان کرمانشاه پر شد

ن و بلوچستان
حمایت از زنان سیل زده سیستا 
در زمینه کارآفرینی

توانمندســازی اقتصــادی زنان سرپرســت خانوار مناطق ســیل زده سیســتان و
بلوچستان در اولویت قرار گرفته است.
«فاطمه فاضلی» ،مدیرکل بانوان و خانواده اســتانداری سیســتان و بلوچستان
توگو با ایرنا ،با بیان اینکه ورود سیالب کشور افغانستان به مناطق شمال
در گف 
استان منجر به آسیب به روستاهای داشک ،علی نمرودی و آبیل در شهرستان
هیرمنــد و تخلیه آنها شــده ،ادامــه داد :زنان این مناطق بویژه زنان سرپرســت
خانوار نیازمند توجه جدی هستند.
وی اظهــار داشــت :در زمینه کارآفرینی برای زنان سرپرســت خانوار طرحهایی
را دنبــال میکنیــم کــه در حــال حاضر اعتبارات آنها تأمین شــده و در تالشــیم
بزودی این طرحها را در مناطق سیل زده استان اجرا کنیم .مدیرکل امور بانوان
و خانواده اســتانداری سیستان و بلوچســتان افزود :خوشبختانه روستاها تخلیه
شــده ،اما توانمندســازی زنان سرپرســت خانــوار و زنان کارآفرین ســیل زده که
متحمل خســارتهای زیادی شدهاند با تدابیر ویژه در نظر گرفته شده پیگیری
خواهد شــد .در قالب این طرحها دسترسی به آموزش مهارتهای تخصصی،
تأمین ،تجهیز منابع و بازاریابی کاالها بهعنوان زنجیرهای به هم پیوســته برای
زنان کارآفرین پیگیری میشود.

آب سد شهید رجایی مازندران بهعنوان بزرگترین سد این خطه شمال کشور
پس از  6سال سرانجام سرزیر کرد.
بهگــزارش ایرنــا« ،ســید جمــال موســوی» ،معــاون بهرهبــرداری شــرکت آب
منطقــهای مازنــدران ظرفیــت اســمی آب موجــود در ســد شــهید رجایــی را
 162میلیون متر مکعب اعالم کرد .وی گفت :هماکنون با سرریز شدن آب سد
شهید رجایی درهر ثانیه  20متر مکعب آب سرریزی وارد رودخانههای حاشیه
سد از جمله تجن میشود.
موسوی ظرفیت آب تنظیمی سد شهید رجایی را  220میلیون متر مکعب اعالم
کرد و توضیح داد :با سرریزشدن آب سد ،میتوانیم به جای باز کردن دریچه سد
برای تأمین آب مورد نیاز کشــاورزان و سایر نیازمندیها ،با آب تنظیمی سرریز
به این نیازها پاسخ دهیم.

غافلگیری مردم آذربایجان غربی
از برف و سرمای بهاری

بارش برف بهاری و برودت هوا ،ســاکنان و کشاورزان آذربایجان غربی بویژه در
ارومیه و چالدران را غافلگیر کرد.
بهگزارش ایرنا« ،مهدی صابری» ،رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناســی
آذربایجان غربی با اشاره به کاهش  8درجهای دمای هوای استان در روز گذشته،
اظهار داشــت :کاهش دمای هوا در سراســر اســتان کماکان تا امروز (سهشــنبه)
ادامه خواهد داشــت .وی افزود :چالدرانیها یکشنبه شب گذشته دمای هوای
 5درجه زیر صفر را تجربه کردند که در فصل بهار غافلگیرکننده اســت .بارش
برف در شــهر ارومیه از صبح دیروز (دوشنبه) شروع شد و کاهش دید رانندگان
و اختالل در تردد شــهری را در پی داشــت .مناطق مختلف این اســتان با ورود
ســامانه بارشــی شــاهد بارش برف و باران بوده و هواشناســی اســتان نسبت به
سرمازدگی محصوالت کشاورزی هشدار داده است.

آبگیری صددرصدی سازههای آبخیزداری استان بوشهر

دبیر انجمن برنج :با بارشهای خوبی که داشتیم در استانهای ساحلی مازندران و گیالن شالیکاران در حال انتقال نشاء از خزانه به زمین هستند
زهره افشار -حسین خانی
خبرنگار

مازنــدران امســال در محصــوالت
کشــاورزی از جمله برنج ،گندم ،کلزا و
غیره با کاهش تولید براثر سیل مواجه
نخواهــد شــد و فقــط در محصــوالت
ســیاه ریشــه (هلو ،شــلیل ،گوجه سبز و
گیالس) کاهــش تولید خواهد داشــت
که آن هم کارشناســان درصدد هستند
تــا میزان خســارت و کاهــش تولید این
بخش را نیز به حداقل برسانند.
«عزیــزاهلل شــهیدی فــر» ،رئیــس
ســازمان جهاد کشــاورزی مازندران در
گفتوگــو بــا «ایــران» ،تأکیــد میکند:
کمبــود تولیــد برنــج طــی امســال در
اســتان نخواهیم داشــت و اگــر تاکنون
اخبــاری مبنــی بــر گــران شــدن برنــج
شــنیده میشود ،کذب اســت ،زیرا این
بارندگیها هیچ تأثیری برقیمت برنج
نخواهد گذاشت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
مازندران با بیان اینکه امســال بهدلیل
بارندگیهایــی کــه داشــتیم بهتریــن
ســال تولیــد محصــوالت کشــاورزی
اســتان را در کشــور خواهیــم داشــت،
اظهارمــی دارد :با وجود بحثهایی که
در مورد تخریب محصوالت کشاورزی
بخصوص محصول برنج بهدنبال این
بارندگی هــا شــنیده شــده بــا قطعیت
میتــوان گفت که شــالیزارهای اســتان
آســیب ندیــد و تنها خزانــه گیریهایی
کــه درایــن مــدت انجام شــده آســیب

جزئــی دیــد کــه آن هــم از طریــق
بانــک جدیــد خزانــه از دیگر اســتانها
جایگزین شد.
ëëارائه تسهیالت بالعوض به کشاورزان
زیان دیده
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هماکنــون
 80درصد خزانهگیری اراضی شالیزاری
استان انجام شده و  20درصد دیگر هم
از اســتانهایی چــون گیــان و گلســتان
تهیــه شــده ،میگوید :ســیل اخیــر ۶۰۰
میلیارد تومان به بخش کشاورزی ،دام،
طیور و زیرســاختهای کشاورزی نظیر
جادههــای بین مــزارع ،تأسیســات آبی
باغها و غیره آسیب وارد کرده است.
وی ادامه میدهد :طبق پیگیریهای
صــورت گرفتــه ،بیــش از  ۵۰درصــد
مطالبــات کشــاورزانی کــه محصــوالت
شــان بیمــه بــود ،پرداخــت شــده و در
مجمــوع  ۲۰میلیــارد تومــان در ایــن
بخش از ســوی صندوق بیمه کشاورزان
یشود.
پرداخت م 
شــهیدی فــر درباره ارائه تســهیالت
بالعــوض و ارزان قیمت به کشــاورزان
زیــان دیــده ،میگویــد ۱۵۸ :میلیــارد
تومــان تســهیالت بالعــوض و
 ۴۵۰میلیــارد تومــان تســهیالت ارزان
قیمت4درصدی برای جبران خسارت
بــه بخــش کشــاورزی تخصیــص داده
شده است.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
مازندران با اظهار اینکه  5بانک عامل
بــرای ارائــه تســهیالت درنظرگرفتــه
شــده ،میافزاید :هر بانــک  ۹۰میلیارد

تومــان تســهیالت قرضالحســنهای
بــه کشــاورزان خواهــد داد و تاکنــون
 ۷۹میلیارد تومان تســهیالت بالعوض
نیز به کشاورزان آسیب دیده پرداخت
شــده اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه
کارهای اولیه برای پرداخت تســهیالت
بالعــوض به  ۱۰هزار بهــره بردار بخش
کشــاورزی انجام شــده ،اظهار میدارد:
بــا پیگیریهــای صــورت گرفتــه ،هــر
چــه زودتــر نســبت بــه جبــران و رفــع
دغدغههای کشاورزان اقدام میکنیم.
ëëکشت برنج در  14استان ممنوعه
«جمیــل علیــزاده شــایق» دبیــر

انجمــن برنــج نیــز بــا اشــاره بــه اینکه
امسال با کشت برنج در  620هزارهکتار
از اراضــی کشــور بــه تولیــد ســالهای
یگویــد:
طالیــی  91و  92میرســیم ،م 
همه ســاله در اســفند ماه شالیکاران در
استانهای شــمالی خود را برای کشت
برنج آماده میکنند و در اولین مرحله
اقدام به خزانهگیری میکنند.
وی میافزایــد :خزانهگیــری برنــج
یکــی از مراحل کاشــت ایــن محصول
اســت کــه بــرای تبدیــل بــذر برنــج به
نشــا ،برای نشاکاری در شــالیزار انجام
میشود ،اما امسال در کنار شرایط آب

و هوایی مناســب بــرای خزانــه گیری،
بارندگــی مطلوب نیز به کمک آمده تا
نوید یک ســال خوب را برای محصول
برنج بدهد.
دبیر انجمن برنج تصریح میکند:
بارانهای ســیل آسای امســال آسیبی
بــه کشــت برنــج نــزد ضمــن اینکــه
خوشــبختانه امسال خبری هم از افت
دمای هوای بهاره که تقریباً همه ساله
بــه خزانــه برخــی کشــاورزان آســیب
میزنــد نبــود و بــه همین دلیــل هیچ
مشکلی در خزانهگیری وجود نداشت.
وی یادآورمی شــود :از ســوی دیگر،

راه دسترسی  ۴۴روستای سیلزده لرستان همچنان قطع است

تبدیل اردبیل به قطب تولیدات گلخانهای کشور

باوجودگذشتچندهفتهازسیللرستانراهدسترسی 44روستا
همچنان مســدود است و مســئوالن میگویند که راه  ۹۰درصد
این تعداد روستا تا دو هفته آینده باز میشود.
ب ه گزارش مهر« ،عباس شــرفی» مدیرکل راهداری و حمل و
نقل جادهای لرســتان اظهار داشت :از مجموع  ۸۷۰روستایی
که راه ارتباطی آنها در ســیل مسدود شــده بود ،راه  ۸۲۶روستا
تاکنون بازگشــایی شــده و مابقی همچنان مســدود است .وی
تصریح کرد :در دو ماه اخیر  3بارش شــدید در لرستان اتفاق
افتــاد ،بــا وجود اینکــه راهداری تمــام اقدامهــای الزم را برای
حفــظ پلهــا و الیروبی آبروها انجام داده بود به علت شــدت
بارشهــا در ســیل پنجم و ششــم فروردیــن و باال بــودن دبی
رودخانهها به حد  ۴۰۰متر مکعب در ثانیه در تاریخ دوازدهم
فروردین خسارت زیادی به زیرساختهای استان وارد شد.
شــرفی ،در خصوص نصــب پلهای فلزی موقــت ،گفت :در
مجمــوع  ۱۰پل فلــزی برای ارتباط موقت روســتاهای اســتان
مورد نیاز است که تاکنون با کمک استانهای یزد ،همدان ،قم،

عملیــات احــداث  2هــزار و  700هکتار
طرح گلخانــهای درقالب مجتمعهای
بــزرگ در اســتان اردبیــل آغــاز شــده و
این اســتان بــزودی به قطــب تولیدات
گلخانهای کشور تبدیل میشود.
«خلیل نیکشاد» ،رئیس سازمان جهاد
کشــاورزی اســتان اردبیل به ایرنا افزود:
احــداث بزرگترین مجتمــع گلخانهای
کشــور در زمستان گذشــته به مساحت
یک هزار و  500هکتار در مجتمع کشت
و صنعــت مغــان آغــاز شــده و تاکنون
 400هکتــار آن بــه بخــش خصوصــی
واگذار شده است.
وی تولیــد در فضــای بســته و کشــت
گلخانــهای را جــزو برنامههــای مهــم
جهاد کشــاورزی اســتان اردبیــل اعالم

زنجان و دیگر استانها ،تعداد7دستگاه از این پلهای خرپایی
به استان وارد و عملیات نصب آنها با  ۵۰درصد پیشرفت در
حال انجام اســت ،با توجه به اینکــه برخی از این پلها نیاز به
پایه دارند زمان بیشــتری برای نصب نیاز اســت که همکاران
راهــدار در تالش برای تســریع در نصب این پلهــا و برقراری
ارتباط روستاهای حاشیه رودخانه کشکان هستند.

با افزایش بارشها در ماههای پایانی سال  ۹۷و ادامه بارشها در ابتدای
سال  ۹۸و رها سازی حق آبه دریاچه ارومیه ،هم اکنون وسعت این دریاچه
به2هزار و ۷۷۷کیلومترمربع رسیده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته
 ۵۰۰کیلومتر افزایش وسعت یافته است

گزارش
مـــصور

و بیــان کــرد :در  5شــهرک کشــاورزی
استان واحدهای گلخانهای با مساحت
 100هکتار طی فراخوانی برای واگذاری
به سرمایهگذاران آماده شده است.
نیکشاد با اشاره به اهتمام ویژه مدیران
اســتان بــرای تکمیــل زیرســاختهای
ایــن گلخانههــا اضافــه کــرد :احــداث
یک مجتمــع گلخانهای دیگــر نیز طی
تفاهمنامهای بین شرکت شهرکهای
صنعتــی کشــاورزی ایران و اســتانداری
اردبیــل در کشــت و صنعت پــارس در
منطقه مغــان به مســاحت  100هکتار
آغاز شــده اســت .با بهرهبرداری از این
واحدها 750 ،هزار تن محصول زراعی
گلخانهای در استان اردبیل تولید و روانه
بــازار میشــود .رئیــس ســازمان جهاد

در ســالهای گذشــته حتــی در برخــی
نوار ســاحلی خــزر ،کشــاورزان بهدلیل
خشکسالی قادربه کشت این محصول
اســتراتژیک نبودنــد ،امــا امســال بــا
بارشهــای خوبــی که داشــتیم در کل
نــوار ســاحلی اســتانهای مازنــدران و
گیالن شالیکاران در حال انتقال نشا از
خزانه به زمین هستند.
علیزاده شایق میافزاید :در همین
حــال ،بررســیهای کارشناســی نشــان
میدهــد کــه شــالیزارهای  14اســتانی
که پیشــتر برایشــان محدودیت کشت
اعالم شــده بــود نیز در حال نشــاکاری
هســتند ،زیــرا ســیل در عیــن حالی که
مشــکالتی را برای استانهای مختلف
ایجاد کــرده ،امــا برکاتی را نیز داشــته
و اثــرات خشکســالی را در بســیاری از
اســتانها پــاک کرده وکشــت برنج نیز
که تنها به آب وابســته است دوباره در
این استانها رونق گرفته است.
بهگفتــه وی امســال حتــی در
سیســتان و بلوچســتان خشــک نیــز
ســطح زیر کشت به ســالهای ایده آل
قبل برگشته است.
دبیرانجمــن برنــج خاطرنشــان
میکنــد :بــا توجه به این شــرایط اگر تا
اواخر شهریور ماه مشکل خاصی پیش
نیاید قطعــاً 620هزار هکتــار ازاراضی
کشــور که قرار اســت به زیرکشت برنج
برود تولید این محصول استراتژیک را
به ســطح ســالهای  91و  92میرساند
کــه ســالهای طالیــی برنــج به شــمار
میرود.

کشــاورزی اســتان اردبیــل اظهــار کــرد:
احداث این میزان گلخانه موجب ایجاد
اشتغال برای  20هزار نفر و صرفهجویی
در مصــرف  435میلیــون متر مکعب
آب در استان خواهد شد .وی تغییرات
آب و هوایــی ،بحــران آب ،فرســایش
خــاک و نیــاز بــه ســرمایه و تولیــدات
مســتمر را از جملــه اهــداف توجــه بــه
تولیداتگلخانهایدرکشوربویژهاستان
اردبیل برشمرد و گفت :این موضوعات
ایجــاب میکند که تولیــدات گلخانهای
در استان گسترش یابد .وی اضافه کرد:
میزان تولیــد محصول در مجتمعهای
گلخانه  10برابر بیشتر از فضای باز بوده
و نیــاز آبی آن نیز  10تــا  12برابر کمتر از
تولید مزرعههای روز باز است.

برگشت  6 .31میلیون مترمکعب آب
به آبخوانهای کردستان

عکس :ایمان حامی خواه

ســال گذشــته بواســطه مســدود کردن چاههای غیرمجــاز در
رو ی خط
کردســتان 6.31 ،میلیــون مترمکعــب آب به نفــع آبخوانها
خـــــــبر
ذخیره و برگشت داده شد.
توگو با ایرنا
«کامران خرم» ،مدیرعامل شــرکت آب منطقهای کردستان در گف 
اظهار داشــت :سال گذشته در مجموع  359حلقه چاه آب غیرمجاز در مناطق
مختلف این استان مسدود شــد .وی تعداد کل چاههای غیرمجاز آب در استان
را  7هــزار حلقــه اعالم کرد و افزود :در حال حاضــر  13هزار و  400حلقه چاه آب
دارای مجوز در اســتان وجود دارد .مدیرعامل شــرکت آب منطقهای کردســتان
با اشــاره بــه اینکه از ابتدای امســال تاکنون  5حلقه چاه آب غیرمجاز در اســتان
مسدود شده ،یادآور شد :گشتهای بازرسی این شرکت با تمام توان با متخلفان
برخورد و نسبت به مسدود کردن چاههای غیرمجاز اقدام میکند .خرم به نصب
کنتورهای هوشمند برای ممانعت از برداشت اضافه آب از چاههای مجاز اشاره
کرد و گفت :براساس الزام وزارت نیرو هیچ پروانه بهرهبرداری چاه آب صادر یا
تمدید نمیشود مگر اینکه کنتور هوشمند روی آن نصب شده باشد.

آثار گل و الی در مدارس سیل زده پلدختر لرستان

تغییر کاربری آبدارخانهها به کالس درس در استان البرز

عکس :محمد اسدی
بارشهای سنگین بهاری ،تاالب میقان اراک را از خشکی نجات داد

عکس :سهیل فرجی

 «رضا اورمــز» ،رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری آققال
دو خط اظهارداشــت :با رؤیت و شناسایی کانونهای ملخ مهاجر
خـــبر در مراتع «قره قربزرگ» در حوزه این شهرســتان گلستان،
عملیات مبارزه با این آفت خطرناک آغاز شد.
 «فاطمه توکلی» ،مدیرکل بهزیســتی لرســتان از راهانــدازی  ۲۱مهدکودک در
مناطق سیلزده استان خبر داد.
 «مهدی پیرصالحی» ،رئیس سازمان غذا و دارو گفت :برای اولین بار درمناطق
ســیلزده خوزســتان داروخانه ســیار راهانــدازی کردیم؛ بهطوری که داروســازان
ما درکانکســی که بهعنوان داروخانه ســیار ایجاد شــده بهصورت شبانهروزی به
سیلزدگان خدمت ارائه میکنند.
 «شــهریار قاســمی» ،مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی اســتان کرمانشاه
پیشبینی کرد ،امسال تولید گندم استان به  ۸۳۰هزار تن برسد.
 «عباس ارشــدی»،مدیر جهاد کشــاورزی خمین با بیان اینکه  42میلیون گل
شاخه بریده در این شهرستان تولید و روانه بازار فروش شده ،گفت :این میزان
تولید از سطح  54هکتار گلخانه به دست آمده است.
 «عبدالکریم درویش زاده» ،مدیرکل راهآهن جنوب گفت :مسیر ریلی جنوب
که بهدلیل آب شســتگی مســدود شــده بود تا 2روز دیگر کامالً ترمیم و بازسازی
میشود.
 «محمــد نبــوی فــرد» ،مدیــرکل امورعشــایر خراســان رضــوی تصریــح کرد:
بارندگی شدید و وقوع سیل از ابتدای امسال تاکنون  480میلیارد ریال به عشایر
در این استان خسارت زده است.
 «غالمحســین تیموری» ،مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی سیستان
و بلوچســتان اظهار داشت 14 :هزار و  100هکتار از مراتع شهرستانهای کنارک،
چابهار ،قصرقند ،نیکشهر ودلگان علیه ملخ صحرایی سمپاشی شده است.
 «محمــد اشــرفی» ،معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی
خراسان جنوبی گفت :با آغاز کوچ بهاره زنبورهای عسل در استان  645زنبوردار
در حــال انتقــال کلنیهای زنبور عســل خود به مناطق دارای محصول زرشــک
هستند.

سفال بود ،آسیب جدی وارد کرد.
وی ،آبگرفتگــی دیگــر بخشهــای
شــهر جرجــان و تخریــب  3واحــد از
 5واحــد مســکونی بنــا شــده درمحوطــه
ایــن شــهر باســتانی را از دیگــر خســارات
بارشهــای رگبــاری روزهای پایانی ســال
گذشــته ذکــر کــرد و افــزود :ایــن بارشها
بــه زیرســاختهای بخــش گالــری موزه
تخصصی فرش گنبدکاووس نیز آســیب
جدی وارد کرد.

سال طالیی تولید برنج در راه است

عکس :مهر

بــا توجــه بــه میــزان بارشهــا در ســال آبــی جــاری ،ســازههای آبخیــزداری و
آبخوانداری در استان بوشهر صددرصد آبگیری شد.
«غالمرضــا منتظری» ،مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان بوشــهر در
توگو با ایرنا افزود :این میزان آبگیری نســبت به آبگیری ســال آبی ،96-97
گف 
 68درصــد افزایــش نشــان میدهد .درســال آبــی  97 -98میانگیــن بارندگی
استان بیش از 300میلی متر بود که این میزان بارندگی در نقاط مختلف منجر
به وقوع ســیالب شــد که با توجه به انجــام اقدامات آبخیــزداری ،آبخوانداری
وعملیاتهای بیولوژیک و بیومکانیک ضمن کنترل رسوب و ذخیره روان آبها
از وقوع سیالبهای مهیب در استان جلوگیری شد .براین اساس کل حوزههای
آبخیز استان بوشهر با وجود انواع سازههای سنگی مالتی ،خاکی و آبخوانداری
به میزان  38میلیون و 138هزار و  614مترمکعب آبگیری شد.

دقیقتــر اســت .وی با اشــاره بــه رطوبت
موجود در پایــه بنای گنبد قابوس ،افزود:
بخشــی از ایــن رطوبــت از گذشــته وجود
داشته و به احتمال زیاد همچنان نیز باقی
خواهــد مانــد اما بخــش قابل توجــه آن،
ناشــی از بــاال آمدن آبهای زیرســطحی
اســت ،اگرچه فرســایش زیســتی هم آن
را تســریع کرده اســت .هماکنون قسمت
مخروطــی گنبــد قابــوس نیــاز جــدی به
بندکشــی و از بیــن بــردن علفهــای هرز

دارد که قبل از بارشهای شــدید روزهای
پایانــی ســال گذشــته ،در دســتور کار ایــن
پایگاه قرار داشت.
وی تصریــح کرد :براثر بارشهای شــدید
اشــاره شــده کــه منجــر بــه آب گرفتگــی
بخشهایی از شــهر گنبدکاووس و معابر
اطــراف محوطــه گنبــد قابوس شــد ،آب
و گلوالی ناشــی از آن ،آســیب جــدی به
زیرســاختهای درحــال انجام قســمت
شرقی و ســرویس بهداشتی این قسمت

وارد کــرد .ایــن بارشها همچنین ســبب
رانــش بخشهایــی از تپــه اطــراف بــرج
شــد که در دورههای مختلف خاکهایی
بهصورت دستی پای آن ریخته شده بود.
نورتقانی ،از وارد شــدن خســارت به موزه
تخصصــی فــرش و نیــز شــهر باســتانی
«جرجان» براثر بارشهای شدید روزهای
پایانی ســال گذشــته خبر داد و گفت :این
بارشهــا بــه  2کارگاه کاوش ایــن شــهر
باســتانی که یکی ترانشهبرداری و دیگری

عکس :علی اسداللهی سوته

باران بهاری بزرگترین سد مازندران را
سرریز کرد

بهدنبال بارشهای شدید روزهای پایانی
ســال  97و وقــوع ســیل درگنبــدکاووس،
آســیب جدی و مشــهود در بنای تاریخی
گنبد (برج) قابوس که به ثبت جهانی هم
رسیده ،به چشم نمیخورد.
«عبدالمجیــد نورتقانــی» ،مدیــر پایــگاه
توگو با
میراث جهانی گنبد قابوس در گف 
ایرنا گفت :پایشهای اولیه نشان میدهد
که خسارتی به گنبد قابوس وارد نشده اما
برای اطمینان بیشــتر نیاز بــه پایشهای

عکس :ایسنا

همه ســدهای اســتان کرمانشــاه در شــرایط ســرریز است و
تقریباً صددرصد ظرفیت سدهای استان پر از آب است.
اخبار
به گزارش ایرنا« ،بهرام درویشــی» ،مدیرعامل شرکت آب
منطقهای استان کرمانشاه با اشاره به اینکه سرریز سدها از قبل پیشبینی شده
بــود ،افــزود :از همین رو با رهاســازی مدیریت شــده آب ســدها ،ظرفیت کافی
فراهم شــد تا هیچ آســیبی به تأسیســات سد یا اراضی پایین دســت سدها وارد
نشــود .وی سد گیالنغرب را آخرین سدی دانست که در استان کرمانشاه سرریز
کرده و گفت :سد مخزنی گیالنغرب که از چند روز گذشته در آستانه سرریز بود،
یکشنبه شب گذشته وارد مرحله سرریز شد و هماکنون حجم مخزن  ۲۳میلیون
مترمکعبی این سد پر از آب است.
آبگیری سد گیالنغرب از سال  ۸۴صورت گرفته و از آن سال تاکنون این اولین بار
است که این سد سرریز میکند.

editorial@iran-newspaper.com

با توجه به کمبود فضای آموزشــی در استان البرز هماکنون شاهد تغییر کاربری
برخی از فضاهای آموزشی حتی آبدارخانهها به کالس درس هستیم.
«محمد دالوریان» ،مدیرکل نوســازی ،توســعه و تجهیز مدارس استان البرز در
توگو با ایرنا ،با بیان اینکه با توجه به کثرت جمعیت دانشآموزی ،این استان
گف 
 7هزار کالس درس کم دارد ،اظهار داشــت :به علت مهاجرت پذیری ،ســاالنه
 12هزار نفر به جمعیت دانشآموزی این منطقه افزوده میشود که برای تأمین
نیازهای آموزشــی باید هر ســال  400کالس درس جدید در اســتان البرز ساخته
شــود .دالوریان یادآورشد 50 :درصد فضاهای آموزشی موجود در استان نیاز به
مقاوم سازی ،تخریب و بازسازی دارد و این در حالی است که یکی از دغدغههای
اصلی ما را تأمین زمین برای ساخت فضاهای آموزشی جدید تشکیل میدهد.

