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تسویهمطالباتگندمکارانکرمانشاه

گــروهایــرانزمین/امســال در مجمــوع  ۶۴۰هــزار تن گنــدم از
کشــاورزان اســتان کرمانشــاه خریداری شــد که در حــال حاضر
اخبـــار همه مطالبات گندمکاران تسویه شده است« .مظفر رحیمی»
مدیرعامل غله و بازرگانی منطقه  ۹کشــور با اشــاره به اینکه امســال گندم کشاورزان
توسط  ۷۴مرکز خریداری شد ،افزود :خرید گندم در استان از  28اردیبهشت ماه آغاز
و تا یکم مهرماه ادامه داشت .همچنین  ۲۰هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری و همه
مطالبات آنان پرداخت شده است.
کرج-خبرنگار«ایران»/دوازدهمینسالگرددرگذشت«آبهمنعالءالدین»(مسعود
بختیاری) معلم ،شاعر ،ترانه سرا و پدر واژگان بختیاری با حضور صدها عالقهمند به
موســیقی فولکلوریک بختیاری و هنرمندانی از استانهای زاگرس نشین خوزستان،
چهارمحال و بختیاری ،اصفهان ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان و ایالم در امامزاده
طاهر(ع) کرج برگزارشد« .اردشیرصالح پور» پژوهشگر هنر و تاریخ در این مراسم با
اشاره به اینکه ریشههای ادبی شاهنامه فردوسی ،هویت ،تاریخ وفرهنگ ایران زمین
را میتــوان در واژگان اصیل بختیاری به وضوح دید ،افــزود :زنده یاد «عالءالدین» با
سرایش ترانههای اصیل ومحلی نه تنها به حفظ آیینها و سنتهای زاگرس نشینان
اهتمام ورزید بلکــه واژگان اصیل بختیاری را از خطرنابودی نجات و بخوبی تحویل
نسل امروز داد.

درآمد ۱۴میلیارد تومانی زعفران کاران آزادشهر

گروهایرانزمین/حدود  ۲۲۰هکتار از اراضی کشاورزی آزادشهر گلستان به کشت
زعفران اختصاص دارد و پیشبینی میشود امسال حدود یک تن کالله خشک
ن کاران درآمد  ۱۲تا  ۱۴میلیارد
از مزارع این شهرســتان جمعآوری شود و زعفرا 
تومانی داشــته باشند .سید«عبداهلل حسینی» ،مدیر جهاد کشــاورزی آزادشهر
بــا اشــاره به پیشبینی افزایش  ۱۵درصدی ســطح زیر کشــت زعفران درســال
آینده ،تصریح کرد :توجه به اشتغال فصلی زعفران باعث میشود تا کشت این
محصول اشتغال  ۶۰هزار نفری را بهدنبال داشته باشد.

تعویق انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران

راهاندازی جمعه بازار دام و طیور در کرمان

گروهایرانزمین/با هدف ساماندهی دستفروشان دام و طیور در استان کرمان ،جمعه
بازار دام و طیور در این شهر راهاندازی میشود.
«مهدی نیکویی»سرپرســت معاونت خدمات شــهری شــهرداری کرمان گفت :در
روزهــای پایانی هفته شــاهد خرید و فــروش دام و طیــور در مقابل مجموعه حیات
وحش روبهروی آبشــار هستیم که منظره خوشــایندی ندارد و باعث بروز مشکالتی
شده ،به همین سبب بزودی اقدام به راهاندازی جمعه بازار دام و طیور خواهیم کرد.
هماهنگیهای الزم در این خصوص با اداره کل دامپزشــکی در دســت انجام است.
یک دامپزشک نیز در محل جمعه بازار برای تسریع در امور حضور خواهد داشت.
نیکویی با بیان اینکه بزودی فضایی به این امر اختصاص داده میشود ،تصریح کرد:
با این اقدام همه دستفروشان که بهصورت پراکنده اقدام به خرید و فروش دام و طیور
در سطح شهر میکنند ،جمعآوری و در یک فضا مستقر خواهند شد.

منابع طبیعی همدان حامی انرژی پاک

ساماندهی دولتخانه صفوی در هالهای از ابهام

مدیرکل میراث فرهنگی قزوین :بهدلیل اختالفات میان دستگاهی ،احیای این مجموعه ارزشمند گردشگری کشور در بالتکلیفی بسر میبرد
اختالفــات میــان دســتگاهی موجــب
شــده تــا احیــا و ســاماندهی دولتخانه
صفــوی قزویــن کــه از ارزشــمندترین
مجموعههای تاریخی و بهعنوان یکی
از مهمتریــن طرحهــای گردشــگری
کشــور به شــمار میرود پس از سالها
به بنبست رســیده و در بالتکلیفی به
سر ببرد.
بــه گــزارش ایرنــا ،دولتخانــه
صفــوی قزویــن کــه از ارزشــمندترین
مجموعههای تاریخی کشــور به شــمار
مــیرود ،در مرکــز شــهر قزویــن و در
میان باغــی که در زمــان صفویه ایجاد
شــده قــرار دارد .بهدلیــل اهمیــت این
مجموعــه و نقش آن در معرفی تاریخ
و هویت شــهر قزویــن و همچنین تأثیر
آن در حوزه گردشگری ،ساماندهی این
مجموعه از ســالها قبل در دســتور کار
مســئوالن قرارگرفته است .ساماندهی
و احیای ایــن مجموعه همچنین یکی
از مصوبات ســفر رهبر معظم انقالب
در ســال  82به قزوین بــود .با همه این
اوصاف بهدلیــل اختالفات پیش آمده
بین دستگاههای اجرایی مانند میراث
فرهنگــی ،ورزش و جوانان و آموزش و
پرورش بر سر آزادسازی اراضی مربوط
به ایــن مجموعه و همچنین نبود عزم
جدی از ســوی دســتگاههای باالدستی
بــرای حــل این موضــوع ،طــرح احیا و
ســاماندهی دولتخانــه صفــوی پس از
ســالها بر زمین باقی مانده و عمالً در
بنبست قرار گرفته است.
«محمدعلــی حضرتیها» ،مدیرکل
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی

وگردشــگری اســتان قزویــن پیرامــون
آخرین وضعیت طرح احیا و ساماندهی
دولتخانــه صفــوی ،گفــت :این طــرح تا
شاهد آزادسازی اراضی مربوطه از سوی
دســتگاه ورزش و آمــوزش و پــرورش
نباشد ،قابلیت اجرا ندارد.
حضرتیهــا اظهــار داشــت :در
کاوشهــای باســتان شناســی ایــن
مجموعــه امســال بــه آثــاری از دوره
قاجــار برخــورد کردیــم و پیشبینــی
میکنیــم بــه ســازههای معمــاری
مربــوط بــه دوره صفــوی نیــز برخورد
کنیم امــا بهدلیل اینکه ادامه فعالیت
باستان شناسی در این مجموعه واقع

خسارت سیل تنکابن جبران نشده است
گزارش
خبـــری

حسین خانی

خبرنگار

حــدود یک ماه قبل بود که بارانهای
ســیل آســای پاییــزی غــرب تا شــرق
مازنــدران را زیر تازیانههای خود قرار
داد و در چشــم بر هم زدنی آسفالت
خیلــی از خیابانهای شــهرها زیر آب
پنهــان شــد؛ امــا بارشهــا در غــرب
مازنــدران شــدیدتر بود و خســارتها
هــم بیشــتر .بنــا بــر اعــام مقامــات
اســتان ،شهرهای رامســر و تنکابن در

غربیتریــن نقطــه اســتان بیشــترین
خسارتها را از این میهمان ناخوانده
متحمل شدند؛ خســارت هایی که در
برخــی از مناطــق شهرســتان تنکابن
باعــث فلــج شــدن جریــان زندگــی
بــرای ســاکنانش شــد .اما با گذشــت
ایــن مــدت طوالنــی به نظر میرســد
هنوز شــهر تا رسیدن به شرایط عادی
فاصله زیادی دارد.
اواســط مهــر مــاه امســال بــود کــه
برآوردهــای انجــام شــده میــزان
خســارت در تنکابــن را 700میلیــارد

تومــان اعــام کــرد؛ خســارتهایی
کــه بخشــی از آن بــه خاطــر تخریــب
 12دهنــه پــل رخ داده بــود و بخشــی
دیگر از آن مربوط به تخریب و آسیب
به  2هــزار و  500خانه بود.هرچند که
بخشهایی از اراضی کشــاورزی نیز از
این آســیبها درامان نماند و جریان
شدید ســیل محصوالت را شست و با
خود برد.
در همین راســتا بــود کــه جمعه (18
آبان ماه) تیمی متشــکل از مسئوالن
ســتاد بحــران اســتان بــرای بازدیــد،

راهــی ایــن منطقه شــدند؛ ســفر یک
روزهای کــه نتیجــه گــزارش هــای آن
حکایــت از کاســتیهای بســیاری در
امدادرســانی و بازســازی در مناطــق
سیلزده داشت.
«حســن باقــری» معــاون عمرانــی
فرمانــدار تنکابــن هم بر این مســأله
مهــر تأییــد زده و اعتقــاد دارد کــه
مبادلــه موافقتنامــه بــا پیمانــکاران
بخــش خصوصــی انجام نشــده و هر
آن امــکان دارد آنها از ادامه فعالیت
خــودداری کنند .به گفته وی ســاکنان

آتلیهها و عکاسخانه های زیارتی قدیمی شهر مشهد که اغلب در اطراف
بارگاه امام هشتم شیعیان قرار دارند ،از گذشته تا به امروز از زائران حرم
امام رضا(ع) عکس هایی با عنوان «عکس با حرم» میگیرند

گزارش
مـــصور

عکس :رضا قادری

«مرادســپهوند» ،رئیــس مرکــز تحقیقــات و آمــوزش
کشــاورزی و منابع طبیعی لرســتان اظهارداشــت :دومین
دو خط خبر جشــنواره گلهــای داوودی از  13تــا  30آبــان مــاه در بــاغ
گیاهشناسی خرمآباد برگزار میشود.
«ارغوان مهدی زاده» ،سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری استان بوشهرگفت 2 :اثر صنایع دستی «خوس دوزی» و «رند بافی»
این استان نشان اصالت یونسکو را دریافت کرد.

در زیــر زمیــن در پــی ســاختمانهای
مربــوط بــه ادارات کل آمــوزش و
پــرورش (دبیرســتان پاســداران) و
ورزش و جوانــان (مجموعــه تختــی)
قرار دارد ،عمالً ادامــه کار امکان پذیر
نیست .به نظر میرسد به یک چهارم
آثار بهدســت آمده ناشی از مطالعات
و کاوشهــای باســتان شناســی در این
مجموعــه دســت پیــدا کردیم و ســایر
آنها در زیر ســاختمانهای بــا کاربری
آموزشی و ورزشی مدفون هستند.
مدیــرکل میراث فرهنگــی ،صنایع
دســتی وگردشــگری اســتان قزویــن با
بیــان اینکــه زمیــن و فضــای معوض

برای دبیرستان پاســداران به آموزش
و پرورش پیشنهاد شد و آنها پذیرفتند
امــا در ادامه به مخالفــت پرداختند و
از تخلیه فضای فعلــی امتناع کردند،
اظهار داشــت :در خصوص مجموعه
تختــی نیــز زمینهایــی بــه اداره کل
ورزش و جوانــان واگــذار شــده اما این
دســتگاه اصــرار دارد کــه فضایــی در
نزدیــک دولتخانــه صفــوی در اختیار
داشــته باشــد کــه ایــن موضوع میســر
نیست.
ëëتحویــل ســالن مناســب ،شــرط
همکاری اداره کل ورزش
درهمیــن حــال« ،عبــاس عالیــی

توزیع  84تن آش سبزی نذری مردم فارس به مناسبت  28صفر

«فرشــاد به آفرین» ،معاون صنایع دستی مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع
دســتی و گردشــگری آذربایجان شــرقی اعالم کرد 2 :صنعت دستی این استان
شامل «سوماک» و «چرم» مهر اصالت بینالمللی گرفتند.

عکس :علی اصغر قزل سفلو

«هدایتاهلل خادمی» نماینده مردم ایذه در مجلس شــورای اسالمی اظهار
داشت :آبرسانی به  10روستای منطقه «تخت کاشان» این شهرستان خوزستان
با  700خانوار جمعیت آغاز شد.
«محمد میری» ،مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت :سال زراعی جاری سطح
زیر کشت زعفران در این شهرستان خراسان رضوی افزایش یافت و در مجموع
طی فصل برداشت این محصول  500هزار نفر روز اشتغال ایجاد کرد.

برداشت زعفران در استان های گلستان و خراسان شمالی

عکس :مرتضی امین الرعایائی

«علــی طاهــری» ،مدیــر شــهر زیرزمینــی نوشآبــاد از آغــاز پنجمین فصل
کاوشهای باستانشناسی در این مجموعه باستانی با کسب مجوزهای رسمی
از پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری خبر داد.

مقــدم» ،مدیــرکل ورزش و جوانــان
اســتان قزوین هم که دســتگاه مربوط
به وی یک طرف داســتان ســاماندهی
و احیــای دولتخانــه صفــوی اســت،
نظــرات متفاوتــی دارد .وی گفــت:
آمادگــی همــکاری بــرای اجــرای این
طرح به شــرط تأمین فضاهــای مورد
نیاز است.
عالیی مقدم پیرامون صحبتهای
مطرح شــده درباره همــکاری نکردن
دســتگاه ورزش درخصــوص اجــرای
طــرح دولتخانه صفوی ،افــزود :برای
انجــام این طرح بــزرگ مانعی ایجاد
نمیکنیــم امــا در این خصــوص هنوز
تعهــدات میــراث و تعهداتــی که باید
در مــورد دســتگاه ورزش عملیاتــی
شود ،محقق نشــده است .نمیتوانیم
ورزشــگاهی کــه محــل تمرینــات
ورزشــکاران بویــژه در بخشهــای
جنوبی و حاشــیهای شهر است و دهها
سال محل شکوفایی و رشد قهرمانان
ملی و همچنین مکانی برای اســتقرار
هیأتهای ورزشــی اســتان است را در
ازای تحویل یک زمین در شمال شهر
رها و تخلیه کنیم.
عالیی مقــدم با بیان اینکه جامعه
ورزش از دســتگاه متولی خــود انتظار
دارد ،اضافــه کــرد :وقتــی در دیگــر
نقــاط شــهر قزویــن ســالن و زمیــن
داریــم طبیعتــاً نیازی به داشــتن فضا
و زمیــن در همــان مناطــق نداریــم و
وقتــی مجموعــه خود در جنوب شــهر
را رها کنیم ورزشــکاران ما باید در کجا
تمرینات خود را دنبال کنند؟ سیاست

کلی نظام و دولت رسیدگی به مناطق
کــم برخــوردار شــهرها و روســتاها و
توسعه امکانات در آنهاست آن وقت
بــا تخلیــه مجموعــه ورزشــی تختی و
پیشبینــی نکردن فضای مناســب در
محدوده جنوب شهر قزوین به نوعی،
ظلــم به جوانــان و نوجوانــان و مردم
ساکن این نقاط محسوب میشود.
ëëطــرح ســاماندهی دولتخانه صفوی
باید به مدیریت شهری واگذار شود
ایــن درحالــی اســت کــه «علــی
فرخــزاد» ،معــاون هماهنگــی امــور
عمرانــی اســتاندار قزویــن راهــکار
خروج این طرح از بنبست و اجرایی
شــدن آن را مشــارکت شــهرداری و
بخــش خصوصــی در اجــرا دانســت
و پیرامــون ایــن طــرح گفــت :تاکنون
بهدلیــل اختالفــات بیــن دســتگاهی
پیشبرد خاصی در اجرای ساماندهی
و احیــای دولتخانــه صفــوی اتفــاق
نیفتاده است.
وی اظهــار داشــت :از آنجــا کــه
شــهرداری قــدرت اجرایــی و مالــی
مناســبی دارد به نظر میرسد بهترین
گزینــه در شــرایط موجــود بــرای اجرا
و پیشــبرد ایــن طــرح واگــذاری بــه
شهرداری است که البته در گذشته نیز
توســط ایــن نهــاد و یکــی از بانکهای
خصوصــی اعالم آمادگی شــد که این
موضــوع از ســوی میــراث فرهنگــی
مــورد مخالفت قرار گرفــت .با اجرای
ایــن طــرح توســط شــهرداری ،میراث
فرهنگــی میتوانــد نقــش ناظــر و
حاکمیتی خود را ایفا کند.

عکس :پژمان مرزی

اختصــاص  218هکتــار از اراضی منابع طبیعی اســتان همدان برای ســاخت و
راهانــدازی نیروگاه خورشــیدی این مجموعه را پیشــگام حمایــت از انرژی پاک
کرده است.
بهگزارش ایرنا ،عبور از بحران خشکســالی و کم آبی ،اســتان را نیازمند استفاده
از روشهــای نوین و علمی از جملــه راهاندازی نیروگاه خورشــیدی برای تولید
انرژی پاک کرده اســت.همدان در چند ســال گذشــته گامهــای مثبت و مؤثری
در این راســتا برداشــته که نمونه آن بهرهبــرداری از طرحهای مختلف و تبدیل
شــدن این استان به قطب انرژی پاک اســت .با توجه به هم راستا بودن اهداف
منابع طبیعی و واحدهای تولید انرژی پاک در حفاظت از عرصههای طبیعی،
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان حمایت از ایجاد نیروگاههای
خورشــیدی را در اولویــت قــرار داده اســت« .رضا الوندی» ،معــاون حفاظت و
توگو با
امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همدان در گف 
ایرنا افزود :یکی از وظایف این اداره کل ،احیا ،توســعه و حفاظت اراضی ملی و
پیشگیری از تخریب است .با وجود این طبق قانون اگر اراضی قابلیت واگذاری
داشــت میتوان آن را به متقاضیان دارای طرحهای کشاورزی و صنعتی واگذار
کرد .دبیرخانه واگذاری اراضی ملی در جهاد کشاورزی قرار دارد و به طرحهای
پیشــنهادی دارای توجیــه فنی و اقتصــادی پس از تصویب طــرح ،زمین واگذار
میشود .این اداره کل هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی برای واگذاری زمین به
طرحهای دارای توجیه اقتصادی ندارد.

تــداوم برداشــت از جنــگل و پوشــش
گیاهــی گردنه حیــران گیالن بــا دالیل و
توجیههای فنی و مهندسی ،روند کاهش
جنگلهای شمال ایران را رقم میزند.
گردنــه زیبــای حیــران گیــان در جــاده
آســتارا بــه اردبیــل بــا پیــچ و خمهــا،
ســرباالییها و سراشــیبیهای متعدد از
مســیرهای ارتباطــی اســتانهای گیالن
و اردبیــل و همــواره پرترافیک اســت ،تا
چندی پیش خبر ویالسازی و کوه خواری

در حیــران ،نقل رســانهها بــود اما اکنون
کشــتار درختان سرسبز آن ،نه با تبر و اره
بلکه با لودر و بولدوزر حیرت رهگذران را
برمیانگیزد.
بهگــزارش ایرنــا ،براســاس اطالعــات
رسمی ،ســطح جنگلهای شمال ایران
طی  40ســال گذشــته از 3میلیون و 600
بــه یــک میلیــون و  800هکتــار کاهــش
یافته و در حقیقت نصف شــده و روزانه
 40هزار هکتار از اراضی جنگلی شــمال،

از نظر کمــی و کیفی مــورد تخریب قرار
میگیــرد و با ادامــه این روند وطبق نظر
کارشناسان امر ،خطر نابودی جنگلها تا
 10سال دیگر وجود دارد.
مردم بخصوص گردشگران از مشاهده
قطــع درخــت و برداشــت و بــرش
کوهســتان حیران اظهــار ناراحتی کرده
و شــمار قابل توجهی از حامیان محیط
زیســت و فعــاالن گروههــای حامــی
طبیعت ،همیشه مراتب اعتراض خود

را به رسانهها و مسئوالن اعالم میکنند.
حجتاالسالم «کاظم حافظ نیا» ،امام
جمعه آستارا تماشای از ریشه درآمدن
درختان ســبز و تنومند در حاشیه گردنه
حیران را ناراحتکننده دانســت وگفت:
توســعه و تعریــض راههــای مواصالتی
امــری اجتنابناپذیر اســت امــا این کار
بایــد با مالحظــات بیشــتر ،توجه جدی
به دغدغه حامیان محیط زیست و توأم
بــا حفاظــت اراضــی جنگلــی و مرتعی

صورت گیرد.
وی افــزود :بســیاری از کشــورها بــرای
نگهــداری از طبیعــت ســخت گــذر و
جنگلــی خــود ،حساســیتهای زیــادی
اعمال میکنند و هرگز به شکل و حالت
طبیعــی جنــگل تعــرض نمیکننــد و
بایــد پیــچ و خــم گردنــه حیــران گیالن
نیز بهعنــوان نمــادی از زیباییهای این
اســتان ،حفظ و بــه تخریب کوه و جنگل
پایان داده شود.

عکس :ایسنا

گروهایرانزمین/با توجه به تکمیل نشــدن یکی از تصفیه خانههای تونل انتقال آب
روخانه کرج به تهران ،این طرح با تأخیر افتتاح میشود« .داوود نجفیان» ،مدیرعامل
شرکت آب منطقهای استان البرز با بیان اینکه قرار بود تا آخر امسال آب رودخانه کرج
از طریق تونل به تهران منتقل شود ،گفت :در حال حاضر خط انتقال آب رودخانه کرج
به تهران در منطقه «بیلقان» قرار دارد و به همین دلیل سهم آب پایتخت با عبور از
مسیر رودخانه به تهران منتقل میشود .قرار است در ساخت تونل انتقال آب بهدلیل
بحثهایی که در خصوص آلوده شدن آب در مسیر رودخانه کرج تا خط انتقال بیلقان
وجود دارد ،تغییراتی ایجاد شود .این مقام مسئول ادامه داد :کار احداث تونل تکمیل
شده و برای آغاز انتقال آب فقط به تکمیل یکی از تصفیهخانهها نیاز است؛ قرار بود کار
انتقال تا آخر امسال انجام شود اما به نظر میرسد بهرهبرداری تا آخر امسال صورت
نگیرد .نجفیان تصریح کرد :بهعنوان متولی آب استان پیگیر مسائل زیست محیطی
رودخانه کرج هستیم و معتقدیم انتقال آب از طریق تونل با حفظ طبیعت ،اقتصاد و
اشتغال شکل گرفته در حوزه رودخانه کرج انجام شود .برآورد حقابه زیست محیطی
رودخانــه کرج برعهده اداره حفاظت محیط زیســت اســت ،بنابراین عالوه بر حقابه
زیست محیطی باید سهم آبخوانها نیز در نظر گرفته شود.

کاهش پوشش گیاهی «حیران»

عکس :ایرنا

گرامیداشت سالگرد درگذشت پدر واژگان بختیاری
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منطقــه از روند اجرای اقدامات گالیه
دارنــد و بایــد برای این مســأله فکری
اساســی بشــود .نیروهایی که از ســایر
استانها آمدهاند از تجربه کافی برای
فعالیــت در رودخانههــا برخــوردار
نیستند و همین مســأله موجب شده
تا کارایی الزم را نداشته باشند.
«ســید امیــر حســینی جــو» فرماندار
تنکابن نیز تأکید دارد که تاکنون هیچ
مصوبــهای در حوزههــای دامــداری،
شیالت و کشاورزی نداشتیم و تکلیف
خســارت دیــدگان هنــوز مشــخص
نیســت .روزانه بهطور میانگین بیش
از  100نفــر بــرای تعییــن تکلیــف
خسارتهای خود در حوزه کشاورزی
بــه فرمانداری مراجعــه میکنند ،اما
فعالً نتیجهای حاصل نشده است.
وی شــرایط منطقــه «دوآب» بخــش
خــرم آباد ایــن شهرســتان را بحرانی
توصیــف کــرد و گفــت :اگــر مصالــح
مازاد از این رودخانه برداشــته نشــود
با کوچکترین بارانی  5روســتای این
منطقه به زیر آب خواهد رفت.
«محمــد ابراهیــم یخکشــی» مدیــر
عامل شرکت آب منطقهای مازندران
نیــز در این باره اعالم کرد :در صورت
تأمیــن منابــع مالــی میتوانیــم
امکانــات لجســتیکی بیشــتری بــه
مناطــق ســیلزده تنکابــن انتقــال
بدهیم تا روند پاکســازی تسریع یابد.
حجم مصالح مازاد در رودخانههای
منطقه باالســت و پراکنــده و محدود
بــودن امکانــات موجــود نیــز ســبب
شــده تا اقدامات صورت گرفته اندک

باشــد .ســنگهای موجــود در بســتر
رودخانــه قــدرت مانــور بولدوزرهــا
را میگیــرد .بــه منظــور جبــران
خرابیهای ناشــی از ســیل تنکابن در
مرحله اول دولت  200میلیارد تومان
اعتبار در نظــر گرفت که از این میزان
18میلیارد و  500میلیون تومان برای
بخشهــای زیربنایــی در روســتاها و
شــهرها و مابقــی در قالب تســهیالت
بالعــوض اســت .دولــت در بخــش
معیشــتی مبلــغ  2میلیــون تومــان
تســهیالت بالعــوض بــه هر ســیلزده
پرداخت کرد.
«علــی اصغــر احمــدی» مدیــر
کل مدیریــت بحــران اســتانداری
مازنــدران هــم تأکیــد کــرد کــه بــرای
705میلیــارد تومــان اعتبــاری کــه
بــرای جبــران خســارتهای ســیل
اخیــر در حوزه زیر ســاختهای غرب
مازندران درخواست شده بود تاکنون
مصوبــهای در ایــن زمینه نداشــتیم و
تنهــا مصوبه دولــت مربوط بــه بنیاد
مسکن است.
وی بــا بیان اینکــه  41میلیــارد تومان
اعتبار برای  6شهرستان بهطور کامل
تخصیــص یافتــه ،اظهــار داشــت :در
حال حاضر  23میلیــارد تومان برای
پرداخــت بالعــوض و  35میلیــارد
تومــان نیــز بــرای زیــر ســاختها بــه
بنیاد مســکن ابالغ شــده اســت .یک
ماه از سیل بزرگ مهرماه این منطقه
میگذرد و هنوز  9دســتگاه خودرو در
منطقــه جنگلــی «فلکده» دهســتان
«سه هزار» تنکابن گرفتار هستند.

