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اجرای طرح آرامسازی ترافیک
در جاده «ناهارخوران»

سرریز آب سد «دویرج» دهلران

گــروه ایــران زمیــن /بارشهــای پاییزی امســال باعث ســرریز شــدن آب ســد
«دویرج» استان ایالم و خوشحالی کشاورزان منطقه دهلران شد.
«محمد مرادی» مدیر امور آب دهلران اظهار داشــت :با توجه به بارندگیهای
مناســب ،ورودی آب به ســد دویرج به  150میلیون متر مکعب رســید که از این
مقدار  ۶۸میلیون مترمکعب در سد ذخیره و  ۶۲میلیون مترمکعب نیز از سد
ســرازیر شد .گفتنی است ،ســد دویرج با هدف آبیاری زمینهای پایین دست و
مهار سیالبها و همچنین تأمین آب پتروشیمی شهرستان دهلران ساخته شده
است.

سیل ،برف و کوالک در  16استان

ممنوعیت نصب داربست تبلیغات در کرمانشاه

گروه ایران زمین /از  17آذرماه امسال نصب بنر و داربست تبلیغات در سطح
شــهر کرمانشــاه ممنــوع اعالم شــد« .امیر رحیمــی» ،معاون خدمات شــهری
شهرداری کرمانشاه با اشاره به افزایش نصب بنر و داربست تبلیغات در نقاط
مختلف شهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،گفت :درسالهای اخیر شاهد
نصب بنر و داربســتهای زیادی در سطح شهر بودهایم که این شرایط موجب
بدمنظر شــدن سیمای شهر شده است .عالوه بر این داربستهای نصب شده
کــه به نوعی تبلیغات بدون مجوز بودند ،خســارات جانــی و مالی نیز به همراه
داشــتند .هماکنون حدود ۲۲۰پایه ثابت در ســطح شــهر نصب شــده که برخی
از آنهــا دو رو هســتند .البته این تعداد بجز بیلبوردهای تبلیغاتی ســطح شــهر
بوده و به نظر میرسد این تعداد برای تبلیغات کافی باشد ،زیرا قرار نیست در
تمام سطح شهر پایه داربست و بنر تبلیغاتی داشته باشیم .وی افزود :البته در
مناســبتهای ملی و مذهبی مهم مانند ایام محرم این شــرایط قدری تعدیل
خواهــد شــد ،امــا در آن زمان نیــز نصب بنر و داربســت با هماهنگــی و نظارت
شهرداری و انجمن هیأتهای مذهبی انجام میشود.

تبدیل آسیاب قدیمی قروه به موزه

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران :بازار مسکن برای انبوه سازان غیرقابل پیشبینی شده است
حسین خانی

خبرنگار  -ساری

اوضــاع برای ســازندگان ســاختمان در
مازندران خوب نیست؛ اتفاقات مربوط
بــه افزایــش مصالح ســاختمانی آنقدر
روی کار ساختمانســازی در این اســتان
تأثیر گذاشــته کــه خیلی از مهندســان و
انبوه سازان عطای کار در این عرصه را به
لقایش بخشــیدهاند .برخی از این افراد
حتــی به طــور موقت هم که شــده فعالً
ساخت و ساز را رها کردهاند تا وضعیت
بــازار به ثبات نســبی برســد .مشــخص
نبــودن قیمــت مصالــح و افزایــش
روزافــزون خیلــی از آنهــا باعث شــده تا
بــازار ملــک در مازنــدران بــرای فعاالن
این عرصــه غیرقابل پیشبینی باشــد.
خیلی از انبوه ســازان وقتــی در نیمه راه
متوجه شــدند امکان ادامه کار برایشــان
با این وضعیت توجیه اقتصادی ندارد،
کارگرهــا را مرخــص کــرده و کارگاههای
خود را تعطیل کردهاند.
ایــن وضعیــت در حالــی بــه وجــود
آمــده که بنگاههای مشــاوران امالک در
سراســر مازندران بــدون مراجعهکننده
باقــی مانده و تنها افــرادی که متقاضی
خرید زمین بوده و تقریباً بیشترشان هم
غیربومی هستند ،مشتریان این صنف را
تشکیلمیدهند.
ëëنبودثباتقیمتمصالح
«علــی حســن نیــا» از فروشــندگان
قدیمیمصالحساختمانیدرقائمشهر
دربــاره بــازار مصالــح ســاختمانی بــه
«ایــران» اظهــار داشــت :خــود مــا هــم
نمیدانیم که بــرای روز بعد چه اتفاقی
خواهــد افتــاد .در گذشــته کارخانــه دار
مصالــح مــورد نیــاز مــا را با یــک تلفن
میفرستاد و در ازای آن چک چند ماهه
دریافت میکــرد ،اما اکنون وضعیت به

گونهای شده که اول پول را واریز میکنیم
و مــا را در نوبــت قــرار میدهنــد تــا در
صورت موجود بودن وسایل درخواستی،
آن را برای ما بفرستند.
«طاهری» هم که دارای برند بزرگی
در بازار فروش لوازم الکتریکی مازندران
اســت ،بر آشــفتگی بازار مهر تأیید زد و
افزود :اکنون یک ماه است که مشتریان
ما فاکتور خرید دریافت کرده و منتظرند
تا اجناس درخواستیشان را بفرستیم،
امــا کارخانههــا از ارســال حوالههــای
درخواستی ســر باز میزنند .االن حدود
دو ماه است که برای کارخانه تولید سیم
پــول واریــز کردهایــم ،امــا آنهــا اجناس
را نفرســتادهاند و ما از طرف مشــتریان
تحــت فشــار قــرار گرفتهایم .یــک انبوه
ســاز بابلی نیز در این باره گفت :درست
اســت کــه قیمــت آپارتمــان افزایــش
نســبی داشــته ،امــا ایــن گران شــدن به
حدی نیست که بتواند با میزان افزایش
قیمــت مصالــح ســاختمانی برابــری
کند .طی مــدت زمانی کمتر از چند ماه
برخی از لوازم تا چند برابر شــدهاند .در
چنین شــرایطی چگونه ســازنده امکان
تکمیــل و تحویــل واحدهــای پیــش
فــروش شــده ابتــدای ســال را خواهــد
داشــت .واحدهایــی هــم که تاکنــون به
فــروش نرفتهانــد ،در بــازار کنونــی بــا
افزایــش قیمــت و محدودیــت تــوان
مالی متقاضیان ،روی دست سازندگان
ماندهاند .یک متر مربع حلب شیروانی
در ســال گذشــته حــدود  14تــا  16هــزار
تومــان بود که امروز ایــن مبلغ به باالی
 60هزار تومان رسیده است.
ëëبه صرفهنبودنســرمایهگذاری در بازار
مسکن
یک کارشــناس و فعال حوزه مسکن
نیــز به صرفه نبــودن ســرمایهگذاری در
بازار مسکن اشاره کرده و عقیده دارد که

شرایط اقتصادی جامعه دچار آشفتگی
و نابســامانی شــده ،بنابرایــن هیچ گونه
افزایش منطقــی در صرفه اقتصادی یا
بــه بیان بهتر ســوددهی عایــد کارفرما و
فروشنده نشده و به همین دلیل بسیاری
از ســازندگان تمایلــی بــرای فعالیت از
خود نشان نمیدهند.
وی نبــود ثبــات بــازار در تعییــن
قیمتها را دیگر دلیل فعالیت نداشتن
در حوزه ســاخت و ســاز مسکن معرفی
کــرد و یــادآور شــد :کارفرما امــروز با این
مشکل مواجه شده که نمیداند مسکنی
را که شروع به ساخت آن کرده باید با چه
قیمتی به بازار عرضه کند و در حقیقت
محاسبهبهایتمامشدهبرایسازندگان
مشخص نیست .امروز کارفرمایی شروع
به ســاخت و ســاز یک آپارتمــان کرده و
قیمت ســاخت بــرای او بهعنــوان مثال
یــک میلیون تومان بــرای هر متر هزینه
داشته است .وی طبق محاسبات قیمت
فــروش را 2میلیون تعیین کــرده ،اما با

پایان کار و تغییــرات قیمت مصالح در
بازار آشــفته کنونی قیمت ساخت برای
او  2و نیم میلیون تومان برآورد میشود.
در نتیجــه معــادالت هزینــه و درآمــد
بهــم خــورده و باعــث خــروج کارفرما و
نقدینگی از این حوزه میشود.
ëëروندنزولیساختوساز
ســاخت و ســازها در مازندران آنقدر
رونــد نزولــی داشــته کــه «ســیفاهلل
علینیــا» نایــب رئیــس اول ســازمان
نظام مهندســی مازنــدران هم صراحتاً
دربــاره آن ســخن بــه میــان آورده و در
خصوص آخرین وضعیت ساختوساز
در مازنــدران از کاهــش قابــل مالحظــه
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل خبر
داده و گفتــه که هماکنون هم با توجه به
قیمت مصالح ساختمانی و بالتکلیفی
سازندهها ،چشمانداز خوبی برای آینده
از سوی کارشناسان پیشبینی نمیشود
و در شــرایط کنونــی نیز وضعیت خوبی
نداریــم .گرانــی مســکن در مازنــدران

در مقایســه با ســایر نقاط کشــور ،خیلی
ملموس نیست ،با توجه به اینکه قیمت
مصالح ســاختمانی دو تا  3برابر شــده
اما قیمت ســاختمان در مازندران 30تا
40درصــد رشــد داشــته اســت .چنیــن
احواالتــی باعث میشــود تا ســازندگان
بــرای جبران ضررهای خود در ســاخت
و ســازها از مصالــح غیراســتاندارد و
بیکیفیــت اســتفاده کننــد .اقدامــی که
باعث کاهش مقاومت ســاختمان شده
و در شــرایط بروز بحــران میتواند برای
ساکنان واحدها خطرآفرین باشد .بحث
مربــوط بــه ایــن اتفــاق نامبــارک آنقدر
جدی بوده که نظام مهندسی استان نیز
به آن پرداخته است.
نایــب رئیــس اول ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان مازنــدران در
خصــوص ورود این ســازمان بــه مقوله
مقاومســازی بــا توجــه بــه قرار داشــتن
این اســتان روی خط گســل ،پاســخ داد:
موضــوع مقاومســازی در مبحــث 22

که تعمیر و نگهداری ســاختمان اســت
اشــاره شــده که در بازرســیهای دورهای
ساختمان لحاظ شده اســت .از آنجا که
در خصــوص اجــرای مبحث  22تعمیر
و نگهداری ،هنوز شــیوههای اجرایی آن
تدوین نشــده ،لــذا عمالً ســازمان نظام
مهندسی ســاختمان نتوانسته در حوزه
مقاومسازی ورود پیدا کند.
ëëگرانشدنمصالح
از ســوی دیگــر برخــی از ســازندگان
برای جبران ریسک خسارت بر اثر گران
شــدن مصالح ابتدا نقشهای تهیه کرده
و به تأیید شهرداری میرسانند و سپس
نقشهای دیگر تهیه میشود که بر اساس
آن گاه تــا  9درصــد زمیــن به ســاخت و
ســاز اختصــاص داده میشــود .آنهــا بر
ایــن باورند که هر قدر هزینــه برای ماده
100بپردازنــد بــاز هــم در ایــن دور زدن
قانون سود میبرند.
نایــب رئیــس اول ســازمان نظــام
مهندسی ســاختمان مازندران در تأیید
این بحث به کاهش  50درصدی پروانه
اشتغال مهندســان در این استان اشاره
کرده و گفته در برخی از شهرستانها این
میزان حتــی به بیــش از  75درصد هم
رسیده است .به گفته وی سازمان نظام
مهندســی ســاختمان مازنــدران دارای
35هــزار عضو اســت کــه از ایــن میزان،
تعــداد 13هزار نفــر با پروانه اشــتغال و
مابقــی بــدون پروانه اشــتغال هســتند.
مهم این اســت که رونق بازار ســاخت و
سازدرهرنقطهازکشورمیتوانداشتغال
افراد زیادی را به همراه داشــته باشد ،به
گونهای که از کارگران ســاختمانی گرفته
تــا فروشــندگان مصالــح ســاختمانی و
کارخانجاتی که در این راستا به فعالیت
مشــغولند در این دایره قــرار میگیرند.
اکنون به نظر میرسد وضعیت این گروه
چندانراضیکنندهنیست.

اجرای طرحهای آبخوانداری در استان ایالم برای جلوگیری از فرسایش خاک
شــیب دار بــودن اراضــی اســتان ایــام
موجب شــده همه ســاله مقادیــر زیادی
از خــاک بــه علــت بارشهــای ســیالبی
جابهجــا و بــه کشــورعراق ســرازیر شــود
کــه این روند باعث شســته شــدن خاک
حاصلخیز و فرســایش زیاد خاک استان
شده است.
بهگــزارش ایرنــا ،ســید«محمدتراب
میری» ،رئیس ســازمان جهاد کشاورزی
اســتان ایــام بــا اشــاره بــه توپوگرافــی
خــاص اســتان ،یــادآور شــد 75 :درصد
شــیب اســتان در حوزه مرزی به ســمت
کشــورعراق اســت کــه خــود ایــن عامل
باعــث مســتعد شــدن فرســایش خاک
میشــود 8 .رودخانــه مــرزی در اســتان
ایالم به ســمت عراق ســرازیر اســت که
ایــن عامل هــم باعــث حجم زیــادی از
فرســایش خاک به ســمت کشــور عراق
میشــود .وی افزایــش پوشــش گیاهــی،

اجــرای طرحهــای آبخــوانداری را از
جملــه عوامــل جلوگیــری از فرســایش
خــاک از طریــق روان آبهــا دانســت و
بیــان کــرد :اجــرای ایــن طرح در ســطح
شهرســتان مرزی دهلران انجام شد و از
ورود بسیاری از روان آبها به کشور عراق
جلوگیریکرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
ایــام با بیان اینکه تــداوم این وضعیت
میتوانــد تهدیــد جــدی بــرای منابــع
خاک اســتان باشــد ،گفــت :این مســأله
در آینــده مشــکالت بیشــتری را ایجــاد
میکند .بهگفته میــری اجرای طرحهای
آبخیــزداری و افزایش پوشــش گیاهی از
مهمترین عوامل جلوگیری از فرسایش
خاک در استان ایالم است.
«عبدالســام پیــری» ،معــاون
آبخیــزداری منابع طبیعی و آبخیزداری
اســتان ایــام هم بــا بیــان اینکــه میزان

فرســایش خاک در اســتان بین  17تا 27
تن در هکتار است ،گفت :روند فرسایش
خــاک نســبت بــه ســالهای گذشــته
ســرعت بیشــتری به خود گرفته اســت.
دخالتهای انســانی ،شــیب تند اراضی
اســتان و بارشهــای رگبــاری بــا شــدت
زیاد و مــدت بارش کم از جمله عواملی

اســت که در ســرعت افزایش فرســایش
خاک در استان دخیل است.
وی تأکیــد کــرد :فرســایش خــاک
موجــب کاهــش بــاروری زمیــن ،از بیــن
رفتــن الیــه زنــده خــاک ،کاهــش تراکم
بافت گیاهی و جنگلی ،افزایش ظرفیت
جاری شــدن ســیالب و تنــدآب ،بیابانی

شــدن اراضــی و تولیــد ریزگــرد و نفــوذ
نکردن بــاران در ســفرههای زیرزمینی و
خروج آب از مرز میشود.
معاون آبخیــزداری منابع طبیعی و
آبخیزداری استان ایالم ،کاهش قابلیت
کشت در اراضی ،شــوری زمین ،افزایش
غلظت گازهای گلخانهای در جو زمین،
گرم شــدن هــوا و شســته شــدن و حمل
خاک به پایین دست را از دیگر پیامدهای
فرســایش خــاک عنــوان و اضافــه کــرد:
بایــد بــا انجــام طرحهــای آبخیــزداری
روند فرســایش خــاک کند و مهار شــود.
اجــرای طرحهــای آبخیــزداری ،کاهش
خســارتهای ناشــی از ســیل ،مهــار تند
آب ،افزایش رشد گیاهان و مقدار علوفه،
تــه نشــین شــدن رســوبات حمل شــده
توســط نزوالت جوی به بســتر طرحهای
آبخیــز و نفــوذ تدریجــی آب حاصــل از
نزوالت جــوی بــه ســفرههای زیرزمینی

شیرزنان و دالورمردان لر بختیاری با تمام وجود عاشق
تفنگ هستند و سراسر تاریخ این قوم حماسه آفرینی و
رشادت است .در فرهنگ ساکنان منطقه «ذلقی» لرستان
تفنگ جایگاه ویژه ای دارد.

گزارش
مـــصور

عکس :محمد سبحان

عکس :امین برنجکار

ابریشم کشی در روستای «بسک» شهرستان تربت حیدریه خراسان رضوی

را بهدنبــال دارد .وی اظهــار داشــت :بــه
علت شیب دار بودن استان ایالم حجم
بیشتر آبهای سطحی وارد خاک عراق
میشود که تنها راه جلوگیری از هدر رفت
روان آبها و آبهای ســطحی با رعایت
حقابــه اراضــی پاییــن دســت ،اجــرای
طرحهای مختلف آبخیزداری است.
پیری با توجه به کمبود منابع اعتباری
حوضه آبخیزداری خواســتار اختصاص
درصــدی از اعتبــارات مربوط بــه صدور
پروانه بهرهبــرداری از آبهای زیرزمینی
برای انجام عملیاتهای کنترل و پخش
سیالب در دشتها و اراضی پست استان
ایالم شد .بهگفته وی ،برنامهریزی برای
مشــارکت مــردم در اجــرای طرحهــای
حفاظــت از آب و خــاک و نیــز اصــاح
رویکــرد طرحهــای آبخیزداری بــا نگاه و
تأکیــد بر جامع نگری از هــدر رفت آب و
خاکجلوگیریمیکند.

امحای  ۱۰تن داروی قاچاق و تقلبی در شیراز

عکس :علی کریمی

«منصــور برغمدی» مدیر جهاد کشــاورزی ســبزوار گفت:
دو خط گرمــای تابســتان و پراکنــش نامناســب بارندگــی در پاییــز و
خـــبر زمستان ،سبب طغیان آفت پنبه و کاهش  40درصدی تولید
پنبه در این شهرستان شده است.
فرمانــداری شــهریار اعــام کرد ،با هدف بحث و بررســی عملکرد دســتگاهها و
نهادها در خدمات رســانی ،سلسله نشســتهای خبری با  23دستگاه و نهاد این
شهرستانبرگزارمیشود.
«عارف خدرلو» ،مدیرکل دفتر امور روســتایی و شوراهای استانداری آذربایجان
غربی با اشاره به اینکه اعطای تسهیالت به  11طرح جدید بومگردی در این استان
تصویب شده ،گفت 10 :میلیارد ریال برای اجرای این طرحها اعطا میشود.
«غفور قاسم پور» ،مدیرکل امور روستایی استانداری البرز اعالم کرد 930:میلیارد
ریال تسهیالت اشتغالزا در نیمه نخست امســال برای اجرای طرحهای روستایی
درحوزههای کشاورزی ،دامداری ،گردشگری ،صنایع تبدیلی و تکمیلی روستاییان
استان پرداخت شد.
«بیات سلطانی» ،معاون پشتیبانی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از
اختصاص و توزیع  20میلیارد ریال اعتبار به مدارس شــبانه روزی اســتان خبر داد
و گفت :این میزان اعتبار برای جیره غذایی ،ســوخت و ســرویس مدارس در نظر
گرفته شده است.
«احد بهجت حقیقی» ،رئیس ســازمان تعاون روســتایی فارس اظهار داشــت:
محصــول گوجــه فرنگی  3اســتان فارس ،بوشــهر و هرمــزگان با هــدف تنظیم و
متعادل کردن قیمت این محصول در بازار ،تا پایان سال  97با زمانبندی مشخص
به بازار مصرف عرضه میشود.
«حمیدرضا عباســی» ،معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهادکشــاورزی
گلســتان با تأیید کمبود کود برای کشت محصوالت پاییزه گفت :در شرایط کنونی
کشاورزان استان برای تهیه کود فسفاته و ازته دچار مشکل هستند.
طرحهای پیســت دوچرخه ســواری خاتــم االنبیا(ع) و زورخانــه بینالمللی در
استان کرمان با حضور«مسعود سلطانی فر» ،وزیر ورزش و جوانان افتتاح و مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.

سیر نزولی ساخت و سازها در مازندران

عکس :ایرنا

گــروه ایــران زمین /آســیاب قدیمــی که در روســتای «صنــدوق آبــاد» از توابع
شهرســتان قــروه کردســتان شناســایی شــده ،قــرار اســت پــس از بررســیهای
کارشناســی و اخــذ مجوزهــای الزم ،بــه مــوزه روســتایی تبدیــل شــود« .محمد
مــرادی» رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری قــروه گفت :این
آسیاب بهصورت نسل به نسل حفظ شده و اکنون در اختیار یکی از اهالی روستا
قرار دارد که از نســلهای اجدادیاش به او رســیده و همچنان از آن محافظت
شــده است .وی با بیان اینکه بیشتر وســایل موجود در این آسیاب قدیمی بوده
و همچنان با ویژگی سنتی خود باقی مانده ،افزود :با تبدیل این آسیاب به موزه
روســتایی میتــوان گفت نمونــه آن در اســتان وجود ندارد و همچنیــن با وجود
چنین آسیابی در این روستا زمینه توسعه بومگردی فراهم میشود.

غفلــت در تأمین آب آشــامیدنی اســتان
اصفهــان چالشهای امنیتی و اجتماعی
در آینــده ایجــاد میکنــد« .ابوالفضــل
ابوترابــی» ،نماینــده مــردم نجــف آباد و
تیران و کرون در مجلس شــورای اسالمی
توگــو بــا ایرنــا افــزود5 :میلیــون
در گف 
نفــر جمعیــت اســتان اصفهان از شــبکه
آبرسانی زاینده رود برای مصارف خانگی
اســتفاده میکنند که در تابســتان امســال
بخــش زیادی از این شــمار دچار مشــکل

شــده بودنــد .وی اظهــار داشــت :دولــت
در برنامــه بودجــه ســال  98اختصــاص
اعتبار بــرای تأمیــن آب آشــامیدنی را به
نماینــدگان اصفهــان قــول داد ،امــا روز
چهارشنبه گذشــته که برنامه نهایی برای
ارسال به مجلس آماده شد ،این سرفصل
را حــذف کــرده بــود .ابوترابی با اشــاره به
اینکــه بیتوجهی مســئوالن بــه آب مورد
نیاز مردم ،شایســته نیست ،تصریح کرد:
بیتوجهی گذشته نسبت به آب مورد نیاز

اصفهان باعث تخریب عرصه کشاورزی
اســتان شــد و ادامه این وضع ،مشــکالت
زیادی را برای زندگی مردم ایجاد میکند.
نماینــدگان مجلس در راســتای حمایت
از مــردم اســتان اســتعفا کردند .اگــر این
وضع در اســتان ادامه داشــته باشــد الزم
اســت که اســتعفای نماینــدگان پذیرفته
شــود و پس از آن نیز سایر مسئوالن ارشد
اصفهان از مســئولیتهای خود اســتعفا
دهنــد .نماینده مردم نجف آبــاد و تیران

و کرون در مجلس شورای اسالمی یادآور
شــد :مســئوالن در کشــور بــرای خدمــت
بــه مــردم مســئولیت میپذیرنــد و نباید
نسبت به حقوق مردم بیتوجه باشند .به
گزارش ایرنا 19 ،نماینده اســتان اصفهان
در اعتــراض بــه آنچه کــه «تحقق نیافتن
وعدههــای دولــت درخصــوص جــاری
شــدن آب زاینــده رود» خواندند خواهان
کنارهگیــری از ســمت نمایندگــی مــردم
استان درمجلس شــورای اسالمی شدند.

نماینــدگان مــردم این اســتان در نامهای
بــه «علــی الریجانــی» ،رئیــس مجلــس
شــورای اســامی اعالم کردند در صورتی
کــه حداقــل نتوانیم حق مــردم اصفهان
را برای تأمین آب آشــامیدنی آنها تأمین
کنیــم دلیلی بــرای حضور در مســئولیت
نمایندگی نمیبینیــم و ما امضاکنندگان
ذیــل از زمــان تقدیــم نامه کنارهگیــری از
حضور در صحن و کمیسیونها خودداری
میکنیمتاتکلیفمشخصشود.

عکس :پژمان مرزی

گروه ایران زمین /بهدنبال وقوع ســیل وآبگرفتگی ،برف و کوالک در  16استان،
به بیش از  3هزار نفر که درگیر این حادثه شده بودند ،امدادرسانی شد.
«مرتضــی ســلیمی» ،رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیت هــال احمر،
دراین باره اظهارداشــت :طی  48ســاعت گذشته تا صبح دیروز شنبه 7 ،استان
اردبیل ،ایالم ،همدان ،خوزستان ،قزوین ،کرمانشاه و لرستان درگیر این حادثه
شــد ه بودند .وی با اشاره به امدادرســانی یکهزار و  265نفر در  31شهر ،روستا و
منطقه عشایرنشین گفت :تعداد زیادی حادثهدیده اسکان اضطراری یافته و به
مناطق امن منتقل شدند.همچنین  109واحد مسکونی از آب تخلیه و  41خودرو
در جادههای کشــور نیز از مســیر ســیالب رهاســازی شــد .ســلیمی با بیان اینکه
امدادرسانی در خوزستان همچنان ادامه دارد ،افزود :برف و کوالک نیز طی 3روز
گذشــته  12استان آذربایجان شــرقی وغربی ،اصفهان ،تهران ،خراسانشمالی،
قزوین ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،مازندران ،مرکزی و همدان را متأثر کرده
است .وی از امدادرسانی به بیش از  2هزار نفر و رهاسازی  321خودروی گرفتار
در برف خبر داد و تصریح کرد:تیمهای امدادی در 24جاده کوهســتانی کشــور
مشغول ارائه خدمات به مسافران در راه مانده هستند.
 ëëافزایش ۷برابریبارشهادرچهارمحالوبختیاری
گروه ایران زمین /بر اســاس اعالم سازمان هواشناسی ،از ابتدای امسال میزان
بارشها در چهارمحال و بختیاری به  ۲۰۵میلیمتر رسیده که این میزان نسبت
به ســال گذشته تقریباً  ۷برابر شده است« .شاهرخ پارسا» ،مدیرکل هواشناسی
چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت :در  2روز آینــده عبور یک موج ضعیف و
کمدامنه از ســطح منطقه موجب ناپایداریهایی بهصــورت افزایش ابر ،وزش
باد و در برخی نقاط بارشهای پراکنده میشود.

چالش های غفلت در تأمین آب اصفهان

عکس :ایرنا

گــروه ایــران زمیــن /طــرح آرامســازی ترافیــک جــاده
«ناهارخوران» گرگان با همکاری شــهرداری این شــهر اجرا
اخبـــار
میشود.
«ابوالقاســم صفوی»سرپرســت فرمانــداری گــرگان گفت :در این راســتا کنترل
و نصب دوربین ،احداث کاهنده و آرام ســاز ســرعت ،ایمنســازی پلهای عابر
پیاده ،نصب چراغ عابر پیاده و ایجاد ســامانه پیام رســان (پیامک) برای اطالع
لحظهای تخلفات ،در دستور کار قرار گرفته است .وی افزود :با حضورنمایندگانی
از فرمانداری ،شهرداری و پلیس راهور ،حسن اجرای طرح بررسی میشود.
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