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تغييرقيمت )دالر(

مریم شکرانی| از آپارتمان های آجری رنگ مسکن 
مهر سر پل ذهاب خرابه به جا ماند. همان خانه هایی که 
مدیران وزارت راه و شهرسازی بارها جلوی دوربین ها 
و ریکوردر خبرنگارها ایستاده و گفتند با کیفیت عالی 
ساخته شده و در مقابل زلزله مقاوم است. گفتند فیلم ها 
و عکس هایی که از ریزش مســکن مهر منتشر شده، 
فتوشاپ است. گفتند مســکن مهر را صنعتی سازی 
کرده اند و با بهترین اســتانداردها ساخته اند، اما زلزله 
ورزقان در مرداد 91 آزمون بدی برای مسکن مهر بود. 
اسفندیار سلطانی، رئیس انجمن انبوه سازان زنجان در 
این باره به رسانه ها گفت زلزله ورزقان که رخ داد با وجود 
آن که مســکن مهر منطقه در کانون حادثه نبود، اما 
فروریخت و حاال پروژه پرهزینه محمود احمدی نژاد که 
گفته می شود تورم سنگینی به جیب تمام مردم ایران 
تحمیل کرد دوباره در کرمانشــاه خبرساز شده است. 
به گزارش سمیرا زمانی خبرنگار اعزامی »شهروند« به 
سرپل ذهاب از مسکن مهر این منطقه تلی از خاک و 
غبار باقی مانده است و تمام ساکنان آن آپارتمان های 
آجری رنگ »بی مهر« را تخلیه کرده اند. مسکن مهر 
سر پل ذهاب فرو ریخت و مسعود شریفی، مدیرکل راه 
و شهرسازی کرمانشاه اعالم کرد که مسکن مهر سر پل 
ذهاب روی گسل زلزله بوده است و نه تنها این خانه ها 
بلکه ساختمان متولی مسکن مهر یعنی اداره کل راه و 

شهرسازی سرپل ذهاب هم خراب شده است! 
این موضوع درحالی رخ می دهد که علی بیت الهی، 
رئیس بخش زلزلــه مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی می گوید که واحدهای مسکن مهر کرمانشاه 
روی گسل قرار نداشــته و علت تخریب جدی پایین 

بودن مقاومت این ساختمان است.
مسکن مهر سر پل ذهاب روی گسل بود

البته تــا زمــان تنظیم ایــن گــزارش اطالعات 
دقیقی از میزان خســارات وارد شــده به مسکن مهر 
شهرهای درگیر زلزله مشخص نشــده است. احمد 
اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در 
مسکن مهر و حامد مظاهریان، معاون مسکن وزیر راه 
و شهرسازی هیچ کدام حاضر به پاسخگویی به رسانه ها 
نمی شوند. مسعود شریفی، مدیرکل راه و شهرسازی 
کرمانشاه اما به خبرنگاران می گوید: با توجه به حجم 
باالی خرابی ها و درگیری نیروهای این اداره به منظور 
تسریع در عملیات آواربرداری هنوز آمار دقیقی از میزان 
تخریب ساختمان ها در دسترس نیست. او در ارتباط 
با عکس های مشاهده شده از وضع خرابی  مسکن مهر 
سر پل ذهاب هم توضیح می دهد: ما در این شهرستان 
دو پــروژه 500 واحدی و 250 واحدی مســکن مهر 
داریم که پــروژه اول با توجه به قــرار گرفتن آن روی 
گسل آسیب جدی دیده  است و این موضوع به دلیل 
پایین بودن کیفیت ســاخت مسکن مهر نبوده بلکه 
تمام ساختمان ها و سازه های آن منطقه حتی اداره راه 
و شهرسازی این شهرستان که ساختمانی یک طبقه 

است، آسیب دیده  است.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود و عده ای دیگر 
تخریب مسکن مهر را به دلیل واقع شدن روی گسل 

زلزله رد می کنند. 
 تخریب مسکن مهر

 به دلیل مصالح نامرغوب و نه گسل
علی بیت الهی، رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی با بیان این که واحدهای مسکن 
مهر کرمانشاه روی گسل قرار نداشته و علت تخریب 
جدی پاییــن بودن مقاومت این ساختمان هاســت، 
تأکید کرد که ایمنی و مقاومت واحدهای مسکن مهر 

سراسر کشور باید مورد ارزیابی قرار بگیرد.
او در گفت وگو با ایلنا با اشــاره به تخریب گسترده 
واحدهای مسکن مهر در کرمانشاه به ویژه سر پل ذهاب 

گفت: این که گفته می شود علت تخریب این واحدها، 
مجاورت آنها با گسل است، درست نیست و کامال رد 
می شود. به گفته رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی، مرکز اصلی وقوع زلزله خط مرزی 
در آن منطقه بوده و قطعا اگر کانون زلزله مرکز شهر سر 

پل ذهاب بود، چیزی از این شهر باقی نمی ماند.
آن طور که او می گوید، مشــاهدات نشان می دهد 
در مجاورت واحدهای مسکن مهر که تخریب بسیار 
زیادی داشتند، ساختمان های دیگر هم هستند که به 
مراتب تخریب کمتری دارند و اگر این ادعا که مسکن 
مهر این شهر روی گسل ساخته شده و همین، علت 
تخریب است، درست باشد، سایر ساختمان ها هم باید 

تخریب جدی داشته باشند، اما این گونه نیست.
بــه گفتــه بیت الهــی، علــت اصلــی تخریب 
واحدهای مســکن مهر فقدان ایمنی و مقاومت این 
ساختمان هاست؛ همان طور که در زلزله اخیر بجنورد 
هم شاهد تخریب جدی واحدهای مسکن مهر بودیم و 
زلزله کرمانشاه هم نشان داد که مسکن مهر این منطقه 

هم در برابر زلزله مقاوم نیست.
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی در عین حال پیشــنهاد داد که وزارت راه و 
شهرسازی مقاومت واحدهای مسکن مهر در سراسر 
کشور را مورد ارزیابی قرار دهد و واحدهای ناایمن و با 

مقاومت کمتر مقاوم سازی شود.
به گفته او، پایین بودن ایمنی و مقاومت مسکن مهر 
در برابر سوانح امروز به یکی از معضالت کشور تبدیل 
شده و در مناطق زلزله زده شاهد این هستیم که در کنار 
بناهای خشت و گلی با تخریب کم، واحد های مسکن 
مهر که دو سال از ســاخت آنها نمی گذرد به صورت 

جدی تخریب شده اند و این یک فاجعه است.
رئیس بخــش زلزله مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازی تأکید کــرد که قطعا علــت تخریب 
جدی ساختمان های مســکن مهر استفاده از مصالح 
ساختمانی غیراســتاندارد، شــتابزدگی در ساخت، 

جانمایی و طراحی نادرست است.
کرمانشاه در صدر مسکن مهر بدون متقاضی 
در این میان ساخت وســاز مســکن مهر شهرهای 
زیر 25 هزار نفر به عهده بنیاد مسکن بوده است. امید 
محمدی، مدیر مسکن مهر بنیاد مسکن که همچنان 
به کیفیت ساخت وساز مســکن مهر اصرار دارد و ادعا 
می کند بنیاد مسکن به خوبی از عهده پروژه های خود 
در شهرهایی با جمعیت زیر 25 هزار نفر برآمده است 
به »شهروند« می گوید: مسئولیت ساخت وساز مسکن 
مهر سرپل ذهاب به عهده وزارت راه و شهرسازی بوده 
است و در شهرهای کوچکی که بنیاد مسکن وظیفه 
ساخت مسکن مهر آن را برعهده گرفته است هیچ گونه 

خسارت جانی گزارش نشده اســت و خسارات مالی 
مسکن مهر هم ناچیز بوده و به سقوط چند سرامیک 

از نمای ساختمان ها محدود می شود.
البته او تأکید می کند که ساختمان های مسکونی 
مهر که در نمای آن ســرامیک اســتفاده شــده هم 
شخصی سازها بوده است وگرنه مطابق استانداردهایی 
که بنیاد مسکن در ساخت مسکن مهر رعایت کرده 
 اســت، اســتفاده از ســرامیک در نمای ساختمان

 ممنوع است. 
محمدی توضیح می دهد: بنیاد مســکن سهمیه 
ســاخت 5 هزار و 700 واحد مســکونی مهــر را در 
کرمانشاه به عهده داشته است که شامل شهرهایی با 
جمعیت زیر 25 هزار نفر می شــود. از این میان کانون 
زلزله در غرب کرمانشــاه و شهرهای مرزی بوده است 
که در این منطقه ساخت وساز مسکن مهر قصرشیرین، 
کرند، گیالنغرب و پاوه به عهده بنیاد مسکن بوده است. 
البته ناگفته نماند که ســهمیه کرمانشاه از مسکن 
مهر 47 هزار و 200 واحد بوده است که براساس اعالم 
وزارت راه و شهرســازی بیشــترین مسکن مهر فاقد 
متقاضی در این استان وجود دارد؛ گرچه محمدی به 
»شهروند« می گوید اغلب واحدهای مسکونی مهر در 
شهرهای کوچک زیر 25 هزار نفر کرمانشاه مسکونی 

شده و متقاضی داشته است. 
 برای ساخت مسکن مهر

 یک سوم قیمت هزینه شد
با وجــود ادعای مدیــران، پایین بــودن کیفیت 
ساخت وســاز مســکن مهر امــا نکته ای اســت که 
کارشناســان به آن تأکید دارند. فردین یزدانی، مدیر 
گروه بازنگری طرح جامع مســکن به »شــهروند« 
می گوید که از اساس مسکن مهر را قبول ندارد. او درباره 
کیفیت ساخت وساز مســکن مهر هم به »شهروند« 
می گوید: نه تنها مسکن مهر که اصوال هر ساختمانی که 
متولی یا مالک آن دولت است در سال های گذشته هم 

بیشترین تخریب ها را داشته است. 
او ادامه می دهد: فارغ از مکان یابی و تمام ایرادهایی 
که به لحاظ شهرسازی به مسکن مهر وارد است و اگر 
بخواهیم از فساد قراردادهای این پروژه بگذریم، جالب 
اســت بدانید که در قراردادهای پیمانکاری مسکن 
مهر به ازای ساخت وســاز هر مترمربع تنها 330 هزار 
تومان هزینه در نظر گرفته بودند که همین موضوع به 
سادگی نشان می دهد که در ساخت مسکن مهر قرار 
بوده چه کیفیتی لحاظ شود.  ساخت وساز 330 هزار 
تومانی هر مترمربع مسکن مهر در شرایطی است که 
در همان سال های احداث مسکن مهر هزینه تمام شده 
ساخت وساز یک مترمربع ساختمان بین 800 هزار تا 
یک میلیون تومان برآورد می شــد و درواقع مســکن 

مهر را با حدود یک ســوم قیمت سایر ساختمان های 
مسکونی ساخته اند. 

متولی نظارت بر ساخت وساز، درگیر فساد 
مشکل ساختمان های غیرایمن اما به مسکن مهر 
محدود نمی شود. فردین یزدانی، مدیر گروه بازنگری 
طرح جامع مسکن به »شهروند« می گوید: ساخت وساز 
در ایران به هیچ عنوان براســاس اســتاندارد نیست. 
برخالف کشورهای پیشرفته که نظام حقوقی و جزایی 
سختگیرانه ای نســبت به عواقب ساخت وساز ناایمن 
دارند و سازندگان و پیمانکاران مشمول جریمه های 
سنگین می شوند در ایران این مسأله هیچ گونه پیگرد 
قضائی و قانونی ندارد و این مسأله به دلیل ضعف نظارت 
است. نظارتی که یک سر آن به سازمان نظام مهندسی 
می رسد که آنچنان درگیر فساد است که نتوانسته کار 

مهم و قابل توجهی در این زمینه انجام دهد. 
او ادامه می دهد: عمــده مرگ ومیر و جراحت های 
ناشــی از زلزله در ایران به دلیل ساخت وســازهای 
غیراستاندارد است و ما در این زمینه دچار یک بحران 
اساسی هستیم؛ به طوری که براساس پژوهشی که در 
همین رابطه برای زلزله بم انجام دادیم میزان تلفات به 
ازای هر 1000 نفر چنان رقم باالیی بود که ایران را یکی 
از صدرنشین های جهان در زمینه تلفات ناشی از ریزش 

بنا در سوانح طبیعی قرار می داد. 
عواقب ساخت وساز غیرتخصصی

افشــین پروین پور، دیگر کارشناس مسکن درباره 
مســکن مهر موضع بینابینــی دارد و در گفت وگو با 
»شهروند« توضیح می دهد که هر چند مسکن مهر، 
یک پروژه کشوری بود اما مسئولیت های آن به صورت 
استانی تقســیم شــده بود؛ به گونه ای که استانداران 
مسئول برنامه ریزی و هماهنگی امور و ادارات مسکن 
و شهرسازی مسئول پیدا کردن زمین و ساخت وساز 
بودند و مسئولیت نظارت هم با سازمان نظام مهندسی 
اســتان ها بود. بنابراین نمی توان یک نســخه کلی را 
در مورد تمام پروژه های مســکن مهر پیچید و شهر 
 تا شهر و استان تا اســتان وضع مقاوم بودن پروژه ها 

متفاوت است. 
به گفته پروین پور، در هر استانی که مسئوالن محلی 
با دلســوزی و خوب عمل کرده اند، مسکن مهرهای 
خوبی ساخته شــده و در هر استانی که مکان یابی ها 
درست نبوده و فاقد مطالعات و بررسی های الزم بوده، 

خانه ها از استحکام و مقاومت الزم برخوردار نیست. 
این کارشناس درعین حال معتقد است اتفاقی که 
به دنبال زلزله کرمانشــاه در پروژه های مسکن مهر 
رخ داد و بخش بزرگی از این ساختمان ها فروریخت، 
ممکن اســت در صورت وقوع زلزله یــا حادثه ای در 
مورد ساختمان های غیر از مسکن مهر هم رخ بدهد 
و ساختمان هایی در کشورمان وجود دارد که یا سازه 
خوبی ندارد یا مکان یابی خوبی در مورد آن انجام نشده 

است. 
آن گونه که پروین پور می گوید، به طورکلی در کشور 
ما در زمینه استانداردها و اصول ساخت وساز مشکالت 
جدی وجود دارد و اصول خاصی برای ساخت وســاز 
نداریم، به گونه ای که هر کســی بــدون این که دانش 
و تخصص الزم را داشــته باشــد، می توانــد اقدام به 
ساخت وساز کند، درحالی که ساخت وساز باید حرفه ای 

و تخصصی باشد. 
این مسائل درحالی مطرح می شود که موضوع رعایت 
نشدن آیین نامه های ساخت وســاز و قانون فروشی و 
همچنین عملکرد سازمان نظام مهندسی بارها و بارها 
مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است، اما اصالح این 
خانه از پای بست ویران گویا راه درازی در پیش دارد و 
تا اصالح ساخت وساز غیراصولی در ایران راه درازی در 

پیش است. 
سایر بازارها

تقویت ۸۷ واحدی بورس 

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق 
بهادار تهران در پایان معامالت دیروز دوشــنبه 
22 آبان ماه 96 بــا افزایش 87 واحدی روی رقم 
87 هزار و 832 واحد ایستاد. شاخص کل هم  وزن 
اما با افزایش 9 واحدی عدد 17 هزار و 521 واحد 
را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور 
نیز با افزایش 135 واحدی به رقم 94 هزار و 555 
واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما درحالی با 
افزایش 81 واحدی به رقم 61 هزار و 375 واحد 
دست یافت که شــاخص بازار دوم با افزایش 86 
واحدی عدد 192 هزار و 401 واحد را به نمایش 

گذاشت.
دیــروز همچنیــن شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( نیز با کاهش یــک واحدی روی رقم 
987 واحد ایســتاد. گفتنی اســت، ارزش کل 
معامالت دیروز بورس تهران درحالی به بیش از 
197 میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از 
دست به دست شدن بیش از 891 میلیون سهم و 
اوراق مالی قابل معامله طی 50 هزار و 166 نوبت 

دادوستد بود.

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

ارسال آب معدنی و کنسرو ماهی 
برای مناطق زلزله زده

ایســنا| از ســوی اتاق اصناف کشــور 
هماهنگی هایــی انجام شــده تــا مقادیری 
آب معدنی و کنســرو ماهی دیــروز از تهران 
به استان های زلزله زده ارسال شود. مجتبی 
صفایی گفت: متاســفانه عمق فاجعه بیش 
از حد تصور اســت و بخش هایی از اســتان  
کرمانشاه ازجمله سرپل ذهاب آسیب جدی 
دیده و بســیاری از واحدهای مســکونی و 
صنفی آنها زیر آوار مانده اند. بر همین اساس 
دسترسی به مواداولیه در این بخش ها سخت 

شده است.
ســخنگوی اتاق اصناف با تأکید بر این که 
در حال حاضر امدادرســانی به شــهرهای 
آســیب دیده از مهمترین اولویت ها اســت، 
گفت: بــا توجه بــه عمق زلزلــه، حتی آب 
شهرســتان های اطراف هم گل آلود شــده و 
اکنون اولویت اول ما ارسال کمک های فوری 

به این منطقه است.
او بــا تأکید بــر این که در حــال حاضر 
ارســال مواداولیــه ازجملــه مهمتریــن 
اولویت ها در کمک به شــهرهای زلزله زده 
محســوب می شــود، گفت: اســتان های 
همجــوار ازجمله همــدان برای ارســال 
کمک های خود اعــالم آمادگی کرده اند و 
اســتان های اصفهان نیز 5000 تخته پتو 
برای افراد حادثه دیده ارســال کرده است 
که امیدواریم هر چه زودتر این کمک ها به 

دست مردم برسد.

آب کرمانشاه کدر شده است 

ایلنا| کیاست امیریان، مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای اســتان کرمانشاه درباره وضع 
تأمین آب اســتان کرمانشــاه اظهار داشت: 
در حال حاضر در محدوده حادثه 4 شــهر و 
تعدادی از روستاهای استان به دلیل این که 
به تأسیسات آبی آســیب وارد شده کدري و 

گل آلودگی آب را داریم.
او افــزد: چشــمه ســرآب گرم ســرپل، 
گیالنغــرب و هرســین تأمین کننــده آب 
شرب ســرپل ذهاب، قصر شیرین، هرسین و 
گیالنغرب هســتند که به دلیل کدورت باال 
تأمین آب دچار مشــکل شــده اما همکاران 
آب و فاضالب در حال ســرویس تأسیسات 
هســتند و باید منتظر شــویم کــه کدورت 
کاهش پیدا کرده و آب شفاف شده و قابلیت 

انتقال به شبکه را داشته باشد.

تأمین نقدینگی مناطق زلزله زده 

دبیــر کمیســیون هماهنگی  ایبنــا| 
بانک های دولتی اســتان کرمانشاه تأکید 
کرد کــه هیچ گونــه نگرانی بابــت تأمین 
نقدینگی در شــعب اســتان کرمانشــاه و 
شهرســتان های این اســتان وجود ندارد. 
بهــزاد جلیلیــان دربــاره آخریــن وضع 
فعالیت شــعب بانک ها در استان کرمانشاه 
و خدمات رســانی به مردم گفــت: با توجه 
به این که پیشــتر و برای تأمیــن نقدینگی 
زائــران پیــاده روی اربعیــن حســینی، 
تمهیدات الزم از ســوی بانک ها انجام شده 
بود، مشکلی از بابت تأمین نقدینگی وجود 

ندارد و نقدینگی الزم موجود است.
او درباره فعالیت نداشــتن شعب بانک ها 
در شهرستان سرپل ذهاب گفت: متاسفانه 
بر اثر زلزله یکشنبه شــب گذشته، برق در 
این شهرستان قطع اســت و به  طور عملی 
امکان خدمات رسانی شــعب وجود ندارد. 
دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانک های 
دولتــی اســتان کرمانشــاه ادامــه داد: 
خودپردازهــای موجود در ســرپل ذهاب 
تا صبح فعــال بوده اند ولــی از آن جا که با 
قطعی بــرق، باتــری آنها نیز خالی شــده 
امکان خدمات رسانی بیشــتر را نداشتند. 
جلیلیــان خاطرنشــان کــرد: از ابتــدای 
صبــح کامیون های خودپــرداز بانک های 
ملی و صادرات ایران بــرای ارایه خدمات 
به ســرعت عازم شهرستان ســرپل ذهاب 

شده اند.

ویترین خانواده
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قیمت انواع فرش تزیینی و پادری
قيمت)تومان( فرش تزيينی و پادری 

۶۵ هزار 
فرش تزييني زرباف مدل مك کويين ۲ 

سايز ۹۷×۴8

۶۷ هزار پادري فرش مريم مدل قلبي کوچك

8۲ هزار  پادري نوژان مدل ۰۹۳۳ بسته سه عددي

۴۳ هزار 
پادري نوژان مدل ۲۶۰۹۰ سايز ۶۰ × 

۹۰ سانتيمتر

8۴ هزار
پادري حمام فرش مريم طرح پاييز ست 

سه عددي

۴۵ هزار 
پادري حمام فرش مريم طرح پرسپوليس 

ست سه عددي

۵۹ هزار 
پادري فرشي زرباف مدل چشم نظر طاووسي 

سايز 8۰ × ۵۰ سانتيمتر

11۵ هزار 
فرش تزييني زرباف مدل کلبه سايز 

۹۲×1۰۰

1۷ هزار 
پادري نمدي چاپي مهسان مدل دايره 

اسپرسو

1۷ هزار  پادري نمدي چاپي مهسان مدل گارسون

۷۴ هزار قاليچه نوژان سايز ۷۰ × 1۳۰ سانتيمتر

۴۳ هزار 
پادري فرش مريم طرح پرسپوليس نيم دايره 

متوسط

1۷ هزار  پادري نمدي چاپي مهسان مدل غروب

1۷ هزار  پادري نمدي چاپي مهسان مدل گل سفيد

1,۴۵ ميليون   BenQ MS527
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تغییرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.1۶۶۷

1.۳1۹۳

۳.۶۷۳۷

-

-

-

شهروند|  در پی وقوع زلزله یکشنبه  شب گذشته 
در مرزهای غربی کشــور، با اقداماتی که از ســاعات 
اولیه بامداد دیروز در تأسیسات آبرسانی و گازرسانی و 
شبکه های برق بخش های مختلف استان انجام شد، 
تأسیسات بخشی هایی از این استان به  طور کامل در 
مدار بهره برداری هستند و بر اساس اعالم دولتمردان 
بخش عمده ای از مشــکالت شــهرهای زلزله زده تا 
پایان امروز حل می شود. هر چند که مشکل شهرهای 
زلزله زده به سرعت در حال حل شدن است، اما به اذعان 
دولتمردان روســتاهای زلزله زده از شــرایط چندان 
مساعدی برخوردار نیستند. جعفرزاده در زمان تنظیم 
این گزارش )ســاعت 5 بعدازظهر دیروز( در این باره 
می گوید: حل مشــکل شــبکه های برق و فاضالب 
به سرعت در حال انجام است و پیش بینی می شود تا 
پایان امشب 80 درصد مشکالت حل شود. او در ادامه 
به مشکالت روستاهای زلزله زده اشــاره کرد و ادامه 
داد: در حال حاضر مهمترین مشکل ما خدمات رسانی 
به روســتاهایی اســت که به صورت پراکنده در این 
مناطق قرار دارند و به دلیل وضع نامساعد راه ها امکان 

خدمات دهی به آنها بسیار سخت است.
شرکت های بیمه پرداخت خسارت به 

زلزله زدگان را سرعت دهند
هر چند که بر اســاس اعالم دولتمردان هنوز برآورد 
دقیقی از میزان خسارت وارد شده صورت نگرفته است 
اما دیروز عبدالناصر همتــی، رئیس کل بیمه مرکزی 
دســتور داد که شــرکت های بیمه پرداخت خسارت 

به زلزله زدگان را سرعت دهند.او البته این را هم گفت 
که بر اساس آمارها و بررسی های اولیه متاسفانه میزان 
خرید پوشش بیمه ای مربوط به زلزله خیلی زیاد نیست و 
بخش زیادی از اماکن مسکونی پوشش زلزله ندارند و این 
امر ضرورت تسریع در راه اندازی صندوق بیمه حوادث 
طبیعی را گوشــزد می کند. در هر حال صنعت بیمه 
کشور وظیفه خود می داند که حداکثر مساعدت ممکن 

را با هموطنان عزیز در این شرایط سخت داشته باشد.
حل مشکل آبرسانی در مناطق زلزله زده 

مشکل شبکه آبرســانی قصرشیرین تا یک ساعت 
آینده حل خواهد شد و مردم کرمانشاه امشب حتما 
از آب شرب لوله کشی بهره مند خواهند شد. با توجه 
به اقدامات انجام شــده پیش بینی می شود که شبکه 
آبرســانی در پل  ذهاب هم تا فردا به مــدار بازگردد. 
میثم جعفرزاده، مدیر پدافند غیر عامل وزارت نیرو در 
پاسخ به »شهروند« با بیان این که هم اکنون تیم های 
مستقر در شهرهای زلزله زده مشغول بررسی کیفیت 
آب شرب شبکه های آبرسانی از طریق آزمایشگاه های 
سیار هســتند، به مردم اطمینان داد که تا زمانی که 
مشکل کدورت آب حل نشود و امکان آلودگی آب ها 
وجود داشته باشد، هیچ شبکه ای به مدار بازنمی گردد 
و آب این شهرها از طریق تانکر و بطری های آب معدنی 
تأمین مي شود. جعفرزاده با اشاره به توزیع 100 هزار 
بطری آب در میان زلزله زدگان شهرهای سرپل ذهاب 
و قصر شیرین، اظهار داشــت: در شهر گیالنغرب نیز 
میزان کدورت چشمه سراب به  عنوان تأمین کننده آب 

منطقه افزایش یافته است و به همین دلیل تا رسیدن 
کیفیت آب چشمه به وضع مناسب 200 هزار بطری 
آب نیز در میان زلزله زدگان این منطقه توزیع خواهد 
شد.مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت 
نیرو در خصوص تأمین برق مناطق زلزله زده نیز اظهار 
داشت: تأسیسات برق رسانی ســر پل ذهاب به دلیل 
نزدیکی به کانون زلزله، آسیب فراوانی دیده است و از 
2 شب گذشته رسیدگی به مشکل قطع برق در این 
منطقه در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد؛ با وجود این 
تا کنون 80 درصد مشکل شبکه برق این منطقه حل 

شده است. 
 گاز خانوارها بعد از انجام نشت یابی 

وصل می شود
ســرمای هوا در دو روز گذشــته شــاید برخی از 
خانوارهای زلزله زده را به این فکر بیندازد که به صورت 
خودسرانه شبکه های گازی خود را وصل کنند. اقدامی 
که سخنگوی شرکت ملی گاز نســبت به تبعات آن 
هشــدار داده و به »شــهروند« می گوید که مشکل 
شبکه های گازرسانی در این شهرها تقریبا حل شده 
و گاز 40 هزار مشترکی که بعد از زلزله کرمانشاه قطع 
شده بوده، بعد از نشت یابی در حال وصل شدن است. 
او همچنین ادامه داد: مردم در چنین شرایطی به هیچ 
عنوان نباید رگالتورها را دستکاری کنند؛ در غیر این 

صورت سیستم ایمنی گاز منازل آنها از کار می افتد.
باغات خسارت چندانی ندیدند 

هر چند کــه تخمین زده می شــود روســتاییان 

بیشترین آسیب را از اتفاقات رخ داده دیده باشند، اما 
آن گونه که روابط  عمومی وزارت کشاورزی می گوید 
خسارت چندانی به باغات و محصوالت کشاورزی وارد 
نشده است. او هر چند برآورد میزان دقیق خسارت در 
این فاصله کوتاه را غیر ممکن می داند، اما به »شهروند« 
توضیح می دهد: در حــال حاضر هیچ محصولی روی 
درخت ها نیست که زلزله اخیر بتواند به آنها آسیب بزند 
و بیشترین خسارات روستاییان مربوط به دامداری ها و 

تلفات دام های آنهاست. 
مشترک مورد نظر در دسترس نیست 

قطعا اگر بعد از وقوع زلزله ســعی کرده باشید که با 
دوستان و آشنایان خود در این شهر تماس بگیرید با 
مشکل آنتن دهی بد موبایل ها مواجه شده اید؛ مشکلی 
که به گفته مدیرکل ارتباطات کرمانشــاه مربوط به 
قطعی برق در این استان است. شهریار بهنیا، مدیرکل 
ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمانشاه با بیان 
این که صدمه خاصی به زیرساخت های این استان وارد 
نشده است، گفت: در حال حاضر در شهرهای استان 
کرمانشاه هیچ مشکل ارتباطی خاصی وجود ندارد اما 
متاسفانه به دلیل قطعی برق و اتمام ذخیره باتری ها، 
سایت های زیرساخت ارایه خدمات ارتباطی در حال 
خاموش شدن هستند و همین مسأله وضع ارتباطی 
برخی نقاط استان ها به خصوص مناطق اصلی زلزله 
استان را با مشــکالتی روبه رو کرده است که با وجود 
انتقال مولدها و ژنراتورهای برق این مشکل به زودی 

رفع می شود.

وضعیت قرمز روستاهای زلزله زده 
مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو: مشکل آب و برق روستاهای دورافتاده مناطق زلزله زده هنوز حل نشده است

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران: گاز خانه ها بعد از نشت یابی وصل می شود؛ مردم خودسرانه گازهای خود را وصل نکنند 

»شهروند« از فرو ریختن واحدهای مسکونی مهر در کرمانشاه گزارش می دهد 

مسکن »بی مهر«
   مدیر کل راه و شهرسازی کرمانشاه: مسکن مهر سرپل ذهاب روی گسل بود                               مدیر مسکن مهر بنیاد مسکن : مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر آسیب ندیده است

     مدیر گروه بازنگری طرح جامع مسکن در گفت و گو با »شهروند«   :  برای ساخت مسکن مهر حدود یک سوم قیمت هزینه شد
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