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لزوم حفاظت از جزیره آشوراده در 
برابر خطر طمع ورزی مدعیان توسعه

|  گروه نویسندگان ستاد مردمی نجات 
آشوراده و حمایت از مناطق حفاظتی ایران|   
نخســتین بناهای ایرانی که در فهرســت 
میراث فرهنگی جهان توســط یونسکو ثبت 
شده، شــامل میدان نقش جهان، چغازنبیل و 
تخت جمشید است. زمان ثبت این آثار  سال 
1979 میالدی است. به یاد داریم که احداث 
بنای تجاری بلندمرتبه ای در اصفهان )توسط 
شــهرداری آنجا( که حریم منظر میدان نقش 
جهــان را مخدوش کــرده بود، چــه مقدار 
فعاالن میراث فرهنگی را به تکاپو واداشــته و 
نیروهایشان را متمرکز ســاخته بود. یونسکو 
درصــدد بود کــه درصــورت تخریب نکردن 
طبقات اضافه آن بنــای تجاری، میدان نقش 
جهان را از فهرســت میــراث فرهنگی جهان 
حذف کنــد. درنهایــت این پرونــده به نفع 
دلســوزان اصالت های ایرانی پایــان یافت و 
شــهرداری اصفهان تسلیم شــد؛ دو طبقه از 
برج تجاری موســوم به جهان نمــا- با وجود 
فشارهای شــبانه روزی افراد بیگانه با هویت 
ایرانی- تخریب شد تا حریم منظر آن اثر فاخر 

حفظ شود.
کنوانسیون رامسر

8 ســال قبل از ثبت نخستین بناهای ایرانی 
در یونسکو، در  سال 1971 نشستی جهانی در 
شهر رامسر برگزار شــد که نتیجه آن امضای 
معاهده ای بین دولت ها بــود برای حفاظت و 
اســتفاده معقول از تاالب هــا. امضاکنندگان 
معاهده موظف شــدند کــه تاالب های مهم 
-از جنبه هایــی چــون گیاهــی، جانوری و 
اکولوژیک- در کشــورخود را مشخص کرده 
و اقدامات ضــروری برای حفاظــت از آنها را 
برنامه ریــزی و اجرا کننــد. مکان هایی که به 
این فهرســت اضافه می شــوند، تحت  عنوان 

»سایت های رامسر« شناخته می شوند. 
چرا تاالب ها مهم هستند؟

تاالب ها یکی از مولدترین اکوسیستم های 
جهان هســتند. تاالب ها منابع تنوع زیستی 
ویژه ای هســتند که آب و زادآوری را در خود 
فراهم کرده و نقش مهمی در بقای گونه های 
فراوانی از گیاهان و جانوران وابســته به خود 
ایفا می کننــد. بدون تاالب ها حیات بشــر به 

خطر می افتد.
برای ایرانیان این موضوع ارزنده اســت که 
کنوانسیون جهانی حفاظت از تاالب ها به نام 
رامســر ایران اســت. مهمتر این که نخستین 
سایت تاالبی جهان که در کنوانسیون رامسر 
ثبت شــده، مجموعه ای است شــامل جزیره 
آشوراده، خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله 
)و تاالب های اطــراف آن( که همگی را تحت  
عنوان »پناهــگاه حیات وحش میانکاله« قرار 
داده و دســته بندی کرده اند. یونسکو نیز آن 
منطقه را به عنوان »ذخیره گاه زیســت کره« 

می شناسد.
یکی از ویژگی هــای منحصربه فرد پناهگاه 
حیات وحــش میانکالــه، حضــور بیــش از 
200گونه پرنده در آن اســت کــه اغلب آنها 
پرندگان مهاجری هســتند که از عرض های 
باالتر جغرافیایی- به ویژه سیبری- در فصول 

سرد  سال به ایران پرواز می کنند.
جزیره آشوراده در انتهای شرقی شبه جزیره 
میانکالــه با یــک کانال از آن جدا می شــود. 
آشوراده قسمتی مهم از پناهگاه حیات وحش 
میانکالــه بــوده و نقشــی منحصربه فرد در 

اکوسیستم آن منطقه ایفا می کند.
 آشوراده، خلیج گرگان و میانکاله
در معرض طمع ورزی نوکیسه ها

از ســال ها پیش مجموعه نســبتا بکر و سالم 
جزیره آشوراده، خلیج گرگان و میانکاله در معرض 
دست اندازی سرمایه دارانی بوده که از حمایت های 
بعضی دولتمــردان برخوردار شــده اند. همان 
بسازبفروش هایی که ملت ایران را از دسترسی به 
قسمت عمده ای از سواحل دریای خزر- از گیالن 
تا مازندران- محروم کرده و با سازه های غیرقانونی، 
زشت و کریه، حریم ساحل را اشــغال کرده اند، 
اکنون با شعار ساخت کیش شمال سراغ جزیره 
آشوراده آمده اند؛ در برابر چنین اقداماتی، چندین 
دولت متوالی یا ســکوت کرده یا از آنها حمایت 
کرده اند. این بسازبفروش ها باقی ماندن قسمتی 
اندک از زیبایی های ساحلی شمال را برنمی تابند، 
زیرا که جنون ساخت وســاز آنها را از اصالت های 
ایرانی شــان دور کرده اســت. طمع ورزی آنها از 
جهتی دیگر مربوط به این است که این سرزمین ها 
اراضی ملی بــوده و لذا- با توجــه به تجارب تلخ 
گذشته در این کشور- تصور می کنند می توانند 
بدون صرف هزینه به مرغوب ترین زمین ها به طور 

مجانی دست پیدا کنند. 
از داســتان میــدان نقش جهــان اصفهان 
تا داســتان جزیره آشــوراده یک برداشــت 
می توان داشت: حرص مال اندوزی در کسانی 
کــه هویت ایرانــی را نمی فهمنــد، آنها را به 
ســوی اقدام برای نابودی کشــور و در واقع 
نابودی خودشــان می کشــاند. همچنان که 
مقاومت هــای مردمی در اصفهان توانســت 
حریم میدان نقش جهــان را حفظ کند، طی 
چند  سال گذشــته کثیری از فعاالن مدنی و 
سازمان های مردم نهاد، ستادی مردمی برای 
نجــات آشــوراده تشــکیل داده و مانع آغاز 
هرگونه پروژه ای در آن شده اند. آنها فرزندان 
و نمایندگان ملت ایــران در حفاظت از منابع 

طبیعی و فرهنگی این سرزمین اند.

وزیر آموزش و پرورش می گوید به نگرانی ها درباره حذف مدارس نمونه دولتی و سمپاد و افزایش استقبال از مدارس غیردولتی اعتراف می کند

بیم و امید برای سمپاد
شهروند| دانش آموزان مدارس ســمپاد، روزهای 
گذشته را متفاوت تر از همیشــه گذرانده اند، آن هم به 
دلیل شنیدن یک خبر: »براساس مصوبه شورای عالی 
آموزش و پرورش آزمون هــای ورودی مدارس نمونه 
دولتی و استعدادهای درخشــان در پایه هفتم حذف 
خواهد شد و برای  سال آینده پایه هفتم در این مدارس 
نداریم، اما دانش آموزان موجود، به تحصیل خود در این 

مدارس ادامه خواهند داد تا فارغ التحصیل شوند.« 
خبری که هفته گذشته مهدی نوید ادهم، دبیرکل 
شورای عالی آموزش و پرورش اعالم کرد و بعد از آن هم 
رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش از حذف آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی 
و تیزهوشــان گفت: »با توجه به این که دیگر آزمونی 
برگزار نمی کنیم، دیگر ورودی به پایه هفتم در مدارس 
سمپاد نخواهیم داشت و دانش آموزان در آزمون دوره 
دوم شرکت می کنند؛ از این رو تمرکز برای شناسایی، 
جذب و دادن فرصت به این دانش آموزان منوط به زمانی 

می شود که سنشان بیشتر شده باشد.«
این مصوبه حاال با واکنش های زیادی روبه رو شــده  
است؛ واکنش هایی که هم انتقادهای زیاد در آن وجود 
دارد و هم موافقت. براساس مصوبه جدید شورای عالی 
آمــوزش و پــرورش، پــس از فارغ التحصیل شــدن 
دانش آمــوزان موجود در دوره متوســطه اول مدارس 
ســمپاد و نمونه دولتی در 3 ســال آینده این مدارس 
حذف خواهند شــد. موافقان این مصوبه مانند مهدی 
نوید ادهم، دالیلشان برای اجرای آن این است: »تأکید 
ما بر این است که جداسازی دانش آموزان اتفاق نیفتد و 
صاحبان استعدادهای برتر از خدمات آموزشی بیشتری 
در مدارس عادی برخوردار باشند و بر این اساس طرح 
شهاب موسوم به شناسایی و هدایت استعدادهای برتر 
بیش از گذشته در دســتورکار آموزش و پرورش قرار 
خواهد گرفت و تالش بر این اســت با توانمندســازی 
معلمان و تدوین برنامه های ویــژه به این دانش آموزان 
خدمات بیشــتری ارایه شــود. آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در پایه هفتم تأثیر 
منفی زیادی بر دوره ابتدایی داشت و با مداخله برخی از 
موسسات خصوصی از همان کالس اول یا دوم دبستان 
شاهد برگزاری آزمون های تست زنی برای دانش آموزان 
بودیم به این بهانه که آنها می خواهند در آزمون ورودی 
مدارس تیزهوشــان و نمونه دولتی قبول شوند که این 
مسأله آسیب های روانی و اضطراب بســیاری را برای 

دانش آموزان دوره ابتدایی به همراه داشت.« 
در مقابل اما مخالفان معتقدند آســیب های روانی و 
اضطراب، دلیل مناســبی برای حــذف آزمون ورودی 
مدارس سمپاد نیســت؛ مخالفانی که تعداد زیادی از 
دانش آموزان این مدارس هم جزو آنها هستند و همین 
چند روز پیش بــا پالکاردهای اعتراضی شــان برای 
رساندن نظرشان به مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
به مقابل ساختمان این وزارتخانه رفتند و حاال این طور 
که پیداســت صدای آنها به وزیر آموزش و پرورش هم 

رسیده و او را »نگران« کرده است. 
محمد بطحائی دو روز پیش گفته اســت که اعتراف 
می کند نگرانی ها درباره حذف مدارس نمونه دولتی و 
سمپاد و افزایش اســتقبال از مدارس غیردولتی وجود 
دارد: »یکی از اشــکاالت عمده نظام آموزشی تکیه بر 
حافظه محوری و تأکید بر سطح دانش بچه هاست و این 
مسأله در دوره ابتدایی اثرات مخرب بسیاری دارد، چرا 

که دانش آموزان در ایــن دوره به تازگی تحصیل را آغاز 
کرده اند اما وقتی در معرض بمباران مطالب حافظه محور 
و تست های ســنگین قرار می گیرند از مدرسه دل زده 
می شوند و شــادی و نشــاط از آنها گرفته می شود. در 
روز های اخیر تصمیم گرفتیــم آزمون ها و کتاب های 
کمک آموزشــی که کودکی را از دانش آموزان گرفته 
است در دوره ابتدایی ممنوع شود تا آنها فرصت کودکی 
و نشاط در مدرسه را داشته باشند.« او این را هم گفته 
است که از هر 17 دانش آموز یک نفر وارد مدارس سمپاد 
می شود: »در پایه هفتم یک میلیون دانش آموز داریم که 
250 هزار نفر در آزمون ورودی مدارس اســتعدادهای 
درخشان و نمونه دولتی شرکت می کنند و این تعداد از 
کالس دوم یا سوم دبستان تحت فشارهای فراوان روحی 
قرار می گیرند تا بتوانند در آزمونی که قرار است چند سال 
آینده در آن شرکت کنند، موفق شوند، اما از هر 17 نفر 
تنها یک نفر می تواند به این مدارس وارد شود و 16 نفر 
دیگر مهر کم استعدادی و بی لیاقتی بر آنها زده می شود.« 
به گفته وزیر آمــوزش و پــرورش: »در دوره ابتدایی، 
دانش آموز باید از زندگی لذت ببرد اما ما اهداف تربیتی را 
از دبستان ها گرفته ایم تا دانش آموزان در آزمون مدارس 

سمپاد و نمونه دولتی قبول شوند.«
وزیر آمــوزش و پــرورش درخصــوص برنامه های 
ایــن وزارتخانه برای حمایــت از دانش آموزان صاحب 
استعدادهای برتر گفته اســت: »در برنامه شهاب که 
از  سال آینده به پایه هفتم می رسد دیگر دانش آموزان 
صاحب اســتعدادهای برتر را از سایر دانش  آموزان جدا 
نمی کنیم چرا که براساس اصول جدید تعلیم و تربیت در 
جهان امروز، بچه ها نباید از هم جدا شوند؛ بر این اساس 
در طرح شهاب دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر 
در مدارس عادی تحصیل می کنند و پس از شناسایی 

اســتعداد آنها، چند روز در هفتــه برنامه های خاص 
برایشان اجرا می شود و استعدادها پرورش می یابد تا در 

متوسطه دوم استعداد آنها شکوفا شود.« 
او در پاســخ به این پرســش که »حذف مدارس 
ســمپاد و نمونه دولتی در دوره متوسطه اول منجر 
به افزایش تعداد دانش آمــوزان مدارس غیردولتی 
نمی شود؟« به »تســنیم« گفته اســت: »اعتراف 
می کنم که این نگرانی وجــود دارد و بنده به عنوان 
وزیر آموزش و پرورش وظیفه دارم مراقب باشــم تا 
این اتفاق رخ ندهد و یکــی از اقدامات برای آن که 
مدارس غیردولتی از این اوضاع سوءاستفاده نکنند 
افزایش کنترل است و ســامانه ای طراحی کرده ایم 
که مــدارس غیردولتی را مورد نظــارت دقیق  قرار 
می دهد که اگر کوچکتریــن اجحافی در حق مردم 

داشته باشند با آنها برخورد شود.« 
واکنش سمپادی ها

این مصوبه جدید در شبکه های اجتماعی هم بدون 
واکنش نمانده است. در شــبکه هایی مانند توییتر در 
روزهای گذشته، کاربران با راه انداختن هشتگی برای 
مدارس سمپاد، نظرشــان را دراین باره اعالم کرده اند. 
»مریم« دراین باره نوشته است: »توی  سمپاد یاد گرفتم 
زندگی یک دانش آموز فقط بــه درس خوندن محدود 
نمی شه. توی مدرسه یاد گرفتم نگاه انتقادی داشته باشم 
و درنهایت به فکر اصالح و بهتر کردن شــرایط موجود 
باشم. این نگاه انتقادی و اصالح از خودمون و مدرسمون 
شروع می شــد.« رضا یکی دیگر از کســانی است که 
خودش سمپادی بوده و نظرش را این طور نوشته است: 
»من راهنمایی هم  سمپاد بودم. موقعی که بقیه علوم 
میخوندن ما زیســت و شــیمی و فیزیک میخوندیم. 
برنامه نویسی و فتوشاپ داشتیم. بچه ها به شدت باهوش 

و خالق بودن... خروجی هاش آدمایی به غایت متفاوت 
و به درد بخورن بال اســتثنا و واقعا »متاســفم« برای 

حذفش.« 
امیر هم دراین باره نوشته: »سمپاد به هم نسل های من 
احساس غرور داد، باعث شد در مقابل سختی ها شجاع 
باشیم، به ما یک فرصت فوق العاده داد تا پیشرفت کنیم، 
بهترین متخصصان کشور آن جا پرورش یافتند، سمپاد 
یک کارخانه تولید انسان های موفق اســت، اگر آن را 
منحل کنید هم خاطرات ما را نابود مي کنید هم آینده 

ایرانمان را.« 
امین اما جزو موافقــان مصوبه جدید اســت: »آقا 
جان ســرانه مطالعه 3دقیقه اســت. تا االن با  سمپاد 
3دقیقه بــوده. از االن بدون اون. صرفا بــا »حلوا حلوا 
گفتن« و چسباندن یک »برند« به گروهی نمیتونین 
ازشون انســان هایی »خاص« و »موفق« بسازین. غیر 
از »خاطره بازی« بگین خروجی این برند چی بوده که 
االن به خطر افتاده؟ »موفقیت« تون کو؟ کجاســت؟« 
رها هم جزو مخالفان مدارس ســمپاد است: »حاال که 
همه خاطرات خوب از سمپاد گفتن، بذارید من بگم که 
سمپاد واسه من جز خفقان و تحقیر و اضطراب نداشت. 
نه به خاطــر درس ها، به خاطر جو مریض و به شــدت 

کنترل کننده و معلم ها و مدیر و ناظم عقده ایش.« 
پیام هــم دراین بــاره نوشــته اســت: »چند تا 
دوست ســمپادی داشــتم که خب حتما بچه های 
با اســتعدادی بودن. فقط نمی دونم تو اون محیط 
باهاشون چه می کردن که هرچی گذشت رفتار های 
اجتماعی شــون عجیب تــر شــد. از خودبرتربینی 
گرفته تا ضعف شــدید در برقراری ارتباط. طبیعی 
هم هست؛ شبانه روز بهشون القا می کردن که تافته  

جدابافته هستن.« 

روي خط خبرخبر

معاون سازمان آتش نشانی تهران خبر داد:

5 هزار ساختمان دولتي ناایمن
 مسئوالن اعتقادي به مسائل ایمني ندارند

شهروند| معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهر تهران از وجــود 4  تا 5 هزار 
ساختمان دولتی ناایمن در شهر تهران خبر داد که 
در سه تا چهار سال گذشته شناسایي شده اند، اما تا 
همین حاال هیچ اقدامي براي آن انجام نشده است.  
هفته گذشته ســاختمان برق حرارتی وزارت نیرو 
در میدان ولیعصر آتش گرفت و بیش از 40 ساعت 
سوخت تا در نهایت اطفا شد؛ ساختماني که اسکلت 
فلزي داشــت و هنگام عملیات این احتمال وجود 
داشت که به سرنوشت ساختمان پالسکو دچار شود. 
به گفته مسئوالن شهرداري تهران، این ساختمان 
3 بار از این سازمان اخطار گرفته بود و آخرین اخطار 
آن هم در دي ماه داده شده بود، اما مسئوالن توجهي 
به ایمن سازي آن نکردند. حاال اما حرف هاي معاون 
پیشگیري سازمان آتش نشاني نشان می دهد که نظیر 
این ساختمان ها در شهر تهران کم نیست که شرایط 
را براي مواقع بحران به ویژه زلزله و آتش سوزي سخت 
می کند. محمود قدیری دیروز در این باره به »ایسنا« 
گفت که بهانه گیری هایی که در زمینه توجه به ایمنی 
از سوی بعضی از مسئوالن می شود، تأسف آور است: 
»اینها می گویند فالن قدر بودجه نیاز است و ما این 
بودجه را نداریم. درحالی که اگر خودشان بخواهند 
کاری را انجام دهند از زیر سنگ هم که باشد بودجه 
را تأمین می کنند، ولــی اگر بخواهند کاری را انجام 
ندهند می گوینــد اعتبار نیســت. در خیلی از این 
ســاختمان های دولتی ارباب رجوع تردد می کند و 
خدایی نکرده اگر اتفاقی برای آنها رخ دهد خسارات 
و تبعات آن قابل پیش بینی نیست.« او درباره مسائل 
فرهنگی ایمني هم حرف هایي داشت: »این بخش 
به مسائل جامعه شناســی و آموزشی عمومی مردم 
بازمی گردد. درواقع یک عدم باور بین مردم و به ویژه 
مدیران باالدســتی و میانی وجــود دارد و خیلی از 
اینها واقعا به مسائل ایمنی اعتقادی ندارند. با این که 
حادثه ای مانند پالسکو رخ داده، اما همچنان در مورد 
اعتقاد به ایمنی مسائلی وجود دارد و هنوز مدیران 
مقاومت می کنند. در سه تا چهار سال اخیر 4 تا 5هزار 
ســاختمان دولتی ناایمن را شناسایی کرده ایم ولی 
با این حال در رابطه با اینها هیچ اقدامی انجام نشده 
اســت.« قدیری به وجود یک نهاد مشخص اشاره 
کرد که در کشورهای توسعه یافته به صورت پیوسته 
نظارت را انجام می دهد: »یک نهاد در شــهر در این 
زمینه اختیارات ویژه و قانونــی دارد؛ به عنوان مثال 
در لندن تنها ارگانی که بدون سوال و جواب می تواند 
وارد کاخ ملکه شود، آتش نشانی است. در شرایطی 
این اتفاق می افتد که حتی پلیس و ام ای سیکس هم 
بدون اجازه و بــه راحتی حق ورود به چنین اماکنی 
را ندارند.« معاون پیشــگیری سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهر تهران، در مــورد مقاومت 
ایستگاه های آتش نشــانی در برابر زلزله هم گفت: 
»براســاس اطالعاتی که داریم تمام ایستگاه های 
ما در مقابل زلزله مقاوم هستند. آنهایی که قدیمی 
بودند نیز مقاوم سازی شدند و ایستگاه های جدید هم 
براساس آیین نامه 2800 در مقابل زلزله 8 ریشتری 

مقاوم هستند.«

هشدار پلیس راهور ناجا 

موج جدید بارش برف و باران هفته 
آینده در راه است

ایلنا| رئیس مرکز اطالعــات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا با هشدار درباره موج جدید بارش 
برف و بــاران در هفته آینده گفت: »رانندگان حتما 
تجهیزات زمســتانی و زنجیر چرخ به همراه داشته 
باشــند.«  نادر رحمانی، رئیس مرکــز اطالعات و 
کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا ادامه داد: »با توجه 
به پیش بینی بارش برف و باران در اواسط هفته آینده، 
الزم است تمام هموطنانی که قصد تردد به گردنه ها 
و محورهای برفگیر را دارند و در استان های شمالی، 
شمال غربی و شمال شــرقی تردد خواهند داشت، 
حتماً زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی را به همراه 

داشته باشند.«

وزیر بهداشت خبر داد: 

خرید 3 فروند آمبوالنس دریایی 
مدرن، به زودی

ایسنا| وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
از خرید سه فروند آمبوالنس دریایی مدرن خبر داد 
و گفت که این آمبوالنس ها بــرای تقویت امکانات 
بهداشــتی - درمانی به زودی خریداری می شوند. 
حسن هاشــمی که در حاشــیه افتتاح نخستین 
آمبوالنس پیشرفته دریایی در اسکله حقانی استان 
هرمزگان صحبــت می کرد،گفت: »ایــران حدود 
17 جزیــره دارد که 14 مورد آن در اســتان زیبای 
هرمزگان واقع شــده و این جزایر نیازمند خدمات 
بهداشتی درمانی هستند. آن بخش از خدمات که 
باید در محل ارایه شود، از قدیم هم بوده است و باید 
توسعه یابد. در بخش دریایی هم امکانات بهداشتی 
درمانی باید حمایت شوند. البته نمی توان به دریا اکتفا 
کرد چرا که ممکن است دریا طوفانی باشد و امکان 
ارایه خدمت از این طریق وجود نداشته باشد بر این 
اساس باید آمبوالنس های هوایی را داشته باشیم.« او 
ادامه داد: »در هر حال سه فروند آمبوالنس دریایی 
مدرن دیگر هم در دســت خرید است و امیدواریم 
بهترین مدل های آن  که ساخت کشورهای اروپایی  
است در  سال آینده وارد کشور شود و نمونه ای باشد 
برای تولیدات داخل. درعین حال امیدواریم کســی 
بیمار نشود اما اگر بیماری هم داشتیم ابتدا در محل 
درمان شده و در آن بخش هایی که امکانش نیست، 
به ســرعت ســاکنان جزایر به بندرعباس منتقل 

شوند.« 

13 شنبه 21 بهمن 1396 | سال پنجم | شماره 1342 | jameeh@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل گروه جامعه | www.shahrvand-newspaper.ir  

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/30- 19/00

شهروند| براساس اعالم رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده 
کرمانشاه، تاکنون بیش از 90 درصد واحدها آواربرداری شده و بنا 
بر آخرین برآوردها، 60 هزار واحد تعمیری در این مناطق شناسایی 
شده اند و 18 هزار و 800 واحد مسکونی تخریبی نوع یک تعیین 
تکلیف شده اند. همچنین به گفته رضا خواجه ای، تاکنون 14 هزار 
و 800 کانکس در میان زلزله زده های کرمانشاه توزیع شده است. 
او در توضیح بیشتر به ایرنا گفت: »در کنار این کانکس ها، حدود 
چهار هزار واحد هم وجه اجاره بها و یا همان وجه اســکان موقت 
به متقاضیان پرداخت شــده و در مجموع تاکنون 18 هزار و 800 
واحد مسکونی تخریبی نوع یک تعیین تکلیف شده اند.« به گفته 
او، واحدهای مســکونی احداثی نوع دو، واحدهایی هســتند که 
به صورت موقت امکان اســتفاده از آنها وجود دارد و برای این نوع 
واحدها، کانکسی در نظر گرفته نشده و دستورالعملی صادر نشده 

است.
او ادامــه داد: »هر فردی از صاحبان مســکونی احداثی نوع دو 
که درخواســت کانکس بدهد در صورت مراجعه به ستاد و عرضه 
مدارک، در اولویت قرار می گیرد ولی بیشتر این افراد خواهان وجه 
نقد هســتند و دریافت کانکس چندان برای آنان اهمیت ندارد.« 
خواجه ای با بیان این که تخریبی های نوع دو جزو بافت فرســوده 
اســت و  درصد تخریب ندارد، گفت: »صاحبان این واحدها نباید 

چندان از ریزش نگران باشــند چرا که این ساختمان ها در زلزله 
پرقدرت 7.3 ریشتری مقاومت کردند و درست است که فرسوده 
هســتند ولی خســارت زیادی ندیده اند.« رئیس ستاد بازسازی 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه با بیان این که نزدیک به 20 هزار 
واحد تخریبی نوع دو وجود دارد، ادامه داد: »ســقف بیشــتر این 
واحدها از تیر و چوب است، هم اکنون امکان استفاده از آنها وجود 
دارد ولی حتما باید بازســازی شــوند.« او به وجود 60 هزار واحد 
تعمیری در مناطق زلزله زده، اشاره کرد: »تاکنون 32 هزار و 480 
واحد برای بازسازی به بانک معرفی شده که عقد قرارداد 20 هزار 
و 500 واحد انجام شده و صاحبان نزدیک به 16 هزار و 200 واحد 
نیز کمک بالعوض دریافت کرده اند.« براســاس اعالم خواجه ای، 
تاکنون حــدود 14 هزار واحد مســکونی در مناطــق زلزله زده 
آواربرداری شده است، همچنین چهار هزار و 200 واحد پی کنی، 
فوندانسیون)پی( یک هزار و 700 واحد، نصب اسکلت 700 واحد، 
دیوارچینی 300 مورد و 14 هزار و 500 مورد عملیات واحدهای 

تعمیری شروع شده که 6 هزار واحد به پایان رسیده است.
خواجه ای با تأکید بر این که در صورت اختصاص اعتبار، به طور 
قطع بازســازی واحدهای تعمیری نوع دو انجام می شود، درباره 
تسهیالت پرداخت شده واحدهای تعمیری نوع یک، هم توضیح 
داد: »برای تعمیری های نوع یک، 12 میلیون وام با 2 میلیون تومان 

وام بالعوض، برای واحدهای تعمیری نوع 2 به میزان هشت میلیون 
وام با یــک و نیم میلیون تومان کمک بالعــوض، برای تعمیری 
نوع سه به میزان 6 میلیون تومان وام با یک میلیون تومان کمک 
بالعوض درنظر گرفته شده که اعطای این تسهیالت به نوع آسیب 

نیز بستگی دارد.«
او ادامه داد: »در این بازســازی مدیریت ساخت برعهده مردم 
است و مشارکت صددرصدی مردم مالک عمل بازسازی است، اگر 
مردم پای کار بیایند و خود برای بازسازی پیمانکار انتخاب کرده 
و مصالح را تأمین کنند درصددیم تا شروع فصل گرما تعداد قابل 
توجهی از واحدها را به بهره برداری برسانیم و به آنان تحویل دهیم. 
در صورتی که این موارد رعایت شــود، تا پایان خرداد، بازســازی 
70 درصد از واحدها به پایان می رســد و اگر اعتبارات نوع دو ابالغ 

شود همزمان، کار بهره برداری از این واحدها کلید خواهد خورد.«
او افــزود: »بیــش از 90 درصد واحدهــا آواربرداری شــده و 
آوارهای باقی مانده به دلیل بحث تفکیک مصالح موردنظر است 
که وقت گیر، زمان بر و پرهزینه اســت ولی بازهــم در این زمینه 

یاری رسان متقاضیان هستیم.«
زمین لرزه 7.3 ریشتری 21 آبان در 11 کیلومتری بخش ازگله، 
32 کیلومتری شهرستان ســرپل ذهاب در غرب کرمانشاه 620 

کشته و 12 هزار و 386 مصدوم داشته است.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر داد: 

توزیع 15 هزار کانکس در مناطق زلزله زده کرمانشاه 
 نزدیک به 20 هزار واحد تخریبی نوع دو در مناطق زلزله زده وجود دارد

ایسنا| سخنگوی سازمان آتش نشانی اعالم کرد که تا زمانی که 
پاسخ شرکت های مهندســی درباره ایمنی ساختمان برق حرارتی 
وزارت نیرو نیامده است، همسایه های آن نمی توانند برگردند، البته 

این به معنی ناایمن بودن این ساختمان ها نیست.
جالل ملکی با اشــاره به ادامه بررســی کارشناســی علت حادثه 
ســاختمان برق حرارتی وزارت نیرو توسط آتش نشانی گفت: »قرار 
بود تا 24 ساعت بعد از عصر روزی که ســاختمان را تحویل دادیم، 
وضع ایستایی آن بررسی شود. تا این لحظه هنوز در این زمینه اعالم 
قطعی نشده است و فکر می کنم تا فردا می توانند به نتیجه  برسند. این 
موضوع نیز مشروط به این است که شرکت ها و مهندسانی در اختیار 

گرفته شوند تا اعالم کنند آیا این ساختمان نیاز به مرمت دارد، باید 
تخریب شود یا با مقاوم سازی درست خواهد شد؟« 

او ادامه داد: »یک ایســتگاه آتش نشــانی تا زمانی که نیاز باشد در 
محل مســتقر خواهد بود، البته این اســتقرار جزو عملیات نیست. 
در حریق های بزرگ که چندین ســاعت طول می کشــد یا شدت 
حرارت بســیار زیاد است، 24 تا 48 ســاعت بعد از حادثه یک یا دو 
ماشین آتش نشانی برای احتیاط در محل می مانند، اما کار عملیاتی 
نمی کنند.«  سخنگوی سازمان آتش نشانی همچنین درباره احتمال 
ریزش این ســاختمان نیز توضیح داد: »تا زمانی که مهندسان نظر 
قطعی خود را اعالم کنند این احتمال وجود دارد  اما هرچه می گذرد 

احتمال آن کاهــش پیدا می کنــد. ما همچنان منتظر هســتیم 
متخصصان در این زمینه نظر دهند.« 

ملکی گفت: »ساکنان ساختمان های همسایه این ساختمان هنوز 
به محل ســکونت خود برنگشــته اند، این به معنی درحال ریزش یا 
تخریب شدن این ساختمان ها نیست. تا زمانی که پاسخ شرکت های 
مهندســی نیامده اســت، همســایه ها نمی توانند برگردند. خود 
ساختمان ها مشکلی ندارند، بلکه آنها تابع شرایط ساختمان اصلی 
هستند. این اقدام برای این است که اگر ساختمان برق حرارتی وزارت 
نیرو ریزش کند و ساختمان های همسایه آسیب ببینند، اتفاقی برای 

کسی نیفتد.«

سخنگوی سازمان آتش نشانی اعالم کرد:
بازگشت ساکنان ساختمان های مجاور ساختمان برق وزارت نیرو منوط به نتیجه گزارش ایمنی و ایستایی

سنا
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