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هنر دستی  1600ساله شهرکرد در آستانه فراموشی

خسارت آبگرفتگی به بیش از سه هزار
واحد مسکونی در ماهشهر

حمیرا حیدریان

خبرنگار

ایرنا

شــهرکرد در ســال  ۱۳۹۷بهعنوان شــهر
ملــی نمــد در کشــور معرفی شــد و نمد
چهارمحــال و بختیــاری نشــان یونســکو
را بــه خــود اختصــاص داد .نمدمالــی
در چهارمحــال و بختیــاری طی ســالیان
گذشــته بــ ه لحــاظ زندگــی متکــی بــر
دامپــروری و شــبانی و نیــز کوچهــای
طوالنی ،اقلیم ســرد و کوهســتانی و وفور
ماده اصلی و مورد نیاز نمد ،یعنی پشم
مرغــوب ،بــا زندگی مــردم ایــن منطقه
عجیــن شــده و دارای قدمــت بســیار
طوالنی است.
بــ ه گفتــه کارشناســان ،قدمــت
قدیمیتریــن نمــد موجــود در اســتان به
 ۲۸۰ســال قبل بازمیگردد .این در حالی
اســت کــه بر اســاس مــدارک موجــود که
بیشــتر مبتنی بر سفرنامههاست ،سابقه
نمدمالــی دراین منطقه تا یکهــزار و ۶۰۰
ســال پیش برآورد شــده اســت .بــا ایجاد
تغییراتــی در نمدهــای قدیمــی و تولیــد
نمدهای نوین متناســب با نیازهــای روز،
این هنر جای مناســبی در بین مردم پیدا
کــرده و هنرمنــدان بســیاری در این حرفه
مشــغول بهکار شــده اند و محصوالتی که
در ایــن کارگاههــای جدید تولید میشــود
بــا اســتقبال روبــهرو شــده ،بــه نحــوی که
شــهرکرد مرکــز چهارمحــال و بختیــاری،
نامــزد انتخــاب شــهر جهانــی نمــد از
ســوی یونسکو شــده است .از ســوی دیگر
ســودآوری اقتصــادی در بــازار جهانی نه
تنها در احیای این هنر صنعت کهن نقش
بســزایی داشــته اســت بلکه بازار اشتغال
هنرمنــدان جــوان را نیــز رونــق بخشــیده
اســت؛ اما این روزها شــیوع بیماری کرونا
بازار این صنعــت را همانند دیگر صنایع
دستخوش تغییر و تحول کرده است.
ëëگرانیمواداولیه
معــاون صنایــع دســتی میــراث

فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع دســتی
اســتان چهارمحــال و بختیــاری در
گفتوگــو با «ایــران» گفت :متأســفانه
کرونــا به صنایع مختلــف بویژه صنایع
دســتی خســارات فراوانــی را وارد کرده
کــه جبرانناپذیــر اســت .بــا شــیوع
ویــروس کرونــا و کســادی بــازار ،افزون
بــر ۱۵۰میلیارد ریــال تولیــدات صنایع
دســتی روی دســت هنرمنــدان ایــن
استان مانده و بازار چندانی ندارد.
مهــرداد رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه
صنعتگــران در حال حاضر در 52رشــته
صنایــع دســتی در این اســتان مشــغول
بــه فعالیت هســتند ،افــزود :این صنایع
ی داری ماننــد
در قالــب بافتههــا 
فرشبافــی ،گلیمبافــی ،جاجیمبافــی
و قالیبافــی ،چوخابافــی ،نمدمالــی،
کالهمالــی ،گیــوه دوزی ،ســرمهدوزی،
منبتکاری ،ســفالگری ،خورجینبافی،
بافت ســیاهچادر ،قفلســازی ،حجاری،
گرهچینی ،احجام فلزی خاتم و مشتقات
آنها از مهمترین صنایع دســتی شهری،
روســتایی و عشــایری چهارمحــال و
بختیاری ســت که شــیوع ویروس کرونا،
باعــث بهوجــود آمدن مشــکالت زیادی
بــرای این بخش شــده اســت .همچنین
تعطیلــی کارگاههــای تولیــدی بهدلیــل
بلوکه شدن سرمایه مجری ،توقف چرخه
اقتصادی کارگاهها و مشکالت در عرضه
و فروش محصوالت تولیدی و همچنین
بیــکاری کارفرمایــان و نیــروی انســانی
زیرمجموعــه آنــان از مشــکالت مرتبط
بــا شــیوع ویــروس کرونــا در ســالجاری
گزارش شده است.
ایــن مســئول نمــد را ب ه عنــوان یکی
از رشــتههای صنایعدســتی در اســتان
عنوان کرد که در عرصه تولید و اشــتغال
حرفــی برای گفتن دارد و اظهار داشــت:
شهرکرد در ســال  ۹۷بهعنوان شهر ملی
نمد در کشور معرفی شد .در حال حاضر

نیم ëëمعاونصنایعدســتیمیراثفرهنگی،گردشــگریوصنایعدســتیاســتان چهارمحالو بختیــاری :کرونا بهصنایع
نگاه مختلف بویژه صنایع دستی خســارات فراوانی را وارد کرده که جبران ناپذیر است  .با کسادی بازار ،افزون بر۱۵۰میلیارد
ریالتولیداتصنایعدستیرویدستهنرمندانایناستانماندهاستوبازارچندانیندارد
 ۲۵۰نفــر به طور مســتقیم و  ۲۵۰نفر نیز
بهصــورت غیرمســتقیم در ایــن حرفــه
مشــغول فعالیــت هســتند و معرفــی
شــهرکرد بهعنــوان شــهر ملــی نمــد در
واقــع یک ظرفیت بــرای رونق در بخش
اقتصادی و گردشگری به حساب میآید.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت کنونــی
نمدکاران شــهرکردی ،بیان کــرد :گرانی
مواداولیــه یکی از مشــکالت فعاالن این
حــوزه اســت ،همچنیــن خــروج دام از
کشــور و خام فروشــی پشــم تولیــدی نیز
باعث شده به نوعی مواد اولیه با افزایش
قیمت و گران به دست تولیدکننده برسد
که همین موضوع تأثیر مســتقیمی روی
رونــد تولیــد گذاشــته و موجــب شــده تا
بســیاری اقــدام به تعطیلــی کارگاه خود

کننــد اما با وجــود اینکه ظرفیــت تولید
کاهش یافته ولی کما بیش نمدماالن به
کار خود ادامه میدهند .وی با بیان اینکه
در شرایط فعلی صادرات مقدور نیست
و فــروش نمــد در داخل کشــور از طریق
نمایشــگاههای ملــی مجــازی بهصورت
محــدود انجــام میشــود ،خاطرنشــان
کــرد :این اقــدام در شــرایط فعلی وجود
بیماری کرونا صورت گرفته تا هنرمندان
ایــن صنعــت از حداقــل میــزان درآمــد
برخــوردار باشــند.از ایــنرو بــا امضــای
تفاهمنامــهای بــا شــهرداری درصــدد
هســتیم تــا از ظرفیتهــای موجــود این
سازمان و همچنین ایجاد دبیرخانه شهر
ملی نمد با توجه به فضاهای محیطی در
سطح شهرکرد حرکتی جهت حمایت از

تولیدکنندگانانجامدهیم.
ëëصادراتدرحدهیچ
رئیســی با بیــان اینکه در ســالجاری
میزان صادرات این محصول به خارج از
کشورصفر بوده است ،عنوان کرد :عمده
صــادرات ایــن محصول به کشــور امریکا
و تــا حدودی ســوئد بوده کــه بازاریابی در
ایــن کشــور بــرای فــروش ایــن محصول
صــورت میگرفت اما امســال بــه خاطر
شیوع بیماری کرونا ،این صادرات انجام
نگرفت .اما در ســالهای گذشــته میزان
صادرات این محصول چندین هزار دالر
بودهاست.همچنینخریدهایچمدانی
این محصــول و ســایر صنایع دســتی در
ســال گذشــته  140هــزار دالر بــهصــورت
خرید مســتقیم گردشــگران از صنعتگر

برآورد شده اســت .وی خاطرنشان کرد:
دولــت در راســتای حمایــت از فعــاالن
حوزه صنایعدستی که در ایام کرونا دچار
آسیب شدند ،تسهیالتی را در نظر گرفته
است ،همچنین اقساط تسهیالتی که در
گذشــته دریافت کرده بودند امهال شــد
و بــرای پرداخــت مالیــات به ایــن افراد،
زمان اختصاص داده شــد و تالش شــده
اجارهبهــای کارگاههــای تولیــد نمــد در
استان که تحت مالکیت شهرداری است
بخشوده یا با مبلغ کمتری دریافت شود.
معاونصنایعدستیوهنرهایسنتی
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری با
اشــاره به اینکه تولیــد محصوالت نمدی
بــا روشهــای نویــن موجــب رونــق این
بخش شده اســت ،ادامه داد :بهرهگیری
از هنرهــای خالقانــه و تولید محصوالت
مطابق با عالیق مصــرف کننده موجب
فروش بیشتر این محصول و رونق تولید
این محصول در اســتان شــده اســت .در
حال حاضر  35کارگاه سنتی 120 ،کارگاه
بهصورت مشاغل خانگی (که در فرآیند
تکمیلاینمحصولفعالیتدارند)ونیز
 12کارگاه متمرکــز در تولید نمد فعالیت
دارنــد .وی بالتکلیفــی و ســردرگمی
بهخاطــر از دســت دادن زمــان تولیــد و
فــروش را جــزو مهمتریــن دغدغههای
فعــاالن صنایعدســتی اســتان عنــوان و
تصریــح کــرد :گــران شــدن مــواد اولیــه
مصرفی ،از دســت دادن بازارهای سنتی
فــروش و از دســت رفتــن فرصتهــای
طالیــی بــازار ،از مهمتریــن مشــکالت
اصلیهنرمندانصنایعدستیاست.این
مسئول از ثبت جغرافیایی هنرنمدمالی
خبر داد و بیان داشت :کارهای مقدماتی
ایــن اقــدام صــورت گرفتــه و پرونــده آن
نزدیــک بــه  40درصد پیشــرفت داشــته
اســت و بزودی شــاهد ثبــت جغرافیایی
این اثر ملی خواهیم بود.

ایران در ایران

صادرات صفر در شهر ملی «نمد مالی»

اهواز  -مدیرکل بنیاد مســکن خوزســتان با اشــاره به اتمام ارزیابی واحدهای
مســکونی خســارت دیده از آبگرفتگی در شهرستان ماهشــهر ،گفت :تاکنون
بیش از ســه هزار واحد مسکونی خسارت دیده از آبگرفتگی در ماهشهر ثبت
سامانه شده است.
بهگزارش ایرنا مســعود انصاریان اظهار داشــت :در ماهشــهر یک هزار واحد
مســکونی بهدلیل آبگرفتگیهای اخیر تخریب شــده که باید احداث شــوند،
همچنین بیش از  ۲هزار واحد مسکونی که نیاز به تعمیر دارد نیز تاکنون ثبت
ســامانه شده است ،البته عملیات ثبت ســامانه هنوز ادامه دارد.بهگفته وی،
بیشــترین خســارت آبگرفتگی ناشــی از بارندگی اخیر به شــهر بندرامام وارد
شده اســت .انصاریان افزود :در ماهشهر ارزیابی میدانی واحدهای مسکونی
خسارت دیده از آبگرفتگی به اتمام رسیده و ثبت پروندهها در سامانه در حال

انجام اســت .وی اضافه کرد :فراخوان مراجعه و تشــکیل پرونده برای اهالی
سربندر (بندر امام) بهصورت پیامکهایی ارسال شده است .انصاریان ادامه
داد :پرونده تعدادی از خسارت دیدگان آماده شده که برای افتتاح حساب به
سیستم بانکی اعالم شدهاند .وی اظهار داشت :تکمیل پروندههای خسارت
دیدگان در حال آمادهسازی است و در انتظار مشخص شدن بانکهای عامل
از طرف بانک مرکزی هستیم تا متقاضیان را به آنجا هدایت کنیم.
بارندگی شدید در  ۷و  ۸آذر ماه باعث آبگرفتگی شدید در برخی محلههای
اهواز و ماهشهر شد که ارزیابی این خسارتها به بنیاد مسکن خوزستان واگذار
شده است.

 ۶۰درصد زلزلهزدگان مراوهتپه برای دریافت
وام ساخت مسکن مراجعه نکرده اند

باافتتاحمسیرگردشگریآرامگاهفردوسیبهارگکهندژ

میراث تاریخی توس در مسیر گردشگری مسافران مشهد قرار گرفت
گروه ایــران زمین « -توس» شــهری نام
آشــنا و درعین حال کمتر شــناخته شده
اســت .همجــواری آن با مشــهد مقدس
و بــارگاه مقــدس امــام رضــا(ع) و وجود
آرامــگاه فردوســی بــزرگ نام این شــهر
تاریخــی را برای میلیونها زائر و مســافر
مشــهد آشــنا کــرده اســت امــا میــراث
تاریخــی این شــهر کــه ســه دوره تاریخی
سلجوقی و ســامانی و تیموری را در خود
جای داده اســت چندان برای مســافران
مشهد آشنا نیســت .توس افزون بر ۴۸۰
عالم ،دانشــمند ،فیلســوف و اندیشمند
اعصار مختلف ایران زمین را در دل خود
پرورانده است.
گرچــه شــمار مشــاهیر آرمیــده در
شــهر تاریخــی تــوس روشــن نیســت اما
آرامــش ابدی بزرگانــی همچون خواجه
نظامالملــک توســی ،شــیخ توســی از
علمایبزرگشیعه،خواجهنصیرالدین
توسی ،امام محمد غزالی توسی و دقیقی
توســی در این خاک کهن قطعی اســت.
بنای دیرقدمت هارونیه ،مقبرةالشــعرا
و مــزار شــاعر معاصــر مشــهدی مهدی
ن ثالث متخلص بــه «م.امید» نیز
اخــوا 
در پیرامــون و محوطــه آرامــگاه حکیــم

توس قرار دارند .عمارت و خانه تاریخی
چهاربرج کــه کلنل تقی خان پســیان در
دورهای در آن اقامــت داشــته کــه اکنــون
در مرحله بازسازی است و موزه تاریخی
طابران توس که بســیاری از گنجینههای
ارزشمند بر درو دیوار آن ،جای گرفتهاند،
از این جمله اســت که در آن برای بازدید
عالقهمنــدان و گردشــگران روی عمــوم
مــردم باز اســت .محوطــه  ۳۶۰هکتاری
شــهر تاریخی تــوس که در فهرســت آثار
ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده ،در ســده
دوم هجــری مجموعــهایاز آبادیهایی
همچــون توس ،نوقــان و ســناباد بود که
توس آبادترین آنها محسوب میشد.
همیــن امــر باعــث شــد پــس از
شــهادت ثامنالحجج حضرت علیبن
موسیالرضا(ع) در خراسان ،تاریخدانان
محل دفــن پیکر مطهر و حــرم منور آن
امــام همــام را «ارض تــوس» بنامنــد.
امــا امروز همــه آن آبادیها با گســترش
مشهد در درون این کالنشهر جای گرفته
و از توس نیز بقایایی باســتانی و تاریخی،
نام و آوازه و مقابری از بزرگان علم ،ادب
و هنر به جا مانده است.
به گزارش ایرنــا ،آبادانی و احیای آن

از  ۱۹تیــر ماه  ۱۳۷۵با ســفر تاریخی رهبر
معظم انقالب مورد تأکید قرار گرفت و از
بهمن ماه  1391بهعنوان یک «محدوده
منفصل شــهری» به شــهرداری مشــهد
ســپرده شــد .هماکنون نیز تــوس تحت
مدیریــت منطقــه دوازدهــم شــهرداری
مشهد اداره میشود.
روز شــنبه  ۲۹آذر مــاه بــا ســفر وزیــر
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دستی مسیر گردشگری آرامگاه فردوسی
به ارگ کهندژ توس افتتاح شد .ساخت
ایــن مســیر توســط شــهرداری مشــهد
بــا نظــارت اداره کل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان از
تیرمــاه امســال آغــاز شــد .ایــن مســیر از
جلوخان آرامگاه فردوســی آغاز شده و تا
محوطه باستانی ارگ کهندژ ادامه دارد
که بــه طول بیش از  1000متر و به شــکل
پیاده رو با هزینه  ۱۰۰میلیارد ریال ساخته
شده است.
وزیــر میــراث فرهنگــی ،گردشــگری
و صنایــع دســتی در مراســم رونمایــی از
این مسیر گردشــگری بر ضرورت تبدیل
شــهر تاریخی توس به یــک قطب مهم
گردشــگری در کشــور تأکید کــرد و گفت:

توجــه بــه شــهر تاریخــی تــوس و انجام
اقدامــات مختلــف در بهســازی ایــن
منطقه و نیــز آرامگاه فردوســی با هدف
تحقــق منویــات رهبــر معظــم انقــاب
در ایــن زمینــه انجــام میشــود .علــی
اصغر مونســان با قدردانــی از زحمات و
تالشهای شــهرداری مشــهد در اجرای
پروژه جلوخان آرامگاه فردوســی و ایجاد
مســیر گردشگری به سوی کهندژ افزود:
تا قبــل از این  ۴۸۰میلیارد ریال از ســوی
شهرداری مشــهد در توس هزینه شده و
امــروز نیــز  ۸۰میلیارد ریــال دیگر به این
مبلــغ افزوده شــد .مونســان گفت :ثبت

امکانات برای جمعآوری آالیندههای نفتی میانکوه اردل محدود است
شهرکرد-بخشدار میانکوه چهارمحال و
بختیاری گفت :جمعآوری آالیندههای
نفتی رها شده در منطقه میانکوه اردل
به تجهیزات فنیتر و بیشتری نیاز دارد
و امکانات موجود جوابگوی حجم نفت
پخش شده در منطقه نیست.
ب ه گــزارش ایرنا ،امام داد شــهبازی
افــزود :در حــال حاضــر امکانــات و
تجهیزاتــی کــه بــهکار گرفتــه شــده،
محــدود و ضعیــف اســت و همیــن
موضــوع جمــعآوری آالیندههــای
نفتــی را کنــد و زمانبر کرده اســت .وی
ادامــه داد :آالیندههــای نفتــی از محل
حادثــه (تلمبهخانــه گندمکار) تا شــهر
ســرخون بــه طــول  ۶کیلومتر اســت که
این آالیندهها در بســتر خاک نفوذ کرده
و بخشــی از آن وارد رودخانــه ســرخون
شده و چنانچه بارندگی شدید در پیش
داشــته باشیم ،چشــمههای تأمین آب
شرب شهر سرخون را نیز آلوده میکند.
شــهبازی با بیــان اینکه جمــعآوری
آالیندههــای نفتــی در منطقــه تنــگ
گندمــکار نیاز بــه امکانــات و تجهیزات

بیشــتری دارد ،تصریح کرد :در مناطق
ســختگذر جمــعآوری آالیندههــا
بهصــورت دســتی انجام میگیــرد و در
دیگر مناطق از تانکرهای مکش به طول
 ۱۰متر اســتفاده میشــود ،امــا چنانچه
دســتگاههای مکنده به طول  ۱۰۰تا ۱۵۰
متــر به ایــن موضــوع اختصــاص داده
شــود ،روند پاکســازی منطقه با سرعت
بیشــتری انجــام میگیــرد .بخشــدار
میانکــوه در خصــوص نگرانیهــای
تأمین آب شــرب مردم شــهر سرخون
نیز گفــت :تاکنون آب شــرب منطقه با
مشکلی روبهرو نبوده است و آب سالم و
بهداشتی در اختیار مردم قرار داده شده
اما چنانچه بارش باران شدیدی پیشرو
داشته باشیم و آالیندهها پاکسازی نشده
باشد ،با باال آمدن سطح آب در منطقه
و طغیان رودخانه احتمال آلوده شدن
چاههای تأمین آب شهر سرخون وجود
دارد و با مشــکل جدی روبهرو خواهیم
شد .شــهبازی خاطرنشان کرد :در دیگر
مــوارد تهدیــدی ســامت مــردم را بــا
خطــر مواجــه نمیکند و شــرایط تحت

کنتــرل و مدیریــت اســت .نشــت نفت
در منطقه ســرخون شهرستان میانکوه
در  ۲دهه گذشــته برای چهارمین بار در
روز یکشــنبه ( ۲۳آذر) بر اثر شکســتگی
خــط لوله نفت مــارون به اصفهــان در
منطقــه تلمبهخانــه روســتای گندمکار
شهرســتان اردل رخ داد .ایــن حادثــه
منجر به ورود نفت به رودخانه سرخون
و اراضــی اطــراف آن شــده اســت کــه
در پــی آن برخــی مناطق نیز به ســبب
پخش گاز ناشی از نفت رها شده ،دچار
آتشســوزی شــد که با تــاش نیروهای

شــهر تاریخی تــوس و آرامگاه فردوســی
در فهرســت جهانــی یکی از خواســتهها
و انتظــارات بحــق اســت کــه بــا توجه به
محدودیت و امکان ثبت جهانی ســاالنه
یک اثر از هر کشــور ،پرونده ثبت جهانی
تــوس در حــال تهیــه و تدویــن اســت و
امیدواریم در ســالهای آینــده و نزدیک
شاهد ثبت توس در فهرست آثار جهانی
باشیم.
 ۹۰۰ëëمیلیاردریالبرایتوســعهوآبادانی
توس
محمدرضا کالیی ،شهردار مشهد نیز
در این زمینه گفت :شــاهد افتتاح مســیر

دسترســی جلوخان آرامگاه فردوسی به
کهندژورونماییبخشیازمجسمههای
فاخر شخصیتهای شاهنامه بودیم که
سعی میکنیم تا پایان سال با هماهنگی
وزیرمیراث فرهنگی،گردشگریوصنایع
دستی و توجه استاندار جلوخان آرامگاه
فردوســی را بــه بنــای تاریخــی هارونیــه
متصــل کنیــم .وی ادامــه داد :طــی این
مــدت جلوخــان آرامــگاه فردوســی بــه
وســعت هفت هکتار و همچنین مســیر
دسترســی به کهن دژ اجرا شــده و تالش
میکنیممجموعهفعالیتهایعمرانی
در محــدوده آرامگاه فردوســی را تا نوروز
به بهرهبرداری برسانیم .شهردار مشهد
بــا بیان اینکه در کنار اجــرای این پروژهها
امروز شــاهد رونمایی از ســه مجســمه از
شــخصیتهای شــاهنامه بودیم گفت:
امیدواریــم پنــج مجســمه دیگــر نیــز به
مرور تا پایان ســال و اوایل ســال آینده در
جلوخان آرامگاه فردوســی نصب شــود.
وی افــزود :تاکنــون بیــش از  ۹۰۰میلیارد
ریال برای اجــرای پروژههای مختلف در
محدوده تاریخی توس هزینه کردهایم که
تا پایان ســال  ۳۰۰میلیارد ریال دیگر نیز
هزینه خواهد شد.

گرگان-مدیرکلبنیادمسکنانقالباسالمیگلستانگفتکهباوجودگذشت
حدود  ۲ماه از زلزله  ۵.۲ریشتری مراوهتپه هنوز  ۶۰درصد آسیبدیدگان این
حادثه قهری برای دریافت تسهیالت ساخت مسکن اقدام نکردهاند.
ب ه گزارش ایرنا ســیدمحمد حسینی اظهار داشــت :در این حادثه قهری ۲۵۰
خانه این شهرستان دچار خسارت شد که تاکنون  ۱۰۰نفر از مالکان واحدهای
آســیب دیده معادل  ۴۰درصد برای دریافت تسهیالت ارزان قیمت به بنیاد
مســکن مراجعه کردند .مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان گفت
که مشکلی برای پرداخت تسهیالت ساخت و مرمت خانههای آسیب دیده
زلزلــه وجود ندارد ،اما مهلت قانونی دریافت این تســهیالت تا پایان امســال
است.
بهگفتــه وی برای ســاخت هر خانــه زلزله زده عــاوه بر کمک بالعــوض ۱۰۰
میلیون ریالی برای اســکان موقت ۱۰۰ ،میلیون ریال وام ساخت ۵۰ ،میلیون
ریال معیشت ۵۰۰ ،میلیون ریال تسهیالت قرضالحسنه و  ۱۵۰میلیون ریال
وام قرضالحســنه معیشت در نظر گرفته شده اســت .کار ساخت خانههای
آســیبدیده از زلزلــه  ۵.۲ریشــتری مراوهتپه یــک روز پس از وقــوع حادثه در
روســتای فرقسر این شهرســتان آغاز شــد و تاکنون چند واحد به بهرهبرداری
رسیده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان در خصوص وضعیت ساخت
خانههای آســیب دیــده از زلزله رامیــان نیز گفت :از مجمــوع  ۲۱۰متقاضی،
پرونده  ۱۹۰نفر برای دریافت تســهیالت قرضالحســنه بــه بانکهای عامل
معرفی شد ۱۷ .شهریور امسال نیز زمین لرزه ای به بزرگی  ۵.۱ریشتر رامیان را
لرزاند و در اثر آن برخی مناطق از جمله روستاهای کوهستانی این شهرستان
دچار خسارت و تخریب خانه شدند.

ادامه درمان پلنگ به تله افتاده
در شهرستان بشاگرد در تهران

آلودگی هوای کالنشهرها و شهرهای صنعتی

امــدادی و آتشنشــانی یــک روز پس از
این حادثه به طور کامل مهار شد.
قــرار گرفتن چهارمحــال و بختیاری
در مســیر خــط انتقــال نفت مــارون به
اصفهان ،سالهاست که مردم منطقه
میانکوه بویژه شهر سرخون و روستاهای
اطراف آن را با مشــکالتی روبــهرو کرده
اســت .بخــش میانکــوه از بخشهــای
شهرســتان اردل اســت کــه تا شــهرکرد
مرکز استان چهارمحال و بختیاری ۱۵۰
کیلومتــر و تــا اردل مرکز شهرســتان ۸۰
کیلومترفاصلهدارد.

گــروه ایــران زمیــن – گزارشهــای
هواشناســی نشــان میدهــد با پایــداری
شرایط جوی در چند روز آینده شهرهای
صنعتــی و کالنشــهرها هــوای ناســالم
خواهندداشت.
«صادق ضیاییــان» مدیرکل پیشبینی
و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی با
اشــاره به اینکــه دیــروز در برخی مناطق
اســتانهای هرمزگان ،کرمان ،خراســان
جنوبی ،جنوب و شرق خراسان رضوی،
گیــان و شــمال سیســتان و بلوچســتان
بــارش پراکنــده داشــتیم ،افــزود :از روز
گذشته (یکشــنبه) تا چهارشنبه (۳دی)
بــا پایــداری و ســکون جــو بــر غلظــت
آالیندههــای جــوی افــزوده میشــود که
کاهــش کیفیــت هــوا در کالنشــهرها و
شــهرهای صنعتی را بهدنبــال دارد.وی
تصریــح کرد :از روز چهارشــنبه ســامانه
بارشی فعالی از شمال غرب و غرب وارد
کشــور میشــود و بهتدریج تا اواخر وقت
همان روز مناطق شــمال غــرب ،غرب،
جنوب غرب ،دامنههای زاگرس مرکزی،
دامنههــای البرز و ســواحل غربی دریای

خزر را در برمیگیرد.
ضیاییان با بیان اینکه این سامانه بارشی
طــی روز پنجشــنبه بــر کل نیمــه غربی،
بخشهایی از شمال شرق و شرق کشور
اثرگــذار خواهد بود ،اظهار کــرد :طی روز
جمعه نیز با شمالی شدن جریانات ،بر
شدت بارش در سواحل شمالی و شمال
شرق کشــور افزوده میشــود ،همچنین
طــی ایــن روز کل کشــور بجــز سیســتان
و بلوچســتان تحــت تأثیــر ایــن ســامانه
قــرار خواهنــد گرفت .به گفتــه مدیرکل
پیشبینــی و هشــدار ســریع ســازمان
هواشناســی ،طی روز شــنبه ( ۶دی) این
ســامانه بارشی در شرق ســواحل دریای
خزر ،شمال شرق ،شرق و بخشهایی از
جنوب شــرق فعال خواهد بود و از اوایل
روز یکشــنبه ( ۷دی) از ســمت شــمال
شــرق از کشــور خــارج میشــود .پیامــد
ورود ایــن ســامانه ،بــارش بــاران و برف،
مــه آلودگی ،کاهش دما و بارش برف در
مناطق کوهستانی و سردسیر و در مناطق
جنوبی کشــور بارش باران ،رگبار و رعد و
برق همراه با وزش باد خواهد بود.

بندرعبــاس  -ســخنگوی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان هرمزگان
گفت :پلنگ به تله افتاده در شهرســتان بشاگرد به جهت ادامه روند درمانی
هرچه بهتر ،به تهران منتقل خواهد شد.
بهگــزارش ایســنا داوود مــرزیزاده افــزود :در عکــس رادیولــوژی ،شکســتگی
انگشــتان دســت چپ و پارگی تاندونها تأیید شــد .پلنگ مذکور برای ادامه
روند درمان و جراحی به تهران منتقل خواهد شــد .روز سهشــنبه  ۲۵آذرماه
گزارشی مبنی بر به تله افتادن یک قالده پلنگ در شهرستان بشاگرد دریافت
شــد .بالفاصله تیمی متشکل از کارشناســان ،دامپزشکان و محیطبانان اداره
کل حفاظــت محیــط زیســت هرمــزگان و ادارات حفاظــت محیــط زیســت
شهرســتان های میناب و بشــاگرد جهت پیگیری موضوع و رهاســازی پلنگ
به منطقه اعزام شــدند ،که بهدلیل ازدحام جمعیت افراد محلی و خطرات
احتمالــی ،فعالیــت تیــم بهطــور موقــت متوقف شــد .تالشها بــا همکاری
دامپزشکان اداره کل حفاظت محیطزیست پلنگ مذکور با موفقیت بیهوش
شد و اقدامات الزم برای انتقال به بندرعباس و درمان انجام شد.

