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 100روستا در خطر رانش زمین

تفریح مرگبار زنجانی ها بر سطح یخ زده آب سد گاوازنگ
زنجــان  -بــا توجــه به یخ زدگی ســطح آب ســد خاکــی گاوازنگ
زنجان ،برخی افراد بیمحابا اقدام به پیاده روی ،تیوپ ســواری،
سرســره و برف بــازی روی این ســطوح یخی میکنند کــه این کار
خطر ســقوط در آب و غرق شدگی را در پی دارد .به گزارش ایرنا،
زمســتان امســال نیز همانند سالهای گذشته شــاهد این تفریح
زمستانی حادثه آفرین روی آب یخ زده این سد خاکی هستیم که
متأسفانه اغلب نوجوانان و جوانان و برخی مواقع نیز خانوادهها
همــراه با کودکان از آن اســتقبال میکنند بیآنکــه به عاقبت کار
خود بیندیشند؛برخی افراد بهمنظور تفریح در این محل حضور
یافته و با خیالی آسوده و بیآنکه ترسی به دل راه دهند بدون هیچ
دغدغه و نگرانی روی سطح آب منجمد شده سد گاوازنگ برف
بازی و سرسره بازی میکنند و شاید هنوز به این باور نرسیدهاند که
ممکن است در یک چشم زدن ،سطوح یخی زیر پایشان شکسته
و آنها را به زیر آب کشیده و مرگ تلخ و ناخوشایندی را رقم بزند.

رئیس هیأت اسکی استان زنجان نیز به خطرات ناشی از تفریح بر
سطوح یخ زده آب اشاره کرد و گفت :این تفریح غیرایمن ،عملی
بسیار حادثه آفرین است و جان افراد را در معرض تهدید و خطر
جدی قرار میدهد که باید از آن پرهیز شــود .رضــا اژدری ،افزود:
افراد مطمئن نیستند که ضخامت یخ سطح آب این سد خاکی
چند سانت است و اگر یخ ترک برداشته و شکسته شود سقوط در
درون آب و غرق شدگی در آن حتمی خواهد بود.

عکس :ایرنا

قزویــن  -کــوروس ســلیمانی :المــوت در
ســالهای اخیر جــای مطمئنی بــرای 100
روســتایی کــه قرنهــا در ایــن پهنــه زیبــا و
خــوش آب و هوا ارام و قــرار گرفته بودند
نیســت  .روزهــا و شــبهای اضطــراب و
ناآرامــی بــرای اهالی روســتاهای الموت
آغاز شده است .دلهره رانش زمین نمی
گذارد خواب آرامی داشته باشند . .همین
اردیبهشــت ماه امســال بود که رانش در
روســتای خوبکوه از توابع الموت شــرقی
باعــث ویرانــی چندیــن خانه و قســمتی
از جــاده اصلــی ایــن روســتا شــد .بتازگی
و در پــی بارندگیهــای اخیــر در برخی از
قســمتهای روســتای زرآباد شکافها و
ترکهای جدیــدی به موارد قبلی اضافه
و آنهــا را عمیقتر کرده که همین مســأله
نگرانیها نســبت به وقوع رانــش در این
روستا را محتملتر کرده است.قدرتاهلل
مهدیخانــی مدیــر کل مدیریــت بحــران
اســتان قزویــن در این ارتباط بــه خبرنگار
«ایــران» گفــت« :منطقــه کوهســتانی
المــوت بهدلیــل شــرایط جغرافیایــی و
توپوگرافی مستعد رانش است و طبق نظر
کارشناسان زمین شناسی رانش حدود۱۰۰
روستای این منطقه را تهدید میکند که در

این میان نشانههای آن در حدود  ۱۰روستا
بشدت نمایان شده است .در سالیان اخیر
نیز شاهد رشد فزآینده این پدیده هستیم
و بههمیــن دلیل بازدیدهای کارشناســانه
توسط متخصصان سازمانهای مربوطه
صــورت پذیرفتــه و راهکارهایــی نیــز در
همین ارتباط ارائه شده است».
ëëوقتی توســعه باغها تبدیل به تهدید می
شود
وی دربــاره دالیــل روبــه رشــد ایــن
پدیده اظهار داشــت« :یکی از مهمترین
دالیل ســرعت گرفتن این بحران جدای
از بارندگیهــای فصلــی ،توســعه باغهــا
و اراضــی کشــاورزی و آبیــاری ســنتی و
غرقابــی در دامنــه شــیب دار کوهپایههــا
اســت بهطــوری کــه کشــاورزان ایــن
منطقــه هنــگام آبیــاری بندهــای خاکی
زیــادی در زمیــن ایجــاد میکننــد و با باز
کــردن دریچههــا جریــان شــدیدی از آب
روانــه زمینهــا میشــود کــه بــا نفــوذ در
خــاک موجــب لغــزش الیههــای زمیــن
میشــوند».مهدیخانی در ادامــه افــزود:
«در این رابطه جهاد کشــاورزی میتواند
ضمــن ارائــه آموزشهــای الزم در
ی بــه کشــاورزان و
خصــوص نحــوه آبیار 

اســتفاده از شــیوههای نویــن کشــاورزی و
اجــرای آبیاری قطــرهای در رفع و کاهش
این پدیده گامهای اساسی بردارد».
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان
قزویــن دربــاره شــرایط کنونــی روســتای
خوبکــوه گفت« :ب ه دنبــال رانش زمین و
پــس از بازدید کارشناســان اعالم شــد که
ریســک زندگــی در این روســتا باالســت و
ناگزیر باید اهالی را جابهجا کرد .بر همین
اساس با تحقیقات صورت گرفته مکانی
مناسب برای همین منظور در نظر گرفته
شده که امیدواریم هر چه زودتر نسبت به
این امر اقدام شود».
ëëدلهره در زرآباد
وی دربــاره وضعیت روســتای زرآباد
گفــت« :ایــن روســتا جــزو مناطــق در
معــرض رانش اســت اما فاصلــه رانش
با مناطق مســکونی زیاد اســت و خطری
اهالی و خانهها را تهدید نمیکند».
در این میان امیر حسین اقبالی دهیار
روســتای زرآباد نظــر متفاوتــی دارد .وی
برخالف مهدیخانی معتقد است بخشی
از مناطــق مســکونی این روســتا در خطر
رانــش قــرار دارد و بــه خبرنــگار «ایران»
گفــت« :نشــانههای رانــش (ترکهــا و

ایران در ایران

الموت ناگهان دهان گشود

شــکافها) از مســیر منتهــی بــه روســتا
شروع و در امتداد جاده و در قسمتهای
شــیب دار باالی رودخانه تا انتهای روستا
ادامه دارد .در قسمت باالی این شیبها
نیــز منازل مســکونی زیادی وجــود دارند
که همگــی در معرض خطر قرار داشــته
و عکسهــای ماهــوارهای آن نیــز موجود
است».
وی در ادامه افزود« :در ســال  ۹۶حاج
میرصادقــی مدیرفنــی و اجرایــی ســابق
اداره کل راه و شهرســازی اســتان قزویــن
از ایــن مناطــق بازدیــد و در رســانهها نیز
اعــامکردنــد کــه خطــر رانش روســتای
زرآبــاد را تهدیــد میکنــد و در همیــن
ارتبــاط در شــهر قزویــن جلســهای نیز با
حضــور نمایندگانــی از جهاد کشــاورزی،
منابــع طبیعــی ،بنیاد مســکن ،مدیریت
بحران و سازمان نظام مهندسی تشکیل

دادنــد و قــرار شــد اقدامهــای ضربتــی
بــه منظــور ایمنســازی منطقــه صورت
بگیــرد .میرصادقــی حتی اعــام کرد که
همه امکانــات الزم در جهت حفظ جان
اهالی این روســتا باید انجام شــود و برای
ایــن منظور عالوه بر برنامههای ضربتی،
برنامههــای میــان مــدت و بلنــد مــدت
کارشناســان ایــن اداره کل نیز در دســتور
کار قرار گیرد .حتــی مصوباتی نیز در این
ارتبــاط تصویب کردند امــا تا این لحظه
هیچ اقدامی در جهــت اجرای آن انجام
نشــده اســت».دهیار روســتای زرآباد در
ادامــه افزود« :در ســال  ۹۹طــی نامهای
بــه آقای مهدیخانی (مدیر کل مدیریت
بحــران اســتان قزویــن) اعــام کردیــم
کــه وضعیت نســبت بــه ســالهای قبل
بحرانیتر شــده اســت .هر ســال ترکها
بیشــتر و شــکافها عمیقتر میشــوند و

عکسهای آن را هم نشان دادیم .حتی
در بخشــی که نزدیک جاده اصلی است
رانش صــورت گرفتــه و هرلحظه امکان
ریــزش جاده بــه داخل دره وجــود دارد
امــا هیــچ اقدامــی تاکنــون انجام نشــده
است».
وی بــا بیــان ایــن کــه «تــا وضعیــت
بحرانیتر نشده باید تصمیمات کارگروه
اجرایــی شــود» ،خواســتار اقدامی عاجل
در ایــن خصــوص شــد و گفــت« :طبــق
نظر کارشناســان ،جلوگیری از ســاخت و
ساز ،انحراف بخشــی از فاضالب روستا و
جلوگیری از آبیاریهای ســنتی میتواند
بخــش اولیــه از کارهــای ضربتــی در این
خصوص باشــد کــه ما تمام تــاش خود
را در ایــن خصــوص بــه کار گرفتهایم اما
همه ایــن مــوارد نیازمند اعتبــار و کمک
سازمانهای مربوطه است».

آتشسوزی در جمهوری آذربایجان ،آماده باش در گیالن

رشــت  -مدیــرکل مدیریــت بحــران گیالن ،بــا اشــاره بهوقوع
آتشسوزی مهیب در جنگلهای جمهوری آذربایجان ،گفت:
احتمال سرایت آتش به جنگلهای گیالن وجود دارد.
بهگزارش ایســنا ،امیر مرادی با اشــاره به وقوع آتشسوزی
مهیــب در جنگلهــای جمهــوری آذربایجــان در مــرز ایران و
شهرستان آستارا ،اظهار کرد :شدت آتشسوزی در جنگلهای
جمهوری آذربایجان زیاد است.
وی وزش باد گرم را عامل اصلی ایجاد حریق در جنگلهای
جمهوری آذربایجان دانست و افزود :نیروهای یگان حفاظت
ادارهکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری گیــان و فرمانــدار
شهرستان آستارا و همه شهرداریهای شهرستانهای آستارا،
تالش و رضوانشهر از ساعت  ۲۱شامگاه یکشنبه ۲۱ ،دیماه در
حالت آمادهباش هستند .مدیرکل مدیریت بحران استانداری
گیــان ،با بیــان اینکــه رودخانه آســتاراچای بیــن جنگلهای

جمهــوری آذربایجــان و جنگلهای گیالن قــرار دارد ،تصریح
کرد :این رودخانه موجب ایجاد فاصله حدوداً ۱۰۰متری شده
و به نوعی مانند آتشبر عمل خواهد کرد.
مرادی ،با اشــاره به احتمال ســرایت آتــش به جنگلهای
گیــان ،گفت :بــا هماهنگی ســازمان مدیریت بحران کشــور،
آمادگــی الزم برای اعــزام تیمهای امــدادی و در صورت لزوم
استفاده از هلی کوپتر اطفا وجود دارد.
ویازآمادهباشکاملهمهنیروهایمرزبانی،آتشنشانی،
هالل احمر ،منابع طبیعی ،شهرداری ،فرمانداری و بسیج خبر
داد و عنوان کرد :آتشســوزی در ســمت جمهوری آذربایجان
همچنان در حال وقوع است ،اما جهت وزش باد بهسمت ما
نیســت .مدیرکل مدیریت بحران گیالن ادامه داد :متأســفانه
آتش به تاج درختان جنگلی در جمهوری آذربایجان رســیده
و خسارتها جدی است.

خانه صفوی عطاری با رأی دیوان عدالت اداری تخریب شد

خانه صفوی عطاری در محله جلفای اصفهان با استناد به رأی دیوان عدالت
اداری تخریب شــد .صاحبخانه با مســدود کردن ناودانهای ساختمان باعث
تخریب بیشتر ساختمان شد تا بتواند رأی دیوان عدالت اداری را برای تخریب
این خانه که نزدیک به  500سال تاریخ دارد ،بگیرد .مشاهدات نشان میدهد
که این روش توســط بســیاری از مالکان خانههای تاریخی بکار گرفته میشــود
تا با تخریب خانهها ،راه بلندمرتبهســازی را در بافت تاریخی آســان سازند .به
گزارش ایرنا ،خانه صفوی تخریب شده در محله جلفا از اینرو به خانه عطاری
مشــهور بود که متعلــق به یکی از عطــاران اصفهان بود اما در واقع بخشــی از
مجموعه بناهایی است که توسط یکی از تجار معروف ارامنه بهنام علوخان در
دوران صفوی ساخته شد .خانه عطاری یا علوخان در طرح تفصیلی اصفهان
واجــد ارزش تاریخــی و بــه اصطــاح از بناهای ســتاره دار بود؛ ایــن یعنی خط
قرمزی که شــهرداری نبایــد از آن عبور کند و هر تصمیمــی در رابطه با این بنا
باید با توجه به واجد ارزش بودن آن اتخاذ شود .خانه عطاری ،شرایط چندان
خوبی نداشت اما شواهد نشان میدهد که ناودانهای این بنا مسدود شده بود

تا با بارندگیها روند تخریب را تندتر و بدین ترتیب از ارزش نگهداری ســاقط
و حکم تخریب براحتی دریافت شود ،این اتفاق تنها محدود به خانه عطاری
نمیشود .راهکاری است که بسیاری از مالکان خانههای تاریخی در اصفهان با
توسل به آن راه نابودی ملک میراثیشان را میپیمایند.
ëëدرخواست از نمایندگان مجلس برای ارائه راهکارهای قانونی
توگو با ایرنا درباره
ناصر طاهری معاونت میراث فرهنگی اصفهان در گف 
سرنوشــتی که برای خانه عطاری رقم خورد ،گفت :میراث فرهنگی در پاســخ
بــه اولیــن اســتعالم شــهرداری منطقه پنج بــا اینکه ایــن خانه ســالها خالی
از ســکنه و متروکــه بــود ،این بنا را واجــد ارزش و قابل نگهــداری اعالم کرد اما
متأســفانه پــس از پیگیریهــای مالــک از طریق مراجــع قضایی و بــا توجه به
وضعیت موجود بنا که دچار تخریبهای وســیعی شده بود و بنابر رأی دیوان
عدالــت اداری مبنــی بــر الزام صدور پروانــه ،حکم تخریب صادر شــد و بدین
ترتیب مالک اقدام به تسطیح و خاکبرداری کرد .وی افزود :پس از صدور رأی
قطعــی دیــوان عدالت اداری با توجــه به قرارگیری پــاک در محدوده خیابان
خاقانــی و ارزش بــاالی ملک و احتمال تجاری ســازی ،میراث فرهنگی ارتفاع
را در پایینترین حد ممکن یعنی پنج متر و هفتاد سانتیمتر و صرفاً با کاربری
مسکونی اعالم کرد .طاهری درخصوص آرای صادر شده توسط دیوان عدالت
اداری و آنچــه موجب تهدید برخی از خانهها و بناهای تاریخی اصفهان شــد،
گفت :رایزنیهایی با نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی در مورد ارائه
راهکارهــای قانونــی و تدوین قوانین جلوگیری از صدور آرای اینچنینی توســط
مراجع محترم قضایی صورت گرفته و در حال انجام است.

