
  

شهرستان 6
 رئیس جمهور چهارشنبه میهمان کردستانی ها است

رئیس جمهور چهارشنبه-چهارم اردیبهشت ماه- مهمان کردستانی ها 
است و در ورزشگاه استقالل سنندج با مردم کردستان دیدار می کند.

به گزارش ایلنا، استان کردستان روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه، میزبان 
آقای روحانی و جمعی از وزرا و اعضای محترم دولت تدبیر و امید  خواهد 

بود.
استاندار کردستان، هدف از این سفر رئیس جمهور را شتاب بخشی بر 
روند همه جانبه توسعه  استان دانست و گفت:  افتتاح چندین پروژه در 

زمینه های اقتصادی و زیربنایی از اهداف این سفر است.
بهمن مرادنیا تصریح کرد: رئیس دولت به محض ورود به سنندج بعد 
از تجدید میثاق با آرمان های شهدای معزز، در استادیوم استقالل با مردم 
مهمان نواز دیدار خواهد کرد و بعد از آن با نخبگان، روحانیون و فعاالن 

اجتماعی، سیاسی فرهنگی و اقتصادی به گفت وگو می نشیند.
مرادنیا افزود: در این سفر جلسه شورای اداری برای تصمیم گیری و 

برنامه ریزی توسعه  استان با حضور وزرای مربوطه برگزار خواهد شد.

دلق پوش خبر داد:
فعالیت بیش از 13 هزار قالیباف در گیالن

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن گفت: هم اکنون 
۱۳ هزار و ۳۹۶ نفر قالیباف در گیالن در قالب کارگاه های متمرکز و غیر 

متمرکز در حال فعالیت هستند.
به گزارش ایلنا از رشت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
گیالن در دومین کارگروه فرش دستباف استان گیالن گزارشی از وضعیت 
فعالیت های انجام شده در حوزه فرش ارائه داد و گفت: هم اکنون ۱۳ هزار 
و ۳۹۶ نفر قالیباف در گیالن در قالب 2۱ کارگاه متمرکز و ۳۷ کارگاه غیر 

متمرکز در حال فعالیت هستند.
 فرهاد دلق پوش حمایت همه جانبه، بویژه در بحث بیمه شاغالن و 
اعطاء تسهیالت را خواستار شد و تصریح کرد: تاکنون ۹002 نفر از شاغالن 
این حرفه به تامین اجتماعی معرفی شده اند که ۶ هزار نفر از بافندگان 
فرش، بیمه شده اند و پذیرش مابقی آنها در سامانه تامین اجتماعی 

متوقف شده است.
وی میزان تولید فرش و تابلو فرش دستباف استان را تاکنون ۵۱ هزار 
مترمربع عنوان کرد و گفت: همواره سعی شده است با طرح های جدید و 
اقدامات نوآورانه همانند گل سوسن چلچراغ، رشتی دوزی و طرح انار گل، 

زمینه دستیابی به بازار فرش بهتری فراهم شود.
این مسئول شهرستان های سیاهکل، صومعه سرا و بخش سنگر در 
استان گیالن را قطب تولید فرش و تابلو فرش دانست و اضافه نمود: با 
توجه به سابقه گیالن در نوغانداری و تولید نخ ابریشم، چنانچه راهکارهای 
حمایتی مناسبی در کارگروه فرش استان اتخاذ شود فرش گیالن می تواند 

با برند سازی، جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
نامه فرش در جریان سفر اخیر ریاست  از امضاء تفاهم  دلق پوش 
جمهوری به گیالن به عنوان نقطه عطفی در جهت توسعه و ترویج فرش 
دستبافت گیالن یاد کرد و پیشنهاد داد: برای اجرایی و عملیاتی کردن 
موضوع تفاهم نامه فرش کمیته ای ذیل این کارگروه فرش تشکیل شود به 

صورت ویژه و تخصصی موضوع رسیدگی شود.
پرداخت  از  گیالن  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تسهیالت کم بهره و بازارسازی به عنوان راهکارهای درخواستی حمایتی 
بخش فرش گیالن نام برد و افزود: اختصاص حداقل یکصد دار قالی 
ارگونومیک به کارگاه های قالی بافی استان، حمایت برای برگزاری اولین 
نمایشگاه تخصصی فرش در گیالن و تامین اعتبار برای برگزاری جشنواره 
گره زرین در استان را برای ارتقاء جایگاه جایگاه فرش استان موثر دانست.

آغاز عملیات مبارزه با ملخ های مهاجر در مراتع آق قال

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قال گفت: با رویت و 
شناسایی کانون و کلونی های ملخ مهاجر در مرتع قره قربزرگ در حوزه این 

شهرستان، عملیات مبارزه با این آفت خطرناک آغاز شد.
و رویت  کانون  با شناسایی  اظهار کرد:  اورمز  ایسنا، رضا  به گزارش 
کلونی های آفت ملخ مهاجر، از 2۹ فروردین ماه کار مبارزه با این آفت 

آغاز شد.
مدیریت  همکاری  با  شیمیایی  مبارزه  عملیات  کرد:  بیان  وی 
جهادکشاورزی، مرکزخدمات انبارالوم، بهره برداران منطقه آلوده به ملخ، 
شرکت تعاونی مرتعداری چمنزار آالگل و مزرعه نمونه ارتش در حال اجرا 
است. رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری آق قال خاطرنشان کرد: پیش بینی 

می شود این کار 2۵ الی ۳0 روز به طول بیانجامد.

اخبار
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سیالب؛ تغذیه سفره های زیر زمینی، چاه های آب های کشاورزی و قنوات استان مرکزی را فراهم کرد

ونق آبی را هدیه داد  قهر طبیعت، سال پر ر

مدیرکل امور اقتصادی خوزستان خبر داد

اعطای معافیت های مالیاتی به بنگاه های اقتصادی سیل زده خوزستان

استان  از شهرستان های  برخی  جاری شدن سیالب در 
مرکزی در کنار خسارت هایی که به محصوالت کشاورزی، 
زیر ساخت ها و منازل مسکونی داشت، با اتفاقات خوبی نیز 
همراه شد که آبگیری کامل سازه ها و نوید سال پر رونق آبی 

یکی از این پیامدها است.
به گزارش ایرنا، سیل افزایش ارتفاع آب رودخانه و مسیل 
و بیرون زدن آب از آن و اشغال بخشی از دشت های حاشیه 
رودخانه است که با غرقاب کردن منطقه خسارهایی را برای 
ساختمان، تاسیسات و تلفات انسانی و دامی را به همراه 
و  خاک  جذب  آب  از  مقداری  ها،  بارش  هنگام  در  دارد. 
گیاهان شده، درصدی تبخیر و باقیمانده آن جاری می شود.

سیالب زمانی که خاک و گیاهان نتوانند بارش را جذب 
کنند و کانال طبیعی رودخانه کشش گذردهی رواناب ایجاد 

شده را نداشته باشد، روی می دهد.
به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی اگر چه وقوع سیالب 
در استان مرکزی خسارت هایی را برای بخش های مختلف 
کشاورزی و دامی این استان به همراه داشت، اما تغذیه سفره 
های زیر زمینی، چاه های آب های کشاورزی و قنوات استان 
را فراهم کرده است که این مهم در سال رونق تولید، افزایش 

تولید محصوالت کشاورزی را در استان به همراه دارد.
بخش  مخاطرات  کاهش  و  بحران  مدیریت  اداره  رئیس 
گفت:  مرکزی  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  کشاورزی 
جاری شدن سیالب در برآوردهای اولیه انجام شده تا کنون 
سه هزار و ۵00 میلیارد ریال به بخش کشاورزی این استان 

خسارت وارد کرده است.
ریال  میلیارد  و 400  هزار  افزود: 2  طاها«  آل  سید»رضا 
خسارت به ۶8 هزار هکتار از اراضی زراعی، ۳0 میلیارد ریال 
خسارت به چهار هزار هکتار از اراضی باغی، ۹۹0 میلیارد ریال 
خسارت به بخش آب و خاک و امور زیر بنایی و 80 میلیارد 
ریال به بخش دام، طیور و آبزیان استان مرکزی وارد شده 
است. وی ادامه داد: 2 هزار و ۵۹2 راس دام سبک و سنگین 
در استان مرکزی بر اثر سیالب تلف شده و یک میلیون و 
بین رفته  از  تاکنون  نیز  آبزیان استان  از  ۳2۵ هزار قطعه 
است. رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی 
استان مرکزی گفت: جاری شدن سیالب در برخی شهرستان 
ها ۱0 تا ۵0 درصد خسارت در امور زیربنایی روستاهای استان 

به همراه داشته است که به بهسازی و بازسازی نیاز دارند.
آل طاها خسارت های وارد شده به جایگاه های دام و طیور 
در شهرستان های درگیر سیل را مربوط به جایگاه های سنتی 
و خشت وگلی دانست و افزود: به جایگاه های دامی که بر 
اساس استانداردهای موجود در این شهرستان ها ایجاد شده 

بود در سیالب اخیر، آسیب جزیی وارد شده است.
وی یاد آور شد: با توجه به ماندگاری کمتر از یک هفتگی 
سیالب در مزارع و باغ های استان و عدم خفگی بذرها در این 
مدت، خسارت های وارد شده به این بخش ها ۱00 درصدی 
نبوده و این خسارت ها بین ۱0 تا 40 درصد پیش بینی می 
شود. رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی 
نامناسب  وضعیت  دلیل  به  اکنون  افزود:  مرکزی  استان 
مزارع و مانداب های حاصل از وقوع سیل امکان تردد در 
بعضی از مزارع و باغ های استان مرکزی امکان پذیر نبوده 
و برآورد دقیق خسارات این بخش ها تا 2 هفته آینده توسط 
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی مشخص و اعالم می 

شود.
آل طاها مزایای سیل در استان مرکزی را بیشتر از خسارت 
های آن دانست و خاطر نشان کرد: جاری شدن سیالب 
عالوه بر تامین امالح و مواد مغذی اراضی کشاورزی نقش 

مهمی در تامین آب مورد نیاز سفره های زیر زمینی و تغذیه 
چاه ها و قنوات کشاورزی دارد. وی ادامه داد: تغذیه تاالب 
و آبگیرهای استان مرکزی از جمله تاالب میقان اراک که به 
دلیل خشکسالی های اخیر با مشکالتی مواجه شده بود، از 

دیگر مزایای جاری شدن سیل در استان به شمار می رود.
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان 
مرکزی افزود: با تغذیه تاالب ها و آبگیرها عالوه بر اینکه 
زمینه مهاجرت پرندگان و تولیدمثل این پرندگان در این تاالب 
ها فراهم می شود، کود این پرندگان زمینه رشد گیاهان و 
جلوگیری از ریزگردها را برای شهرستان های مختلف استان 
به همراه دارد. آل طاها یاد آور شد: سرمازدگی سال گذشته 
۶ هزار میلیارد ریال به محصوالت کشاورزی استان مرکزی 
از  برخی  در  میوه  درختان  درصد  و ۱00  کرد  وارد  خسارت 

شهرستان های استان را نابود کرد.
و ۵00  هزار  امسال سه  داد: خسارت سیالب  ادامه  وی 
از محصوالت کشاورزی  تا 40 درصد  بین ۱0  ریال  میلیارد 
استان مرکزی برآورد می شود و خطر ریزگردها و کم آبی که 
بر اساس برخی پیش بینی ها عامل بعضی از مشکالت در 

سال های آینده در کشور و استان بود را از بین برده است.
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان 
مرکزی خاطر نشان کرد: با توجه به وقوع برخی بحران های 
طبیعی از جمله خشکسالی، تندباد و سیالب هر ساله در 
استان، نیاز است فعاالن بخش کشاورزی و دامپروری برای 
جبران خسارت ها و جلوگیری از بروز مشکل بیمه محصوالت 

خود را در دستور کار قرار دهند.
استاندار مرکزی ذخیره سازی چهار میلیارد متر مکعب 
آب در استان را ارمغان بارش های اخیر دانست و گفت: 
۳00 میلیون متر مکعب از این حجم پشت سدها و بندهای 
مختلف ذخیره شده است. سید» علی آقازاده « افزود: ذخیره 
سازی این میزان آب های سطحی در پشت سدها استان برای 

نخستین بار در مدت ۳0 سال گذشته حاصل شده است.

وی ادامه داد: حجم تمامی سدهای استان مرکزی در پی 
بارندگی های اخیر پر شده و سد ساوه نیز پس از سالها 
متر  میلیون  داد: 2۵0  ادامه  مرکزی  استاندار  کرد.  سرریز 
مکعب با سرریز شدن سد ساوه برای نخستین بار در مدت 

۳0 سال گذشته پشت این سد ذخیره سازی می شود.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاون 
استان مرکزی نیز گفت: ۱00 درصد ظرفیت های سازه های 
آبگیری  استان  این  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  آبخیزداری 
شده است. » رضا عظیمی « افزود: ۱2 هزار و ۷00 سد، آبگیر 
سنگی، مالتی و خشکه چین با ظرفیت ۱00 میلیون مترمکعب 
استان  بارش  هربار  در  سطحی  های  رواناب  کنترل  برای 
متر  میلیون  دارد که در روزهای گذشته 80  مرکزی وجود 
مکعب رواناب توسط این سازه ها کنترل و تغذیه شده است.

وی ادامه داد: با کنترل این میزان رواناب اکنون تمامی 
سازهای آبخیزداری استان مرکزی سرریز کرده اند.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاون 
استان مرکزی با یادآوری خسارت های جاری شدن سیالب 
در برخی شهرستان های استان گفت: 2 بند » دپویی« که 
دهه ۶0 در شهرستان کمیجان ایجاد شده بود، تخریب و 

نیازمند بازسازی هستند.
عظیمی خاطر نشان کرد: در راستای مقابله سیالب سال 
گذشته فعالیت های آبخیزداری در ۳۱ حوزه آبخیز استان 
مرکزی انجام و چهار بند خاکی، یک مورد سنگ و مالت، 80 
مورد گابیون بندی ایجاد و 2 مورد بند خاکی نیز بازسازی شد.

وی ادامه داد: با اجرای این عملیات ها 800 هزار متر مکعب 
به ظرفیت های آبخیزداری استان مرکزی افزوده شد.

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاون 
استان مرکزی از اختصاص 400 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 
طرح های آبخیزداری در سال جاری به این استان خبر داد و 
گفت: با تختصیص این اعتبارات بقیه طرح های آبخیزداری 
برای مقابله با سیالب در سطح ۳۱ حوزه آبخیزداری استان 

اجرایی می شود. عظیمی افزود: با توجه به اجرای طرح های 
آبخیزداری در سرشاخه رودخانه ها، ایجاد این سازه ها نقش 
مهمی در کاهش سرعت رواناب ها داشته و با ذخیرسازی 
رسوبات نقش مهمی در کاهش قدرت حمل و تخریب رواناب 

ها برعهده دارند.
در  میلیمتری   ۷0 بارندگی  وجود  با  شد:  آور  یاد  وی 
شهرستان اراک، ایجاد سازه های آبخیزداری در دره گردو و 
حوزه قره کهریز رواناب های این منطقه را کنترل و مانع از 

بروز تخریب در سطح این شهرستان شدند.
این خصوص  در  نیز  مرکزی  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
گفت: سیل به واحدهای پرورش دام، طیور و آبزیان این 

استان 80 میلیارد ریال خسارت وارد کرد.
به  سبک  دام  راس  افزود: ۳۶۵  شانقی«  دکتر»محسن 
ارزش هفت میلیارد و ۳00 میلیون ریال در ۶4 واحد دامداری 
استان مرکزی در شهرستان های خمین، فراهان، تفرش، 
آشتیان، کمیجان، خنداب و شازند در سیل اخیر تلف شدند.

وی ادامه داد: ۹ راس دام سنگین نیز به ارزش یک میلیارد 
و 80 میلیون ریال در 2 واحد دامداری در شهرستان های 
استان  فراهان و کمیجان تلف شدند. مدیرکل دامپزشکی 
مرکزی بیان کرد: جاری شدن سیل در این استان ۱۵0 میلیون 
ریال به 2 واحد طیور بومی در شهرستان کمیجان خسارت 
وارد کرده و ۳80 قطعه طیور در این مرغداری ها تلف شدند.

دکتر شانقی افزود: جاری شدن سیل ۷۱ میلیارد ریال به ۶ 
واحد پرورش آبزیان در شهرستان های خمین، خنداب، اراک 
و فراهان وخسارت وارد کرد و ۹0۶ هزار قطعه انواع آبزیان 
نیز در این واحدها تلف شدند. مدیر کل دامپزشکی استان 
مرکزی گفت: 40 ابنیه و ساختمان پرورش دام و آبزیان در 

شهرستان های کمیجان، آشتیان و خمین نیز تخریب شد.
وی ادامه داد: ۱2 کندوی عسل به ارزش 20 میلیون ریال 
نیز در یک واحد زنبورستان شهرستان اراک نیز در سیل اخیر 
دچار خسارت شد. مدیر شعب بانک کشاورزی در استان 
مرکزی نیز گفت: ۳۷ هزار و 8۳۵ هکتار از اراضی زراعی این 
استان در سال زراعی ۹۷-۹8 در قالب 2 هزار و ۶۶0 فقره 
بیمه نامه تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
قرار گرفته است تا در صورت بروز خسارت از مزایای بیمه 
رضایی«  »مسعود  شوند.  مند  بهره  کشاورزی  محصوالت 
افزود: هفت هزار و ۶۵۶ هکتار از باغات کشاورزی استان 
مرکزی نیز در این مدت در قالب چهار هزار و 4۱8 فقره بیمه 

نامه تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی قرار دارند.
وی ادامه داد: یک هزار و 800 فقره بیمه نامه محصوالت 
کشاورزی در سال زراعی ۹۷-۹8 برای پوشش بیمه ای ۳۹ 
هزار و ۷۱۵ راس دام سبک و سنگین در استان مرکزی صادر 
شده است. مدیر شعب بانک کشاورزی در استان مرکزی 
خاطر نشان کرد: ۱۶ میلیون قطعه طیور استان نیز در این 
پرورش طیور تحت  و مراکز  مدت در 800 واحد مرغداری 
پوشش بیمه قرار دارند. صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 

۱۵۳محصول کشاورزی تحت پوشش قرار می دهد.
استان مرکزی با 2۹ هزار و ۵۳0 کیلومتر مربع یک و هشت 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  مساحت  از  درصد  دهم 

است.
۱۹ درصد مساحت استان مرکزی را اراضی کشاورزی و ۵۷ 

درصد آن را اراضی مرتعی تشکیل داده است.
مادر  صنایع  قطب  دومین  عنوان  به  مرکزی  استان 
تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود 
و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به 

خود اختصاص داده است.

اهواز - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: 
در بخش مالیاتی معافیت هایی به واحدها و بنگاه های 
اقتصادی و تولیدی سیل زده داده می شود که این واحدها 

در حال شناسایی هستند.
محسن کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 
خوزستان از نظر وجود ظرفیت های پنهان و پیدا جایگاه 
مهمی در کشور دارد؛ با توجه به منابع عظیم نفت و گاز و 
پتروشیمی اهمیت خوزستان برای کشور دو چندان است.

استان،  درآمدهای  بخش  در  خوشبختانه  افزود:  وی 
سال گذشته موفق شدیم درآمدهای استانی را با ۹ درصد 

افزایش به عدد چهار هزار و ۵00 میلیارد تومان برسانیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان تصریح کرد: 
عالوه بر این 4۷0 میلیارد تومان مازاد درآمد داشتیم که 
بخش عمده آن پس از انجام سازوکارهای قانونی به استان 
بر می گردد و صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت و 

طرح های عمرانی در استان می شود.

پنج هزار و ۳00  ادامه داد: درآمدهای استان  کاویانی 
میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افزایش 20 

درصدی دارد.
وی یادآور شد: همین عدد را وقتی با بودجه اختصاصی 
سه هزار و ۳00 میلیارد تومان برای خوزستان مقایسه کنیم 
بیانگر اهمیت زیاد خوزستان برای کشور است که ما رتبه 

نخست درآمدی کشور هستیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: از نظر 
درآمدهای گمرک سال گذشته خوزستان هفت میلیارد 
دالر واردات و هشت میلیارد دالر صادرات داشت که در 
مقیاس کشوری 4۳ میلیارد دالر واردات و 4۵ میلیارد دالر 

صادرات داشتیم.
کاویانی اضافه کرد: درآمدهای استان از محل گمرک 
خرمشهر سال گذشته دو هزار و ۹00 میلیارد تومان بود و 
گمرک بندر خرمشهر به تنهایی ۳۳0 میلیارد تومان وصولی 

داشت که رقم بسیار خوبی است.

بندر  گمرک  درآمدهای  از  بخشی  شد:  یادآور  وی 
به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  قالب  را در  خرمشهر 
شهرداری های استان اختصاص می دهیم و اگر رونقی را 
در این شهر می بینید بابت سهم عوارضی است که از طرف 

گمرک خرمشهر پرداخت شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به 
وزارت  مجموعه  در  برنامه هایی  گفت:   ۹8 سال  شعار 
اقتصادی و دارایی استان برای  امور  اداره کل  اقتصاد و 
رونق تولید در راستای شعار سال تدارک دیده شده است.

با هماهنگی استاندار،  افزود: تالش می کنیم  کاویانی 
بسته جامعی برای رونق اقتصاد استان با استفاده از نقش 
استان  در  اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه های  همه  آفرینی 

داشته باشیم.
وی بیان کرد: در بخش مالیاتی معافیت هایی به واحدها 
و بنگاه های اقتصادی و تولیدی سیل زده داده می شود که 
در قانون مالیات های مستقیم چنین چیزی هم پیش بینی 

و این واحدها در حال شناسایی هستند.
کاویانی در پایان گفت: در بخش گمرک، تسهیالتی 
برای تسریع در ترخیص کاال داده می شود و برنامه ریزی 

هایی برای چابک سازی در نظر داریم.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه:
بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه شهریور امسال به پایان می رسد

کرمانشاه_ رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه گفت: 
کار بازسازی واحدهای شهری و روستایی مناطق زلزله زده استان شهریور 

امسال به پایان می رسد.
رضا خواجه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامه 
زمان بندی شده تا پایان نیمه اول سال ۹8 کار بازسازی واحدهای شهری 
و روستایی استان کرمانشاه به پایان می رسد و تا امروز بیش از ۹۶ درصد 

واحدهای روستایی به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: تاکنون ۳۷ هزار واحد آرماتور بندی شده البته به همین میزان 
نیز واحد مسکونی آسیب دیده بر اثر زلزله داشته ایم و همچنین ۳۵ هزار و 
۱00 واحد دارای اسکلت و ۳۱ هزار و 880 واحد اجرای دیوار چینی شده است.

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه از اجرای سقف برای 
۳2 هزار و 800 واحد مسکونی و اجرای گچ و خاک و نصب درب و پنجره برای 
28 هزار و ۵00 واحد مسکونی خبر داد و گفت: عملیات تعمیر ۶۵ هزار واحد 

مسکونی به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه 22 هزار و ۵00 واحد روستایی به بهره برداری رسیده 
گفت: عمالً ۱۳ هزار واحد احداثی کامل در روستا داشتیم که واحدهای 
مذکور فرسوده و خشت و گلی بودند که به دنبال زلزله مورد بازسازی قرار 

گرفتند.
انحصار  از مشکالت  مواردی  به طور محدودی  اینکه  بیان  با  خواجه ای 
وراثت به دنبال فوت مالک یا طی مراحل اداری در روستاها وجود دارد که 

عمالً باعث می شود بازسازی به صد درصد مطلق نرسد، تصریح کرد: از 
۱۶2۳ روستا تعدادی واحد روستایی در حال احداث است که نمی توان گفت 

کار بازسازی به اتمام نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد: به طور جدی درصدد حل موانع پیش رو هستیم 
واحدهای  بازسازی همه  کار  آینده  اول سال  نیمه  پایان  تا  که  امیدواریم 

شهری به اتمام رسد.
اینکه  بیان  با  کرمانشاه  استان  زده  زلزله  مناطق  بازسازی  ستاد  رئیس 
کار  گفت:  دارد  قرار  ذهاب  سرپل  شهر  در  عمدتاً  مانده  باقی  واحدهای 
بازسازی واحدهای شهری دیر آغاز شد همچنین تعدادی از واحدها دارای 
طبقات مازاد یا در حال اجرای دیوار و دیوار چینی هستند به گونه ای که بر 
اساس آمار موجود تنها 2000 واحد در مرحله بتن، آرماتور بندی و اجرای 

اسکلت قرار دارد.
خواجه ای با اشاره به اینکه امیدواریم به زودی جشن شاهد برگزاری جشن 
پایان بازسازی در مناطق زلزله زده باشیم گفت: به منظور بازسازی واحدهای 
شهری و روستایی در نقاط زلزله زده کرمانشاه چهار هزار میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شد که تاکنون سه هزار و ۵00 میلیارد تومان آن جذب 

و مابقی در دست اقدام است.

روزنامه صبح ایران


