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آثار تاریخی ایالم و کرمانشاه از زلزله در امان نماند

رسیدگی به امور زلزله زدگان کرمانشاه

خسارات وارده کلی به آثار تاریخی این  2استان پس از برآورد کارشناسان اعالم میشود

عمارت خسرو در قصرشیرین استان کرمانشاه./عکس ایرنا

پریسا سادات عظیمی /زلزله یکشنبه شب
درغرب کشور به برخی آثار تاریخی استانهای
ایالم و کرمانشاه خساراتی وارد کرد و کارشناسان
در حال بررســی میــزان کلی آســیبهای وارده
هســتند« .جلیــل باالیــی» ،مدیــرکل میــراث
فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه در گفت
و گــو بــا «ایران» از آســیب بــه بناهــای تاریخی
کاروانســرای «شاه عباســی»« ،عمارت خسرو»
و«چهارقاپی» در قصر شیرین خبر داد و افزود:
به بنــای تاریخــی «زیــج منیژه»در شهرســتان
سرپل ذهاب نیز خســاراتی وارد آمده است .به
دنبال این زلزله قلعه «یزدگرد» در شهرســتان
داالهو هم آســیب دیده است .خوشبختانه اثر
جهانی «بیستون» و «طاقبستان» در این زلزله
هیچآسیبیندیدهاند.ویخساراتواردهبهآثار
تاریخی یاد شــده را جزئی و قابل مرمت و احیا
عنوان کرد و گفت :ســاعاتی پــس از وقوع زلزله
نیروهای ارزیاب به این شهرستانها اعزام و در
محلمستقرشدند.
یبهسایرآثارتاریخیاستانادامهدارد
ëëسرکش 
مدیــرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشــگری استان کرمانشــاه با اشــاره به اینکه
خسارات وارده بزودی پس از برآورد کارشناسان
ی به ســایر
اعالم میشــود ،یادآور شــد :سرکشــ 
آثار تاریخــی برای تخمین درصد آســیبهای
وارده ادامــه دارد .باالیــی در همین حال درباره
انتشار عکســی که در چند روز گذشته در برخی
ســایتهای خبری منتشر شــده بود که نشانگر
کشــیدن قلیــان و روشــن کــردن آتــش در آثــار
تاریخــی  1500ســاله «طاق گرا» ســرپل ذهاب
بــود ،خاطرنشــان کــرد :این تصویــر متعلق به
ســال  94اســت و معاونت میراث فرهنگی این
اداره کل سال گذشته با حصارکشی و پاک کردن
سیاهیهای موجود ،این بنا را ساماندهی کرد و
با نصب تابلو از گردشگران و مردم تقاضا کرد،
وارد طاق نشــده و از روشــن کردن آتش هم در
داخل طاق جداًپرهیز کنند.
ëëکمبوداعتبار
مدیــرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری استان کرمانشــاه درخصوص اینکه
بــرای مرمت ،احیا و نگهداری از این آثار کمبود

نیم نگاه

ëëمدیرکل میراث فرهنگی اســتان کرمانشاه :بناهای تاریخی کاروانسرای «شاه عباســی»« ،عمارت خسرو» و«چهارقاپی» در
قصر شیرین ،قلعه «یزدگرد» در شهرستان داالهو و بنای تاریخی «زیج منیژه» در شهرستان سرپل ذهاب در زلزله اخیر آسیب
دیدند
ëëمدیر کل میراث فرهنگی اســتان ایالم :چند بنای تاریخی این اســتان در این زلزله دچار خســاراتی شــدند که مرمت آنها در
تآنهاانجامشود
برآوردهایاولیهبه 450میلیونتوماناعتبارنیازدارد،درصورتتأمیناعتبار 2ماهزماننیازاستتامرم 

اعتبار دارید یا خیر؟ افزود :کمبود اعتبار همیشه
بــوده و هســت ،امــا خوشــبختانه در اســتان ما
مرمت آثار به حدی بوده که با اعتبارات موجود
انجــام شــده ،در مواقعی هم که نیــاز به اعتبار
داشــته باشــیم با اندکی تأخیر باالخــره تأمین
اعتبار میشویم  ،زیرا مرمتها در حدی نبوده
کــه اعتبــار زیاد بخواهــد .از ابتدای امســال تنها
2تا 3مورد مرمت اضطراری آثار را داشــتیم که
خوشبختانهانجامشد.
ëëدلسوزیبرایآثارتاریخی
وی با تأکید براینکه بدون تردید کارشناسان
و مســئوالن میــراث فرهنگــی بــرای حفاظــت
و صیانــت از آثــار تاریخــی اســتان از هــر کســی

آرد مازندران به عراق رسید
نخســتین محمولــه آرد مازندران به
مقدار  10هزار تن از شهرستان جویبار به
کشور عراق صادر شد.
«سیدمحمد جعفری» ،مدیرعامل
شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه
 2کشــور با اشاره به اینکه برای نخستین
بــار آرد مازنــدران بــه کشــورهای دیگــر
صادر شــد ،بــه ایرنــا گفت :درخواســت
عــراق بــرای اســتفاده از آرد مازنــدران
اصلیتریــن دلیــل بــرای انتخــاب ایــن
کشــور بهعنوان مقصد صادرات آرد این
استان است.
جعفری بدون اشاره به میزان آردی
که قرار است از مازندران به عراق صادر
شــود ،تصریــح کــرد :کارخانههــای آرد
ایــن اســتان آمادگــی دارند تا بــه میزان
نیازعــراق بــه ایــن کاالی اســتراتژیک،
تأمین و صادرات این محصول را انجام
دهنــد .پیشتر کشــور عــراق بخشــی از
آرد مــورد نیــاز خــود را از ترکیــه تأمیــن

میکرد که اینک مازنــدران نیز به جمع
کشــورهای تأمینکننــده آرد ایــن کشــور
ملحق شده است.
وی از برنامهریــزی و چشــمانداز
شــرکت غلــه منطقــه  2برای صــادرات
خبــرداد و اظهــار داشــت :در صــورت
تمایــل دیگر کشــورها بــه آرد مازندران،
این استان قادر اســت نیاز آنان را به آرد
تأمین کند.
جعفــری همچنیــن از تمایــل دیگر
کشــورها بــرای اســتفاده از آرد مازندران
خبــرداد و افــزود :عــاوه بــر عــراق،
افغانســتان نیــز بــرای واردات آرد از
این اســتان اعــام آمادگی کرده اســت.
در مازنــدران  9کارخانــه آرد فعالیــت
دارنــد کــه ســاالنه  400هزار تــن گندم را
بــه آرد تبدیــل میکنند .ســاالنه از بیش
از  60هــزار هکتار از اراضی کشــت گندم
در مازنــدران  200هــزار تــن محصــول
یشود.
برداشت م 

دلسوزترونگرانترهستند،گفت:اینکهاتفاقاتی
که در ادوار گذشــته رخ داده به صورت سلســله
وار در فضای رسانهای منتشر شود ،غیراخالقی
اســت و چیزی فراتــر از یک تخریب هدفمند و
با برنامه نیســت .امیدواریم دوستداران میراث
فرهنگــی با دقت و کاوش بیشــتر در مطالب از
دامــن زدن به این مســائل پرهیز کرده و جهت
شــفافیت بیشــتر در اطالعرســانی بــا تحقیق،
تفحــص و دقتنظــر بیشــتر در راســتای ارائــه
اطالعات دقیق به مخاطبان خود گام بردارند.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری ایــن اســتان خاطرنشــان
کــرد :ایــن اســتان  4هــزار و  200اثــر تاریخــی

شناسایی شده دارد که  2هزار و  200اثر آن ثبت
ملیشدهاست.همچنینایناستان 500هکتار
بافت تاریخی و پایگاه جهانی بیستون را دارد که
نگهداری و صیانت از آنها کار آسانی نیست.
ëëخســارات 20درصــدی زلزلــه به آثــار تاریخی
استانایالم
درهمین حــال« ،عبدالمالک شــنبهزاده»،
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
ت و گــو با
گردشــگری اســتان ایــام نیــز در گفــ 
«ایــران» از خســارات  20درصــدی آثار تاریخی
اســتان خبــر داد و گفــت :چنــد بنــای تاریخــی
استان دچارخســاراتی شدند که مرمت آنها در
برآوردهای اولیه بــه  450میلیون تومان اعتبار

افزایش آلودگی هوا تا پایان هفته
گروه ايرانزمين /سازمان هواشناسی
از افزایــش شــاخص آالیندههــا در
شــهرهای صنعتی از امروز ســ ه شنبه تا
روزهای پایانی هفته خبر داد.
براســاس تحلیل آخرین نقشــههای
پیشیابــی ،امــروز در شــرق یزد ،شــرق
کرمان ،جنوب خراسانرضوی وجنوبی
و جنــوب سیســتان و بلوچســتان گــرد و
خــاک رخ خواهــد داد .آســمان تهــران
هــم امروز صــاف همراه با غبــار محلی
با بیشــینه و کمینــه دمای هــوای  ۱۷و ۷
درجه پیشبینی میشود.
ëëروستاهای کوهستانی آمل سفیدپوش
شد
در همیــن حال«،رضــا مقــدم»
بخشــدار الریجــان از توابــع شهرســتان
آمــل در مازنــدران نیــز گفت کــه بارش
بــرف در دومیــن مــاه فصــل پاییــز 10
روســتای ایــن بخــش را یکشــنبه شــب
گذشته ســفیدپوش کرد .ارتفاع برف در

بعضــی از نقاط در کمتر از  3ســاعت تا
 10سانتیمتر افزایش یافت .وی با اعالم
اینکه بــارش بــرف بیشــتر در ارتفاعات
بخش کوهســتانی الریجان بــود ،افزود:
این مسأله مشکل خاصی را برای مردم
و جاده ها ایجاد نکرده است.
ëëوزشبادباسرعت ۹۰کیلومتر
برساعتدرسیستانوبلوچستان
همچنین «علی مالشــاهی» ،رئیس
گــروه پیشبینــی ادارهکل هواشناســی
سیســتان و بلوچستان گفت :پیشبینی
کلی وضع هوای اســتان نشان میدهد،
از امروز(سهشــنبه) تــا صبــح پنجشــنبه
با تشــدید جریانات شــمالی در شــمال
اســتان و مرز شــرقی و نوار غربی آن باد
شــدید و گرد و خاک و کاهش دید افقی
و کیفیــت هوا رخ میدهــد ،به نحوی که
ســرعت وزش بــاد در این مــدت در این
مناطــق بــه حــدود  80تــا  90کیلومتر بر
ساعت میرسد.

 95هکتار باغ سیب مهرشهر دوباره جان میگیرد

عکس :حسن سامعی

 95هکتــار از اراضــی بــاغ ســیب
مهرشــهر کــرج تــا پایــان امســال احیــا
میشود.
«فضــلاهلل خدایــی» ،مدیرعامــل
شــرکت مجــری احیــای بــاغ ســیب
توگــو بــا ایرنــا با
مهرشــهر کــرج در گف 
تأکید بر اینکه این باغ بهدلیل مشکالت
عدیده باید دوباره بازسازی شود ،افزود:
طــرح احیای این باغ ســیب دارای  4فاز
عملیاتی اســت که  55هکتار فاز اول در
سال  94و  30هکتار در سال  95بازسازی
شــده و تا پایان امســال نیــز  95هکتار از
اراضی این باغ احیا و بازسازی میشود.
وی بــا اشــاره به اینکــه از ســال  94تا
پایــان امســال  170هــزار نهــال جدیــد
غرس خواهدشد ،ادامه داد272 :هکتار
از اراضــی باغ ســیب مهرشــهر تــا پایان
ســال  96احیا میشــود که مطابق طرح
جامــع باغ تــا ســال  55 ،1400هکتــار از
ســطوح باقی مانــده که در حــال حاضر
بهرهبــرداری میشــود ،دوبــاره قطــع و
بازسازی خواهد شد.
خدایــی گفــت :نخســتین مــورد
بازســازی این باغ ،ترمیــم  7حلقه چاه
و اجرای ســامانه آبیاری تحت فشــار در
ایــن اراضی بود کــه دارای دبی 220لیتر
آب در ثانیــه اســت و توســط خطــوط
لوله به همراه ایســتگاه پمپاژ مستقر در
مجموعــه اســتخر بــه کل باغ آبرســانی

میکنــد .مدیرعامــل شــرکت مجــری
احیای باغ ســیب مهرشهر کرج با تأکید
بــر اینکــه تمــام احیای پــروژه بــر عهده
بنیاد مستضعفان است ،اظهار داشت:
کارشناســان ســازمان جهــاد کشــاورزی
کمکهــای خوبــی در این زمینــه انجام
دادند و دادســتان کرج نیز حمایت الزم
را در ایجاد امنیت جهت پروژه بازسازی
داشته است.
خدایی با اشــاره به اینکه  52هکتار از
اراضی گالبی بهدلیــل صرفه اقتصادی
تــا ســال 1400بازســازی میشــود ،ادامه
داد :در پایــان برنامــه بازســازی اراضــی
مهرشــهر کــرج محصــوالت باغبانــی
طرح ،نزدیک به  9هزار تن میوه خواهد
بــود کــه در ایــن برنامه مســائل زیســت

محیطی بهطور کامل رعایت میشود.
مجــری طــرح احیــای بــاغ ســیب
مهرشــهر کــرج گفت :این باغ مشــتمل
بر  9قطعه اســت که بیشترین ارقام آن
سیب و گالبی است و هیچ تغییر کاربری
در زمین انجام نشــده و ســرمایهگذاری
اجــرای احیــای بــاغ مذکــور بالــغ بــر
17میلیارد تومان اســت کــه  3میلیارد و
 200میلیون تومان آن به سامانه آبیاری
اختصاص دارد.
خدایــی خاطرنشــان کــرد :یــک تیم
مهندسی مجرب وظیفه احیای اراضی
زمینهــای بنیــاد مســتضعفان و بــاغ
ســیب مهرشــهر کرج را برعهــده دارد و
عمر اقتصادی ارقام کشت شده در این
باغ تمام شــده و باید بازســازی عمومی

در تمام عرصه باغ صورت گیرد.
بــه گفتــه وی درختــان میــوه عمــر
اقتصــادی  17تا  25ســاله داشــته و بعد
از اتمــام این زمان دوبــاره اصالح و احیا
شده و ارقام جدید در آن کشت میشود.
هر تغییرات کشــاورزی مستلزم برنامه
مــدون اســت و هیــچ زمــان برنامــهای
مناســب و مدون از سوی مسئوالن شهر
کــرج ارائــه نشــده و از ســال  91اجــرای
احیــای ایــن بــاغ بــه شــرکت کشــت و
صنعت مطهری محول شده است.
مجری احیای باغ ســیب مهرشــهر
کــرج اضافــه کــرد :شــرکت ،طرحــی
جامع و مدون را با کارشناســی بهترین
استادان کشور به فضای سبز شهرداری
فعلــی کرج ارائه کــرد .این طرح جامع
در کمیســیونی مرکــب از شــهرداری
کرج ،جهاد کشاورزی البرز ،استانداری
البــرز ،دانشــکده پردیــس کشــاورزی،
محیــط زیســت البــرز و اصــاح نهــال
و بــذر ارائــه و بعــد از اصالحاتــی بــه
تصویــب رســید .از  350هکتــار اراضی
بــاغ ســیب مهرشــهر کــرج  272هکتار
متعلق به بنیاد مستضعفان و نزدیک
بــه  80هکتــار در مالکیــت دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی قــرار دارد .درختان
ایــن مجموعه قدمت  50ســاله دارد و
بهدلیل ســن باال و بیماری و آفتهای
متفاوت ،باید بازسازیشود.
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نیــاز دارد ،در صــورت تأمین اعتبــار  2ماه زمان
نیــاز اســت تــا مرمتها انجــام شــود .وی موزه
باستانشناســی «درهشــهر» را یکــی از بناهایی
اعالم کرد که دچار آســیب شده اســت و افزود:
ک خوردگی شــدید پیــدا کــرده ،به
ایــن بنــا تــر 
اندازهای که در بخشی از فضای موزه فرورفتگی
ایجــاد شــده ،اما خوشــبختانه ویترینهــا و آثار
درون آن هیچ آسیبی ندیدهاند و مسئوالن موزه
بابررسیشرایطموجود،اقدامهایاولیهرابرای
حفاظت و نگهداری از آثار انجام دادهاند.
ëëترکخوردگیهایشدیددرآثارتاریخی
مدیــرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری استان ایالم همچنین با بیان اینکه
کاخ موزه «فالحتی» در شــهر ایالم ،وضعیتی
مشابه موزه باستان شناسی در ه شهر پیدا کرده،
افــزود :تقریباً دیوارها دچار ترک خوردگیهای
شــدید شــدهاند ،همچنین قلعــه «والــی» در
شهرســتان چــرداول بخــش «هلیــان» نیــز
دچــار تــرک خوردگی شــده اســت .شــنبهزاده
قلعههای «میرغالم هاشــمی» و«پوراشرف»
در دره شــهر و مقــداری از گچبریهــای بنــای
تاریخــی معروف بــه «مســجد» را از دیگر آثار
تاریخی آسیب دیده استان در این زلزله عنوان
کــرد« .شــنبهزاده» بــا بیــان اینکه بر اثــر اعالم
کارشناســان استان ،تاکنون بیشترین آسیبها
به بناهای تاریخی در حد ترک خوردگی بوده،
تأکیدکرد:تیمهاییگانحفاظتوکارشناسان
ث فرهنگــی ایــن ادار ه کل برای بررســی
میــرا 
میزان تخریب آثار تاریخی به مناطق مختلف
اســتان اعزام شــدهاند و بعد از اطالع از میزان
خســارات وارده اقدامات اولیه برای جلوگیری
از آســیب بیشــتر آثار تاریخی انجام میشــود.
وی با تأکید بر اینکه آســیبهای وارد شــده به
ک خوردگی
بناهای تاریخی در استان بیشتر تر 
دیوارههاســت ،گفت :ســاختمان اداره میراث
فرهنگی شهرستان چرداول آسیبهایی دیده
به اندازهای که در حال حاضر امکان استقرار در
این بنای تاریخی وجود ندارد .تمام شیشههای
ایــن اداره شکســته و تــرک خوردگــی دیوارهــا
بقدری شدید اســت که برای انجام امور اداری
قابلاطمیناننیست.

هوشــنگ بازوند اســتاندار کرمانشــاه ظهر دیروز در گفتوگو با
«ایران» خاطرنشــان کرد :هم اکنون وضعیت استان به دنبال
وقوع زلزله یکشــنبه شــب گذشــته ،تحت کنترل بــوده و امداد
رســانی در آن در حال انجام اســت .استاندار کرمانشاه با اشاره
بــه اینکــه تا ســاعت  14روز گذشــته تعداد کشتهشــدگان زلزله
استان  270نفر بود ،افزود :متأسفانه استان کرمانشاه بیشترین
تلفات را در سرپل ذهاب داشته است .به منظور سرعت بخشیدن به امداد رسانی،
شــهر سرپل ذهاب به ارتش و روستاهای این شهرستان به سپاه واگذار شده و هالل
احمــر نیــز کار توزیــع اقــام را برعهــده گرفته اســت .به گفتــه بازوند دیروز اســکان
اضطراری با ســرعت انجام شد و توزیع آب و دیگر ملزومات مانند پتو هم صورت
گرفت و چادرهم جلوی خانههای مردم تحویل داده شــد .در برخی شــهرها چون
اسالم آبادغرب و جوانرود خسارتهای کمتری داشتیم ،اما برآورد ما این است که
تلفــات ایــن زلزله به حدود  300نفر خواهد رســید .وی با اشــاره به اینکه 28بالگرد
کار امداد رسانی را در استان کرمانشاه برعهده دارند ،افزود :هر چند کمبود دارویی
در اســتان وجود ندارد ،اما کمبود آمبوالنس مشــهود اســت .اســتاندار کرمانشــاه از
مردم خواســت ،آرامش خود را حفظ کنند تا امداد رســانان بتوانند به وظیفه خود
بهترعمل کنند .بازوند یادآورشد :در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ،وی در جریان
تاز ه ترین گزارش وضعیت امدادرسانی و رسیدگی به زلزله زدگان استان قرار گرفت
و دستورات الزم را صادر کرد.

مردم به شایعات توجه نکنند

توگو با «ایران»
قاســم سلیمانی دشتکی استاندار ایالم در گف 
در شــهر ایالم اظهارداشــت :ســاعاتی پس از وقوع زمین لرزه،
اقدامات اولیه برای برون رفت از بحران در اســتان ایالم انجام
شده و در حال حاضر ،وضعیت آب ،برق و گاز همه نقاط استان
به حالت عادی بازگشته و محل اسکان دانشجویان مستقر در
خوابگاهها نیز آماده و در اختیار آنان قرار گرفته است .استاندار
ایالم با اشاره به اینکه مسئوالن در کنار مردم هستند و جای هیچ گونه نگرانی وجود
ندارد ،گفت :در لحظات اولیه بروز زلزله در ایالم ،ستاد مدیریت بحران تشکیل شد
و پس از بررسی وضعیت استان ،بالفاصله تعطیلی ادارات ،مدارس ،دانشگاهها و
مراکز آموزشــی استان ابالغ شد .سلیمانی دشتکی با تأکید بر اینکه خوشبختانه در
استان تلفات جانی نداشتیم و افرادی که مراجعه کردند بهصورت سرپایی درمان
شــدند و هماکنون هم مشــکل خاصی در اســتان وجود نــدارد ،افــزود :در پی وقوع
زلزلــه  67نفر به صورت ســرپایی به مراکز درمانی مراجعــه کردند که از این تعداد
 7نفر بســتری شدند .با این حال ،در برخی از مناطق استان خسارات کلی از جمله
ترک خوردگی دیوار ،ریزش و غیره بر اثر زلزله به وقوع پیوسته که در چند روز آینده
توسط کارشناسان ارزیابی میشود .همچنین راههای ایالم  -سرابله و ایالم  -مهران
ریزش داشت که سریعاً توسط نیروهای راهداری رفع مشکل شد .درشهرستانهای
ایالم ،آبدانان ،مهران ،ایوان و سرابله تعداد  ۱۰حلقه چاه آسیب دیده و براثر زلزله
گلآلود شــده که از ســاعات اولیه وقوع حوادث اکیپهای حوادث واتفاقات درحال
رفع مشکل هستند .استاندار ایالم از مردم خواست ،ضمن حفظ خونسردی خود با
مسئوالن همکاری الزم را داشته باشند و به شایعات توجه نکنند .همچنین اصحاب
رسانه و خبرنگاران استان که در این موضوع تمام تالش خود را به کار گرفتند ،مردم
را به آرامش دعوت کنند.

