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معاون پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی مطرح کرد :

ضرورت آمادگی ساکنان نواحی ساحلی 
در هفته های آتی

در پی وقوع چند زمین لرزه پیاپی در منطقه بندر چارک 
و جزیره کیش ۲۵ خرداد ســال جــاری و در ادامه آن 
وقوع زمین لرزه ای بــا بزرگای ۵.۲ در مجاورت بندر 
مقام اول تیر ماه گذشته، بامداد شنبه )۱۱ تیر( نیز شاهد 
وقوع چند زمین لرزه بزرگ )بزرگای محلی ۶.۱، ۵.۹ و 
۶.۱( در بازه زمانی دوساعته، در غرب بندر خمیر استان 

هرمزگان بودیم.
زمین لرزه اول در ساعت ۲ و ۲ دقیقه و ۸ ثانیه با بزرگای 
۶.۱ در مقیــاس امواج محلــی)ML(، زمین لرزه دوم 
ســاعت ۳ و ۵۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه با بزرگای ۵.۹ ریشتر 
و زمین لرزه ســوم در ساعت ۳ و ۵۵ دقیقه و ۱۸ ثانیه، 
یعنی فقط ۶۴ ثانیه بعــد از زمین لرزه دوم، با بزرگای 
مشابه ۶.۱ ریشتر، در ۳۰ کیلومتری باختر بندر خمیر و 
۶۰ کیلومتری شمال باختری بندر لنگه به وقوع پیوست. 
این زمین لرزه ها که با خسارات و آسیب های سازه ای 
قابل توجهی همراه بود، تاکنون جان ۵ نفر از هموطنان 

را گرفته و ۸۴ نفر نیز مصدوم شده اند.
تصاویر رسیده از منطقه زلزله زده، خسارات زیادی را 
به ســازه ها نشان می دهد؛ در حالی که خسارات بناها 
ناشی از زلزله به عوامل مختلفی از جمله جهت پذیری 
گسل، شــرایط ساخت گاهی )وجود خاک نرم یا تپه 
در زیر ســاختگاه، عمق زلزله و کیفیت ساخت و ساز 
بستگی دارد؛ از دیدگاه زلزله شناسی، رخداد سه زلزله 
بــا بزرگای حدود ۶ به دنبال هم می تواند در آســیب 
دیدگی ســاختمان ها موثر باشد؛ یعنی هر یک از این 
زلزله ها به نوبه خود خساراتی را به سازه وارد کرده و 
موجب تضعیف آن شده اند. زلزله بعدی به همین نحو 
خسارات بیشتر و زمین لرزه سوم تقریبا موجب ریزش 

و تخریب شده است. 
وقوع ۲۰۰ زمین لرزه در استان هرمزگان/ 

۳۵ زلزله با بزرگای باالی ۴ ریشتر
دکتر محمد تاتار در این خصوص در توضیح بســامد 
باالی لرزه ای در اســتان هرمزگان طی خرداد و تیرماه 
جاری اظهار داشت: بر اساس گزارش ها طی کمتر از 
۱۹ روز، از ۲۵ خرداد سال جاری تا امروز، شاهد وقوع 
۲۰۰ زمین لرزه در حاشیه غربی استان هرمزگان بوده ایم. 
رخداد ۳۵ زمین لرزه در مجموع با بزرگای باالی چهار 
ریشتر و ۶ زلزله با بزرگای باالی پنج ریشتر نیز از نظر 

علم زلزله شناسی قابل توجه است.
چنین فعالیت بارز لرزه ای در محدوده استان یا در سایر 
نقاط کشور در سال های اخیر سابقه نداشته است. اگر 
چــه رخداد زمین لرزه های با بــزرگای ۴ تا ۶ در زون 
)منطقه( لرزه زمین  ساختی زاگرس پدیده ای طبیعی به 
حساب می آید؛ از نظر تعداد، بزرگا و فعال شدن چند 
منطقه مختلف به فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتر از یکدیگر 
و در بازه زمانی کوتاه ۲۰ روزه، موردی نادر و کم سابقه 

محسوب می شود.
وی ادامــه داد: با اینکه به دنبال وقوع زلزله های خیلی 
بــزرگ چون زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۶۹ ســرپل ذهاب 
کرمانشاه با بزرگای گشتاوری ۷.۳ شاهد به هم ریختگی 
حوزه تنش منطقه وســیعی در غرب کشور و رخداد 
زلزله های نسبتاً بزرگ در مناطق مجاور بودیم، سابقه 
رخداد زلزله های نه چندان بزرگ، با بزرگای حدود ۵ تا 
۶ ریشتر، بدون رخداد زلزله ای خیلی بزرگ )بزرگای 

باالی هفت ریشتر( کم و بیش نادر است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر، رخداد 
سه زمین لرزه با بزرگای مشابه حدود ۶ ریشتر در بازه 
زمانی کوتاه دوســاعته در غرب بندر خمیر است. این 
رویدادها که به آنها زلزله های چندگانه گفته می شود، 
اگر چه قبالً نیز در کشور سابقه داشته  است؛ پدیده ای 

رایج و متداول به حساب نمی آید.
زمین لرزه های دوگانه طول دوره زلزله و خسارت 

وارده را افزایش می دهد
تاتار خاطرنشــان کرد: زمین لرزه های ۲۳ آبان ســال 
گذشته در منطقه فین استان هرمزگان )با بزرگای محلی 
۶.۳ و ۶.۴( نیز از نوع دوگانه بودند، لذا به نوعی رخداد 
زلزله های چندگانه اخیر حکایت از نحوه  خاص توزیع 
تنش روی گسل های لرزه زا در این بخش از کشور دارد.
در زمین لرزه های دو یا چندگانه، به نظر می رسد نواحی 
 »Asperity /با مقاومت و استحکام باال »اســپریتی
)تنش گاه( روی ســطح گسل وجود دارند که موقت 
در مقابل گســلش مقاومت می کنند. بنابراین به جای 
گســیختگی کامل بخش وســیعی از سطح گسل در 
یک زمان کوتاه که می تواند به ایجاد زمین لرزه بزرگی 
منجر شود، بخش های مختلف سطح گسل که همان 
اســپریتی ها هستند و مقاومت و استحکام کم و بیش 
مشابهی دارند، با فواصل زمانی مشخص از چند ثانیه 

تا حتی سال، شکسته می شوند و زلزله های با بزرگای 
مشابه با اختالف بزرگای جزیی نسبت به هم را ایجاد 
می کنند. رخداد زمین لرزه های دوگانه با فاصله زمانی 
خیلی کم در حد چند ثانیه، می تواند موجب طوالنی تر 
شدن دوره زلزله شده و بر میزان خسارات و آسیب های 

سازه ای تاثیرگذار باشد.
وقوع پس لرزه های متعدد از ویژگی های زلزله های 

منطقه زاگرس
تاتار ادامه داد: زمین لرزه های چندگانه روز گذشته در 
منطقه بندر خمیر تا امروز بالغ بر ۶۰ پس لرزه داشته اند 
که ۱۰ زلزله با بزرگای باالی چهار رخ داده اند. برخالف 
لرزه خیزی مشــاهده ای در ۲۵ خــرداد در حد فاصل 
بندر چارک و جزیــره کیش که در آن امکان تفکیک 

زمین لرزه های اصلی از پیش لرزه ها و پسلرزه ها میسر 
نبود، شــروع توالی لرزه ای در منطقه بندر خمیر با سه 
زلزله بزرگ با بزرگای محلی حدود ۶ بوده که در ادامه 
بــا تعداد زیادی پس لرزه همراه شــد. اگر چه رخداد 
زلزله های چندگانه در زاگرس خیلی رایج نیست، دنبال 
شدن سه زمین لرزه اصلی با توالی تعدادی پس لرزه ، از 

ویژگی های بارز زمین لرزه های زاگرس است.
وی نکته قابل توجه دیگر در خصوص زمین لرزه های 
اخیــر در بندر چــارک، بندر مقام و بندر خمیر را قرار 
گرفتن کانــون زمین لرزه های بزرگ تر و توالی بعد از 
آن ها در حاشــیه ساحلی خلیج فارس مرز خشکی و 
دریا دانست و گفت: این حالت، صرف نظر از خطای 
موجــود در مکان یابی زلزله ها به دلیل نبود پوشــش 
مناســب ایســتگاه های لرزه نگاری، وجود گسل یا 
گسل هایی در مرز آب و خشکی یا حتی داخل خلیج 
فارس را بسیار قوت می بخشد. به ویژه با توجه به توالی 

لرزه ای مشاهده ای در حد فاصل بندر چارک و جزیره 
کیش، احتمال وجود یک گسل ناشناخته زیر دریا در 

فاصله حدود ۲۰ کیلومتری از ساحل زیاد است.
توزیع توالی لرزه ای در حاشیه غربی استان هرمزگان 
طی ۲۰ روز اخیر. ســتاره ها زلزله های اخیر با بزرگای 
باالی پنج و دایره های سبز توالی لرزه ای همراه با هریک 
از ایــن زلزله ها در مجاورت بندر مقام، بندر چارک، و 
غرب بند خمیر است. زلزله های تاریخی منطقه با شش 
ضلعی و زمین لرزه های دستگاهی  صد سال اخیر )بر 
پایه کاتالوگ زمین لرزه های دســتگاهی پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی( با دایره های بزرگ صورتی 
)زلزله های بزرگ تر از ۶ ریشتر( و دایره های کوچک 
قرمز )زلزله های با بزرگای ۵ تا ۶( نمایش داده شده اند 
معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندســی زلزله خاطرنشان کرد: از طرف دیگر مطابق 
با ســازوکار کانونی حل شده برای زلزله های بزرگ در 
توالی های رخداده در حاشیه غربی استان هرمزگان، به 
نظر می رسد گسل مسبب هر سه توالی لرزه ای در منطقه 
بندر مقام، بندر چارک و بندر خمیر، از نوع گسل معکوس 
با شیب به سمت شمال  باشد. این تشابه در موقعیت و 
سازوکار گسل های مسبب این سه توالی لرزه ای، احتمال 

وجود ارتباط میان گسل های مسبب را قوت بخشیده، 
فرضیه وجود یک گسل واحد طویل چون گسل پیش 
ژرفــای زاگرس )ZFF( که به دلیل قرارگرفتن زیر دریا 

ناشناخته مانده را بسیار محتمل می کند.
ضرورت شناسایی هندسه و ابعاد گسل مسبب 

زلزله های هرمزگان
وی ادامــه داد: در صــورت صحــت ایــن فرضیه، 
شناسایی هندسه و ابعاد این گسل جهت برآورد واقع 
بینانه ای خطر لرزه ای برای این بخش از کشــور، مهم 
اســت. برای همین منظور و برای شناسایی هندسه و 
ابعاد دقیق گســل مسبب زلزله های اخیر، پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اقدام به نصب 
و راه اندازی یک شبکه لرزه نگاری ۱۶ ایستگاهی برای 
پوشش لرزه خیزی مشاهده ای در منطقه بندر چارک 
و جزیره کیش کرده اســت. این شبکه در حال حاضر 
نصب و مشــغول پایش منطقه است. همچنین برای 
پوشش فعالیت لرزه ای اخیر در منطقه بندر خمیر نیز 
یک گروه کارشناسی برای نصب و راه اندازی یک شبکه 

لرزه نگاری مستقل دیگر، عازم منطقه شده است.
تاتار گفت: انتظار داریم با توجه به تجربه ۳۰ ساله این 
پژوهشگاه در ثبت و تحلیل پس لرزه ای زمین لرزه های 
بزرگ، اطالعات ارزشمندی برای شناسایی گسل های 
مسبب زمین لرزه های اخیر حاصل شود و با تلفیق نتایج 
و انجام مطالعات تکمیلی، مدل لرزه زمین ساختی بروز 
شــده منطقه جهت بازنگری مطالعات تحلیل خطر 
زمین لرزه در حوزه استان هرمزگان، تعیین و ارایه شود.

وضعیــت لرزه خیزی اســتان هرمزگان هم ســابقه 
لرزه خیزی تاریخی و دستگاهی قابل توجهی را نشان 
می دهد. مطابق با نقشه توزیع زمین لرزه ها در مجاورت 
هر ســه منطقه بندر مقام، بندر چارک و بندر خمیر و 
در موقعیت هایی که شــاهد فعالیت های لرزه ای اخیر 
هســتیم، در گذشــته نیز زمین لرزه های نسبتاً بزرگ 
تاریخی )۶ ضلعی در شــکل( داشــته ایم. این همان 
نظری اســت که با صراحــت بیان می کند هر جا قباًل 
ســابقه رخداد زمین لرزه ای بزرگ داشته، در آینده نیز 

زلزله خواهد داشت.
وی تاکیــد کرد: اگر چه در محدوده شــهر بندرعباس 
هیچ زلزله تاریخی گزارش نشده، وجود ۲ زمین لرزه با 
بزرگای باالی ۶ )دایره صورتی بزرگ( درست زیر این 
شهر و در مرز دریا و خشکی، مشابه آنچه در سه توالی 
لرزه ای اخیر شاهد بوده ایم، داللت بر وجود گسل مشابهی 
در مجاورت این شهر بزرگ، به عنوان مرکز استان دارد. 
جزیره قشم نیز با توجه به رخداد دو زلزله تاریخی و چند 
زلزله دستگاهی با بزرگای باالی ۶، شرایط کامالً مشابهی 

دارد. آگاهی از پتانسیل باالی لرزه خیزی حاشیه جنوبی 
استان هرمزگان، ارزیابی خطرپذیری منطقه و آمادگی در 
مقابل رخداد زلزله های آتی اســتان، از الزامات اجتناب 
ناپذیری اســت که توجه به آن به مسئوالن و نهادهای 

مربوطه در استان توصیه می شود.
تاتار گفت: اگرچــه اظهار نظر در خصوص احتمال 
مهاجرت لرزه خیزی به ســمت نواحی شرقی، یعنی 
رخداد زلزله مشــابهی در مجاورت شهر بندرعباس 
به دلیل نبود یک شــبکه لرزه نگاری متراکم برخط با 
امکان رصد فعالیت گســل های گستره نزدیک این 
شهر، ناممکن است، با توجه به سابقه لرزه خیزی دیرین 
منطقه، رخداد زلزله های دستگاهی بزرگ در گذشته 
نه چندان دور در بخش های شــرقی بندر خمیر و در 
مجاورت شــهر بندرعباس، به ویژه با عنایت به بهم 
ریختگی تنش منطقه ناشی از زخداد زلزله های متعدد 
نسبتا بزرگ طی ۲۰ روز اخیر، هوشیاری و آمادگی مردم 
شهرهای واقع در نواحی ساحلی، اهالی جزیره قشم و 
شهر بندرعباس حداقل ظرف دو هفته آینده و آماده باش 
مسئوالن و نهادهای ذیربط مدیریت بحران استان برای 

یک مدت حداقل سه ماهه توصیه می شود.
منبع - ایرنا

        اقتصاد کیش - معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تشریح زلزله های رخ داده 
در منطقه بندر خمیر استان هرمزگان گفت: رخداد زمین لرزه های دوگانه با فاصله زمانی خیلی کم در حد چند ثانیه، موجب طوالنی تر شدن دوره 

لرزش شده و بر میزان خسارات و آسیب های سازه ای تاثیرگذار است. 

ارتش در کنار زلزله زده گان 
هرمزگان است

اقتصاد کیش-   فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: با تامین 
ماشــین آالت آواربرداری و تامین وسایل سرمایشــی در کنار مردم زلزله زده غرب 

هرمزگان هستیم. 
امیر دریادار شــهرام ایرانی در بازدید از روســتای زلزله زده سایه خوش افزود: اکنون 
ماشین آالت سنیگین نیروی دریایی ارتش در راه مناطق زلزله زده غرب هرمزگان است.

وی با بیان اینکه با توجه به گرمای هوا تالش داریم بخشی از کولر مورد نیاز این مناطق 
را تامین کنیم، عنوان کرد: اکنون همه پای کار هستند و مراحل اولیه آواربرداری خوب 
بوده و در چند روز آینده آواربرداری به صورت کامل پایان می یابد تا بازسازی آغاز شود.

وی اضافه کرد: با توجه به تقسیم بندی ها برای آوار برداری روستاهای زلزله زده، بخش 
مربوط به نیروی دریایی ارتش بالفاصله با رسیدن ماشین آالت آغاز می شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

فرآیند ساخت منازل زلزله زدگان 
هرمزگان بزودی  آغاز می شود

اقتصاد کیش-  استاندار هرمزگان گفت: پیش بینی می شود فرآیند ساخت منازل جدید 
منطقه زلزله زده بندرلنگه تا ۱۰ روز آینده آغاز شود. 

مهدی دوستی  روز گذشته  در تشریح این خبر، افزود: تاکنون ۲۵۰ کولر در چادرهای 
زلزله زدگان نصب شده است و برای رفع مشکل اسکان مردم تالش داریم در یکی دو 

روز آینده برای اسکان آن ها کانکس تهیه کنیم.
وی با بیان اینکه ماشین آالت و تجهیزات موردنیاز برای آواربرداری به اندازه کافی در 
منطقه وجود دارد و در این خصوص مشکلی نداریم، اضافه کرد:  به مردم اطمینان می 
دهم، دولت در کنار آنان خواهد ماند و تا به آرامش رســیدن مردم و بازســازی منازل 

مسکونی از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد. 
اســتاندار هرمزگان ادامه داد: تمامی ارگان های دولتی، خیرین و مردم شــریف برای 
بحث کمک رسانی همکاری الزم را دارند، اصل بر این است که به این چند ساعت 
اکتفا نکنیم و به کمک رسانی هایمان ادامه دهیم و حداقل ۲ یا ۳ هفته ای پیگیری حل 

مشکالت مردم باشیم

استاندار هرمزگان:

تخلیه و بارگیری کاال در بندر جاسک
 از مرز ۵۳ هزار تن گذشت

اقتصاد کیش-    بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: ۵۳ هزار تن کاال 
در سه ماهه در نخست امسال در بندر جاسک تخلیه و بارگیری شده است. 

حمیدرضا محمد حسینی تختی افزود: در این مدت نیز ۱۲ هزار تن کاال در بندر سیریک 
تخلیه و بارگیری شده که افزایش ۳۱۶ درصدی  را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

نشان می دهد.
وی همچنین از افزایش ۱۸۶ درصدی عملیات  تخلیه و بارگیری در بندر تیاب خبر داد 
و گفت: در این بازه زمانی همچنین ۴ هزار و ۵۹۸ تن کاال در این بندر جابجا شده است.
به گفته مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان، از ابتدای امسال تا پایان 
خرداد، ۷۶۰ هزار نفر مسافر به وسیله شناورهای مسافری از بندر شهید حقانی جابجا 

شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰ درصد افزایش به ثبت رسیده است.
محمدحسینی اضافه کرد: طی این مدت با جابجایی ۲۹۰ هزار مسافر در این بندر ۱۴۷ 

درصد نسبت به سه ماهه نخست سال قبل افزایش را نشان می دهد.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان:

ارسال نیم تن برنج به زلزله زدگان 
سایه خوش بندرلنگه

اقتصاد کیش-   نیم تن برنج از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی و شرکت های مستقر 
در بندر شهید رجایی به مناطق زلزله زده در شهرستان بندرلنگه ارسال شد.  

در یک اقدام خود جوش و با پیگیری و مشارکت کارکنان واحد دریایی این اداره کل 
و مشارکت  شرکت های زیر مجموعه بندر شهید رجایی در مرحله نخست کمک ها، 
امروز یک شنبه ۱۲ تیرماه، نیم تن برنج با هدف پخت غذای گرم به شهروندان زلزله زده 

به منطقه زلزله زده بندرلنگه ارسال شد. 
براســاس این گزارش، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در راستای انجام 
مسوولیت های اجتماعی خود با توجه به شرایط خاص مردم زلزله زده بندرلنگه و بنا به 
اعالم ستاد بحران این شهرستان برای پخت غذا و رفع مشکالت مردم روستاهای زلزله 
در کنار آنها خواهد بود.   برهمین اساس این آمادگی وجود دارد تا ضمن دریافت اقالم 
مورد نیاز از سوی جامعه دریایی و بندری استان و انتقال آن به مناطق زلزله زده برای از 

بین بردن مشکالت اولیه مردم این منطقه گامی هرچند اندک برداشته شود.

توسط اداره کل بنادر و دریانوردی  صورت گرفت؛

پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران 
واحدهای آسیب دیده از زلزله هرمزگان 
اقتصاد کیش- مدیــر کل تعاون کار 
و رفــاه اجتماعی اســتان هرمزگان  از 
پرداخت مقــرری بیمه بیــکاری به 
کارگران واحدهای آسیب دیده از زلزله 
خبر داد و گفت: درخواست کارگران در 
سریعترین زمان برای پرداخت مقرری 

بیمه بیکاری پذیرش می شود. 
مجتبی معیــن وزیری ضمــن ابراز 
همدردی با آسیب دیدگان حادثه  زلزله 
هرمزگان، عنوان کرد: حســب دستور 
وزیــر تعاون کار و رفاه اجتماعی تمام 
ارکان و زیــر مجموعه های مرتبط با 
وزارتخانه مکلف شده اند نسبت به ارائه خدمت به زلزله زدگان شهرستانهای بندرلنگه 

و خمیر اقدام کنند.
وی افزود: تمام کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که واحدها و محل کار آنها 

در اثر زلزله دچار آسیب شده است، مشمول مقررات بیمه بیکاری می شوند. 
معین وزیری ادامه داد: مطابق تبصره۲ماده ۲قانون بیمه بیکاری ،بیمه شدگانی که به علت 
بروز حوادث قهریه از جمله زلزله بیکار می شوند بدون درنظر گرفتن حداقل سابقه 
در بند الف ماده ۶قانون بیمه بیکاری از حمایت پرداخت ماهانه مقرری بیمه بیکاری 

برخوردار می شوند.
وی اضافه کرد: تمام کارکنان ادارات تعاون و کار هرمزگان به سرعت و خارج از روال 
عادی اداری در ســریعترین زمان ممکن اقدام الزم برای پرداخت مقرری بیکاری به 

کارگران به عمل می آورند

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان  اعالم کرد:

اختصاص ۵۰ میلیارد تومان 
به مناطق زلزله زده هرمزگان

اقتصاد کیش-   رئیس بنیاد مســکن کشــور گفت: دولت برای آغاز سریع تر روند 
بازسازی مناطق زلزله زده هرمزگان به فوریت ۵۰ میلیارد تومان اختصاص داد. 

اکبر نیکزاد با اشــاره به این که در روســتاهای زلزله زده هرمزگان هزار و ۱۹۶ پرونده 
امالک آسیب دیده تشکیل شد، گفت: با مجموع واحدهای آسیب دیده شهری هزار و 

۴۵۰ پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: در روند بازســازی یک مسأله ای داریم که همین موضوع موجب تفاوت 
برداشــت ها از روند بازســازی می شود. در روند بازســازی بعد از تشکیل پرونده و 

آواربرداری، شروع عملیات نوسازی واحدهای آسیب دیده انجام می شود.
نیکزاد با اشــاره به این که تســهیالتی که دولت به واحدهای آسیب دیده می دهد وام 
و بالعوضی است که به آن ها تعلق می گیرد گفت: بازسازی مناطق زلزله زده و سیل 
زده همواره با محوریت خود مردم بوده است و ما وظیفه داریم در کنار مردم باشیم و 
تسهیالت و بالعوض را در مراحل ساخت پرداخت کنیم تا بازسازی در مناطق مختلف 

به سرانجام برسد.
وی درباره روند کند بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله افزود: در این زمینه چند مشکل 
وجود دارد؛ در روند بازسازی برابر قانون اختیار این که به شهروندان اجبار کنیم چه 

متراژی بسازند را نداریم.
رئیس بنیاد مسکن گفت: پیشنهاد بنیاد مسکن برای ساخت مسکن در مناطق زلزله 
زده روستایی هرمزگان ۲۰۰ میلیون تومان وام و ۵۰ میلیون تومان بالعوض بوده است، 
بنابراین به افراد آســیب دیده از زلزله که برای آن ها تشــکیل پرونده شده است اعالم 
می شود که این ۲۵۰ میلیون تومان برای ساخت یک واحد ۶۰ متری در روستا می باشد 
و نمی توانیم به شهروند و روستائیان اجباری برای ساخت متراژهای معین داشته باشیم. 

البته گاهی برخی شهروندان متراژهای باالتری انتخاب می کنند.
نیکزاد افزود: بعضی از شهروندان آورده نقدی دارند و مدعی ساخت واحد ۱۰۰ متری 
هســتند، اما برخی از همین افراد در تأمین آورده نقدی به مشــکل بر می خورند و در 

تکمیل واحد باز می مانند.
وی با بیان این که ما در پرداخت تســهیالت گاهی مواقع با تأخیر مواجه می شــویم، 
افزود: در این زمینه دولت قسط اول بالعوض را پرداخت می کند و پرداخت دوم قسط 
بالعوض تأخیر می افتد و این روند را کند می کند. همچنین در روند بازسازی بعضی 
مواقع با افزایش بی رویه نرخ مصالح مواجه هستیم که برآورد اولیه جوابگو نیست و 
مجدد پیشنهاد تسهیالت و بالعوض تکمیلی به دولت می دهیم که تا این روند طی 

شود زمان بر خواهد بود.
نیکزاد درباره آخرین تصمیم گیری های بنیاد مسکن برای مناطق زلزله زده هرمزگان 
گفت: در زلزله هرمزگان شاهد بسیج همگانی بودیم که در این راستا مردم، بسیجیان، 
سپاه و هالل احمر ورود کرده بودند و حدود ۱۵ نفر از افرادی که زیر آوار مانده بودند 

را زنده نجات دادند.
وی با اشاره به این که امدادرسانی در زلزله هرمزگان بسیار خوب انجام شد، ادامه داد: 
همکاران بنیاد مسکن در منطقه در کنار نیروی های امدادرسان قرار گرفتند و تشکیل 

پرونده افراد آسیب دیده از زلزله را در روستاها آغاز کردند.
رئیس بنیاد مسکن افزود: در روستاهای زلزله زده هرمزگان ۱۱۹۶ پرونده تشکیل شد 
که با پرونده هایی که در شهرها انجام شد حدود ۱۴۵۰ پرونده تشکیل شده است که 

پیشنهاد وام و بالعوض امروز یکشنبه با فوریت تهیه و به ستاد حوادث ارسال شد.
نیکزاد گفت: دولت یکشنبه ۵۰ میلیارد تومان به فوریت تخصیص داد تا روند پیش 
برود و احتماالً چهارشــنبه همین هفته مصوبه وام و بالعوض این مناطق در دولت 

مصوب شود

رئیس بنیاد مسکن کشور خبرداد:

سامیه جهانشاهی مدیرکل 
بهزیستی استان هرمزگان شد

اقتصاد کیش-   طی حکمی از سوی معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور سامیه 
جهانشاهی به عنوان مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان منصوب شد. 

در این حکم که از سوی علی محمد قادری صادر شده، آمده است:
"نظر به مراتب تعهد، توانمندی و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابالغ به 
عنوان مدیرکل بهزیستی استان  هرمزگان منصوب می گردید. با عنایت به تکالیف محوله 
و سیاست های راهبردی سازمان در عرصه های رفاه و تولی گری سالمت اجتماعی 
و در راستای توانمندسازی و خدمت رسانی هدفمند به آحاد جامعه هدف معزز انتظار 
می رود با اســتعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات درون و 
برون سازمانی حداکثر ظرفیت و توان خویش را در راستای ارتقاء بهره وری و تقویت 
جایگاه و اهداف ســازمان با نگرش جامع، راهبردی و مبتنی بر برنامه های تحولی و 

اثربخش به کار بندید."
پیش از این ســامیه جهانشاهی سمت معاونت پیشگیری و از اسفند ماه سال گذشته 

تاکنون سرپرستی بهزیستی استان هرمزگان را برعهده داشته است

طی حکمی از سوی معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور؛


