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زنگنه :شبکه گاز مناطق زلزله زده سالم است
وزیر نفت گفت :مشکلی در شبکه گازرسانی مناطق زلزله زده وجود ندارد و به محض اطمینان از موارد ایمنی ،گاز مناطق زلزلهزده فوری وصل میشود.
به گزارش شادا ،بیژن زنگنه در روز گذشته پس از جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در نهاد ریاست جمهوری افزود :ممکن است فروریختن دیوار روی عملک به دلیل زلزله سبب نشتی و پس از
آن آتش سوزی شود .از این روز تصمیم گرفته شد گاز این مناطق قطع شود تا از لحاظ فنی و ایمنی مورد بررسی قرار گیرد .زنگنه یادآوری کرد :برای جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی ،گاز برخی
مناطق شهرهای زلزله زده استان کرمانشاه از جمله سرپل ذهاب به دلیل مسائل ایمنی قطع شده است .وی تاکید کرد به محض اطمینان از نبود نشتی ،گاز این مناطق وصل می شود .زنگنه افزود :هیچ
گزارشی از آسیب تاسیسات نفتی نداشتیم.

« ابتکار» خرابی مسکن مهر کرمانشاه پس از زلزله را بررسی کرد

اخبار

مسکن بی مهر!

تا دیروز «بسته ها» را می رساندیم
امروز « کمک » می رسانیم
به اطالع کلیه هموطنهای گرامی میرساند که با
توجه به وقوع حادثه زلزله اخیر و خسارات وارده
به هممیهنان عزیزمان ،تیپاکس همچون گذشته
آمادگی خود را جهت ارسال رایگان کمکهای
مردمی به شهرهای زلزله زده اعالم میدارد.
جهت هماهنگی لطفا با شمارههای زیر در تماس
باشید 8457-021 :داخلی  6واحد روابط عمومی
09102969646

از سوی بیمه رازی انجام گرفت

پرداخت خسارت دکل فتح  ٩٥شرکت ملی حفاری ایران
خسارت دکل فتح  ٩٥شرکت ملی حفاری ایران از سوی بیمه رازی پرداخت
شد.
طی قراردادی که فی مابین شرکت بیمه رازی و شرکت ملی حفاری ایران منعقد شده
است ،خسارت حادثه آتش سوزی اخیر ازسوی شرکت بیمه رازی پس از تکمیل پرونده
پرداخت خواهد شد .دکل فتح  ٩٥در نزدیکی بندر هندیجان در منطقه رگ سفید
در استان خوزستان در روز یکشنبه  ٧آبان ماه دچار سانحه آتش سوزی شد .شرکت
بیمه رازی به محض مطلع شدن از حادثه و با اعزام نیروهای متخصص جهت ارزیابی
خسارت وارد شده به محل آتش سوزی اقدام کرد و باباکردی ،مدیر بیمه های مسئولیت
و مهندسی بیمه رازی نیز شخصا به استان رفته و جزییات حادثه را زیر نظر قرار دادند.
تنها دکل فتح  ٩٥تحت پوشش این بیمه نامه است و چاه رگ سفید پوشش بیمه ای
ندارد و بیمه نامه مذکور در قالب یک کنسرسیوم بیمه ای با راهبری و سهم  ۴۰درصد
بیمه رازی صادر شده است

آمادگی بیمه سامان برای پرداخت خسارت
به بیمه شدگان زلزله غرب کشور
به گزارش روابط عمومی بیمه سامان  ،به دنبال وقوع زلزله  7.3ریشتری در
استانهای غرب کشور ،ارزیابان خسارت شرکت بیمه سامان به مناطق زلزله
زده اعزام و کار بررسی و برآورد میزان خسارت ناشی از این حادثه دردناک
را آغاز کردند.
بر اساس این گزارش ،شعب بیمه سامان در غرب کشور به عنوان مراکز اعالم خسارت
و تشکیل پرونده برای بیمه گزاران تعیین شد تا با هماهنگی این مراکز اقدامات الزم
جهت تسریع در پرداخت خسارت به بیمهشدگان و ذینفعان صورت گیرد.
گفتنی است؛ زمین لرزه يکشنبه  21آبانماه  ،در مناطقی از غرب ایران و شمال
عراق زلزلهای به قدرت  7.3ریشتر به وقوع پیوست که تلفات جانی و خسارات مالی
زیادی داشته است.

️ پيام تسليت مديرعامل موسسه اعتباري ملل
به حادثه ديدگان زلزله استان هاي غربي كشور

.
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زلزله ای که در شامگاه بیست و یکم مهرماه ،شهر
کرمانشاه را لرزاند ،عالوه بر غم و اندوهی که به دلیل
ویران شدن آشیان هموطنان کرمانشاهی و شهرها و
روستاهای تابعه ایجاد کردهاست ،غم بزرگتری را نیز
نمایان می کند که حاصل خرابیهای مسکن مهر قابل
سکونت این مناطق است .این اتفاق در حالی رخ داد که
روز زلزله ،مدیر امور مسکن اداره کل راه وشهرسازی
استان کرمانشاه از تحویل سه هزار واحد مسکن مهر
در استان تا پایان امسال خبر داده بود.عبدالرضا غفوری
با اشاره به ساخت  50هزار و  300واحد مسکن مهر
دراستان ،گفت :از این تعداد ،تعهد ساخت  45هزار واحد
در شهرهای با جمعیت باالی  25هزار نفر و  5300واحد
در شهرهای زیر  25هزار نفر را داریم .در شهرهای باالی
 25هزار نفر جمعیت از مجموع  45هزار واحد مسکن
مهر 35 ،هزار واحد تاکنون تحویل شده است .تا پایان
سال نیز واحدهایی که دارای متقاضی بوده و معارض
ندارند که حدود سه هزار واحد است به متقاضیان تحویل
میشود.
بافت فرسوده ایجاد کردن
سید کمالالدین شهریاری ،عضو کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی در خصوص دالیل این ویرانی گسترده به «ابتکار»
میگوید :از سالهای گذشته در خصوص آغاز به کار مسکن
از لحاظ کمبود کیفیت آنها هشدارهای جدی داده بودیم اما
توجهی از سوی دولت وقت به هشدارها صورت نگرفت .طبیعتا
وقتی که قیمت ساخت هر متر مربع مسکن 1 ،میلیون تومان
باشد ،اما به پیمانکار  300هزار تومان پرداخت شود ،خانه هایی
از این بهتر ساخته نمیشود .در زمان ساخت و ساز این واحدها،
دانشجویان در پروژههای تحقیقاتی خود موارد کم و کاستی زیادی
از جمله بیرون زدن تیرهای فلزی پلهها ،نم دادن سقف قبل از
بهرهبرداری ،ترک خوردن ساختمانها قبل از مسکونی شدن
و مواردی از این قبیل را مشاهده کرده بودند که گزارش این
مشکالت را به دولت وقت دادیم اما فرجی حاصل نشد.
شهریاری در ادامه گفت :وقتی امروز مشاهده میکنیم که
مسکن مهر تازه ساز با یک زلزله آوار و ویران میشود ،متوجه
می شویم نام «بافت فرسوده ایجاد کردن» که پیش از این بر
مسکن مهر گذاشته بودیم ،بی دلیل نبود .همچنین بررسیهای
کمیسیون عمران نشان میدهد که سایر مجتمعهای مسکن

مهر کیفیتی بهتر از این ساختمانهای ویران شده ندارد .البته
ساخت و سازی که در زمان دولت یازدهم انجام شد ،با کیفیتی
بهتر از دولتهای قبلی بودهاست.
او افزود :هم اکنون در کمیسیون عمران طرح تحقیق و
تفحص برای جبران مافات خرابیهای مسکن مهر غرب کشور و
بهبود مقاومت واحدهای فعلی را نیز در دستور کار قرار دادهایم.
مقصر ناظر
حسن محتشم ،رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران نیز در
گفت و گو با « ابتکار» در خصوص وضعیت ساخت و ساز مسکن
مهر گفت :بخشی از ساخت مسکن مهر در دست انبوه سازان
بود و بخش دیگری توسط سازندگان پراکنده و غیر انبوه ساز
انجام می شد .اما در هر صورت باید توجه داشته باشیم که
طبق قانون ،مسکن مهر از ضوابط قانونی سازمان نظام مهندسی
تبعیت می کند .همچنین ساخت و ساز مسکن مهر تحت نظر
مهندس ناظر انجام شده و اگر خرابی در این واحدها رخ بدهد،
ابتدا مهندس ناظر به عنوان مقصر شناخته می شود و سپس
پای سازنده به وسط می آید .بنابراین اکنون نیز مهندس ناظر
بر ساخت مسکن های مهر کرمانشاه به عنوان مقصر شناخته
می شود .اما نمی توانیم ضعیف بودن بنیان های مسکن مهر در
این منطقه را به کل کشور تعمیم بدهیم .البته نظارت رکن الزم
برای ایجاد سازه مرغوب است ،اما کافی نیست.
وی در ادامه بیان کرد :کیفیت سیمان و بتن و نوع استفاده
از آنها نقش اصلی در ایستایی ساختمان دارد .بسیاری از
مسکن های مهری که ساخته شده ،از لحاظ کیفیت سازه با
ساختمان های دیگر تفاوت زیادی ندارد .در واقع سفت کاری
این واحد ها باید با کیفیت باال صورت می گرفت ،اما در مراحل
نازک کاری ،به دلیل ذات ارزان بودن آن ها می توان از مصالح

ارزان تر استفاده کرد.
محتشم در خصوص فرضیه کم کاری پیمانکاران به دلیل
پرداخت کم و نامنظم از سوی دولت بیان کرد :این موضوع اصال
قابل پذیرش نیست .هر سازنده می تواند خود را با شرایط مالی
سازگار کند و یا ساخت را نپذیرد ،اما کم کاری در کیفیت سازه
به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
گزارشهای بی نتیجه
محمد شکرچی زاده ،رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن
و شهرسازی در سال  92اعالم کرده بود که مسکن مهر با
توجه به شتابی که در آغاز دات ،باعث ایجاد برنامهریزیهای
غیرکارشناسی شد ،بنابراین مشکالت فنی این واحدهای
مسکونی به مرکز تحقیقات مسکن به عنوان بازوی اجرایی
وزارت راه وشهرسازی ارائه شدهاست .مرکز تحقیقات مسکن به
دنبال رفع و رجوع مشکالت فنی مسکن مهر است و به همین
دلیل مستندسازی مسکن مهر هم شروع شدهاست .شکرچی
زاده در آن زمان با بیان این که اعتبار  50هزار میلیارد تومانی
برای پروژههای مسکن مهر میتوانست شرایط بهتری داشته
باشد ،گفت :واحدهای مسکونی مهر که به شیوه صنعتی ساخته
شده است دارای کیفیت بهتری است .به هر حال اگر برخی
از واحدهای مسکونی مهر موردی دارای کیفیت پایین باشد
و از مرکز درخواست کمک شود حاضر به ارائه کمک فنی و
ارزیابی مشکالت هستیم .رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و
شهرسازی اضافه کرد :باید زمینههای اجرایی مسکن مهر دیده
شود و راهکارها را با ارائه نظرات کارشناسی پیاده کرد.
محمد شکرچیزاده بار دیگر در سال  95به احتمال بروز
مشکل در مسکن مهر اشاره کرده و گفته بود که پروژهای در
مرکز تحقیقات مسکن و راه و شهرسازی با عنوان مستندسازی

مسکن مهر از سال گذشته آغاز شده بود ،بنابراین این اقدام
توسط کارشناسان خبره این مرکز انجام و گزارش نهایی آن
دراختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است .وی افزود:
در مورد کیفیت ساخت و ساز مسکن مهر ،مواردی که نیاز به
بررسی فنی دارد ،در استانهای مختلف به خصوص تهران ،تهیه
و به مرکز ارجاع میشود و از نظرات تخصصی مرکز تحقیقات،
برای رفع این اشکاالت جویا میشوند ،به همین دلیل ،مرکز
تحقیقات این موارد را به صورت موردی بررسی میکند.
شکرچیزاده ادامه گفته بود که قراردادهای آن زمان برای
ساخت و ساز مسکن مهر جزو تعهدات دستگاههای پیمانکار بود
که مقررات ملی ساختمان رعایت شود ،اما اینکه در عمل ،میزان
رعایت مقررات ملی ساختمان در پروژههای مسکن مهر تا چه
حد رعایت شده است ،باید گفت که خیلی کمرنگ بوده است،
چرا که وقتی محدودیت قیمت و مشخص نبودن عدد واقعی،
باعث میشود که پیمانکاران به دنبال حاشیه سود بروند و کیفیت
را فراموش کنند.
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی با اشاره به
اینکه دولت باید زمینهساز ساخت و ساز باشد ،گفت :وقتی
مقررات ملی ساختمان در پروژه مسکن مهر رعایت نشود،
اشکاالت فنی بیش از پیش خود را بروز میدهد ،اما باز هم
تأکید میکنم که اتمام پروژه مسکن مهر جزو تکالیف وزارت
راه و شهرسازی است.
شکرچی زاده دز خصوص این که این مسکن می توانند ترمیم
شوند و یا نیاز به تخریب دارند ،گفته بود که بسیاری از مشکالت
فنی پروژههای مسکن مهر را میتوان برطرف کرد ،اما اینکه
پروژههایی که اشکاالت فنی دارند باید تخریب شوند ،فع ً
ال به
ما گزارش نشدهاست.

تمهیدات ویژه برای بانکها در مناطق زلزله زده

شعب بانکی تعطیل نیست

متن پیام تسلیت مديرعامل موسسه اعتباري ملل سيد امين جوادي بدين
شرح است:
شنیدن خبر حادثه غمبار زلزله در غرب کشور عزیزمان به ویژه در استان شهید پرور
کرمانشاه که منجر به جان باختن و مجروح شدن جمع کثیری از هموطنان عزیزمان
شده است موجب تاثر و تالم گردید .اینجانب وقوع این حادثه اسفبار را به ساحت مقدس
حضرت بقیه اهلل االعظم مهدی موعود(عج) مقام معظم رهبری حفظه اهلل و تمامی
هم وطنان عزیز ایران اسالمی باالخص خانواده های داغدیده تسلیت و تعزیت عرض
می نمایم .اکنون که اراده خداوند بر این قرار گرفته است که چراغ زندگی تعدادی از
عزیزانمان بر اثر حادثه زلزله خاموش شود با خانواده آنان ابراز همدردی نموده و از درگاه
خداوند منان برای آن سفر کردگان به دیار باقی رحمت و غفران واسعه الهي و برای کلیه
بازماندگان صبر و اجر مسالت می کنم .همچنین از درگاه ایزد منان صحت و سالمتی
و شفای عاجل تمامی مجروحین این حادثه را خواستارم و از همکاران گرامی و سخت
کوش خود درخواست می نمایم پیرو پیام تسلی بخش ولی امر مسلمین جهان از هرگونه
کمک و یاری رسانی به هموطنان گرامی دریغ نورزیده و از تمام توان خود برای یاری
رسانی استفاده نمایند .اینجانب رجا واثق دارم که همکاران عزيزم دریغ نخواهند ورزید.

آن طور که معاون فناوری بانک مرکزی اعالم کرد در جریان زلزله اخیر در
مناطق غربی کشور تیمهای فوق العاده تجهیز شدهاند تا هیچگونه قطعی
خدمات بانکی در مناطق آسیب زده وجود نداشته باشد.
عصر روز گذشته در مناطق غربی کشور زلزلههایی رخ داد که موجب ایجاد آسیب
در این مناطق شد .بر همین اساس ولی اهلل سیف ،رئیس ک بانک مرکزی ضمن عرض
تسلیت گفت :نظام بانکی در این غم شریک است و تا این لحظه گزارش خاصی از
خسارت ساختمان های بانکی دریافت نشده و اگر در جایی نیاز به خدمات بانکی باشد
به سرعت تامین می کنیم.
در کنار اقداماتی که در اکثر حوزهها انجام شد امروز ناصر حکیمی،معاون فناوری
بانک مرکزی اعالم کرد :جلسات ویژهای در رابطه با جریان خدمات بانکی در این مناطق
برگزار شده است.
به گفته وی ،بالفاصله با وقوع زلزله تصمیم بر این شد تا بتوانند با هماهنگیهای

الزم در شبکه بانکی ارتباطات به طور کامل حفظ شود .از این رو هماهنگیهای الزم
بین گروههای عملیاتی در مناطق و ستادها انجام شد .بنابر اعالم معاون فناوری بانک
مرکزی در جلساتی که برگزار شده اقدامات کافی صورت گرفته تا هیچگونه قطعی
خدماتی در مناطق آسیب دیده شده وجود نداشته و خدمات پرداخت به طور کامل
انجام شود.
این در حالی است که جمشیدی ،رئیس کانون بانکهای خصوصی نیز در این رابطه
به ایسنا گفت :طبق تصمیمی که گرفته شده هیچ یک از شعب بانکها به ویژه بانکهای
خصوصی در این مناطق تعطیل نیست ،علیرغم این که برخی ادارات تعطیل شدهاند و
بانکها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
وی در رابطه با آسیب دیدگی شعب بانکها در مناطق زلزله زده نیز گفت :آسیبهای
جدی وارد نشده و تنها در حد این بود که برخی شعب ترکهایی برداشتهاند ،اما به
هرحال نوساز بودن و محکم بودن ساختمان بانکها مانع از آسیب جدی شده است.

گمرک ایران اعالم کرد

خدمات کارکنان گمرک کرمانشاه در مرز خسروی ادامه دارد

ارسال اولین محموله کمک های موسسه نور به کرمانشاه
اولین محموله کمک های موسسه_اعتباری_نور به سمت مناطق زلزله زده
کرمانشاه ارسال شد.
همچنین موسسه اعتباری نور در پیامی در گذشت تعدادی از هموطنان عزیز در
حادثه وقوع زلزله را خدمت مردم ایران و بازماندگان این حادثه تسلیت گفت.

بازديد رئیس شعبه کرمانشاه بیمه «ما»
از مناطق زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب

خ گمرک ایران اعالم کرد که انجام تشریفات گمرکی در
گمرک خسروی طبق روال هر روز ادامه دارد.
به گزارش تارنمایگمرک ایران ،در پی وقوع زلزله شدید در بخشی
از مناطق غربی کشور و به ویژه استان کرمانشاه کارکنان گمرک
خسروی با حضور در محل کار نسبت به انجام تشریفات گمرکی
کامیون های حامل بار در محوطه های گمرکی اقدام کردند که
این خدمات با وجود شرایط خاص در منطقه همچنان ادامه دارد.
خلیل حیدری مدیر کل گمرکات کرمانشاه در خصوص

رئیس شعبه کرمانشاه بیمه «ما» به همراه تعدادی از کارشناسان فنی و
ارزیابان رسیدگی به خسارت از مناطق زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب
بازديد كرد .
به گزارش روابط عمومی بیمه «ما» در اين بازديد كه روز دو شنبه  96/8/22انجام شد،
عبدالرضا احمدی با حضور در شهرستان سرپل ذهاب و روستاهاي آسيب ديده از نزديك در
جريان مسائل و مشكالت موجود در اين مناطق قرار گرفت .عبدالرضا احمدی به نمایندگی
از بیمه «ما» با ابراز تأسف از وقوع این زلزله دلخراش و اظهار همدردی با بازماندگان این
حادثه عنوان کرد :به محض اطالع از وقوع حادثه و به دستور مدیرعامل شرکت به همراه
ارزیابان رسیدگی به خسارت در منطقه حاضر شدیم تا ضمن تشکیل کارگروه کارشناسی
در محل ،نسبت به پرداخت به موقع خسارت به حادثه دیدگان اقدام کنیم.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی خبر داد

آمادگی ایرالینها برای انتقال مجروحان
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اعالم کرد :قیمت بلیت سفر با هواپیما به
مناطق زلزلهزده در حال حاضر به شکلی عادی و طبق شرایط بازار فروخته
میشود و با نهایی شدن پروازهای فوقالعاده حتی احتمال کاهش قیمت نیز
وجود دارد.
مقصود اسعدی سامانی در گفتوگو با ایسنا درباره اشکاالت به وجود آمده در فروش
بلیت و شایعاتی که حکایت از افزایش نرخ نجومی بلیت هواپیما به مقصد مناطق زلزلهزده
داشت ،توضیح داد :آنچه که اتفاق افتاده بود ،تخلف یک آژانس هواپیمایی بود که با خرید
تعدادی از بلیتها قصد فروش گران قیمت آنها را داشت .با شناسایی این آژانس مراتب
شکایت نهایی شده و در حال حاضر فرآیند تعلیق مجوز آن از سوی سازمان هواپیمایی
کشوری پیگیری میشود .به گفته وی ،بهجز این آژانس متخلف دیگر بلیتها طبق روال

تسلیت بانکپاسارگاد بهمناسبت درگذشت هموطنانمان
در حادثه زلزله کرمانشاه
بانکپاسارگاد ،ضمن تسلیت به ملت شریف ایران به مناسبت درگذشت
تعدادی از هموطنان عزیزمان در حادثه غمانگیز زلزله کرمانشاه ،از درگاه
ایزد منان برای درگذشتگان علو درجات ،برای بازماندگان صبر و شکیبایی،
برای مجروحان شفای عاجل و برای تمام هممیهنان عزیزمان سالمت و طول
عمر مسئلت دارد.

آسیب دیدگی ساختمان های گمرکات مرزی به دنبال این حادثه
اعالم کرد  :بخش هایی از ساختمان های قدیمی گمرکات در نقاط
صفر مرزی آسیب دیده است.
وی در خصوص آسیب دیدگی کارکنان گمرک در این حادثه
گفت :فقط دو نفر از کارکنان گمرک در پی این زمین لرزه آسیب
دیده اند.
حیدری در ادامه تاکید کرد  :با توجه به ورود  ۵۰دستگاه
کامیون به محوطه گمرکی گمرک مرز خسروی از همان

ساعات ابتدایی کارکنان گمرک در محل کار حاضر و خدمات
گمرکی را ارائه دادند و همچنان فعالیت های گمرک خسروی
ادامه دارد.
مدیر کل گمرکات کرمانشاه در ادامه تاکید کرد  :با توجه به
پیگیری ها و دستور رئیس کل گمرک ایران آمادگی گمرکات و
کارکنان را جهت ارائه خدمات پشتیبانی و در اختیار قرار دادن
محوطه های گمرکی به زلزله زدگان عزیز در گمرکات مرزی
کرمانشاه و شهر کرمانشاه اعالم کرده ایم.

عادی فروخته میشوند و میتوان با  ۱۲۰تا  ۲۰۰هزار تومان بسته به کالس متفاوت
پروازی به سمت شهرهای مناطق زلزلهزده پرواز کرد.دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی
در پاسخ به سوال ایسنا درباره چگونگی هماهنگی ناوگان هوایی کشور برای انتقال
مجروحان زلزله اخیر نیز گفت :همانطور که در تجارب زلزلههای گذشته نیز شرکتهای
هواپیمایی امکانات خود را در اختیار مجروحان قرار داده بودند ،در حادثه اخیر نیز
ایرالینها مقدماتی برای تجهیز هواپیما به برانکارد و امکانات جابهجایی مصدومان انجام
دادهاند و در روزهای آینده نیز همین روال ادامه خواهد داشت .اسعدی سامانی ادامه
داد :شرکتهای هواپیمایی تاکنون مجوز انجام  ۱۰پرواز فوقالعاده به مناطق زلزله زده
را دریافت کردهاند و در صورت نیاز و صدور مجوزهای جدید امکان آنکه تعداد پروازهای
فوقالعاده به این مناطق افزایش پیدا کند نیز وجود دارد.

اعالم آمادگی بنیاد مستضعفان برای تامین سیمان مناطق زلزلهزده
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اعالم کرد برای سرعت
بخشیدن به بازسازی مناطق زلزله زده آمادگی دارد تا ۱۰۰
هزار تن سیمان الزم برای این مسئله را تامین کند.

به گزارش ایسنا ،در جریان جلسه ستاد مدیریت بحران کشور
که در شهرستان سر پل ذهاب برگزار شد ،رئیس بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی اعالم کرد که این بنیاد تا  ۱۰۰هزار تن سیمان الزم

برای بازسازی مسکن روستایی و  ۱۰۰هزار بتری  ۱.۵لیتری آب به
غرب کشور ارسال کند.
این بنیاد که اعالم کرده بود ،آمادگی دارد تمام امکانات در اختیار

خود را برای آواربرداری و بازسازی مناطق زلزله زده اختصاص دهد،
در جریان زلزله آذربایجان شرقی و غربی  ۱۲هزار تن سیمان برای
بازسازی این مناطق اختصاص داده بود.

