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کرونا در خانههای بومگردی را تخته کرده است

هشدارهای نارنجی و زرد هواشناسی
برای  22استان کشور

خزان گردشگری روستایی
زهرا کشوری

کرونــا در دو هــزار و  200واحــد بومگــردی را در
مهمترین فصل گردشــگری تخته کرد تا حداقل
 ۲۲هــزار نفــر در دو مــاه گذشــته هیــچ درآمدی
بــرای اداره زندگیشــان نداشــته باشــند .آنهــا
اکنون در روزگار بیکاری و رکود کرونایی خواســتار
حمایت دولــت از واحدهای بومگردی هســتند.
ایــن واحدها تــا چندی پیش باعث رونق کســب
و کارهای روســتایی و بومی و مهاجرت معکوس
از شــهرها به روســتاها شــده بودند .اکنــون اما با
آیندهای مبهم و امروزی سوت و کور مواجهاند.
«ولیاهلل تیموری» ،معاون گردشگری کشور
در گفتوگو با روزنامه ایران هشدار میدهد«:اگر
وزارت کار و بانکهــا هــر چــه ســریعتر به کمک
بومگردیها نیایند این اشــتغالها برای همیشه
از بیــن خواهنــد رفت .با حــرف نمیتوان جلوی
بیکاری را گرفت».
«کاوه مظفــری» صاحــب یکــی از
بومگردیهای گیالن از بیکار شدن  ۸نیروی این
بومگــردی خبر میدهــد و میگویــد« :درآمد ما
از اســفند تا به امروز صفر بوده اســت ».او درباره
تســهیالت  ۱۲درصــدی دولــت به مراکــز اقامتی
هم احتمال میدهد این وام نصیب هتلداران و
بخشهای گردشــگری که ضوابط خاصی دارند
بشود و بومگردیها سهمی از آن نبرند.
مظفری اعتقــاد دارد مشــکالت بومگردیها
از قبــل از کرونا هم وجود داشــت .او کاغذ بازی،
فرآینــد کنــد کارهــای اداری و دور از دســترس
بــودن ســازمان میــراث فرهنگــی از روســتاها را
از جملــه عواملــی میدانــد کــه باعــث میشــود
بومگردیهــا از پیگیــری درخواســت هایشــان از
میــراث فرهنگی پشــیمان شــوند .مظفــری یکی
از مشــکالت بومگردیهــا را عــدم تحقــق بیمــه
آنها میداند و میگوید« :بر اســاس طرح وزارت
میــراث فرهنگــی قــرار بــود پرســنل و میهمانان
بومگردی بیمه شوند که به مجلس برده شد اما
به نتیجهای نرسید».
ëëفاصلهگــذاری اجتماعــی تضــادی بــا فعالیت
بومگردیها ندارد
وزارت میــراث فرهنگــی بهتازگــی پذیــرش
میهمــان را برای هتلها بــدون مانع اعالم کرده
اســت اما سایر مراکز فرهنگی از جمله خانههای
بومگردی همچنان اجازه پذیرش مسافر ندارند.
مظفــری اعتقاد دارد کــه خانههای بومگردی در
ایــن دوران بــرای مســافران امنتــر و ایمنتــر از
هتلهاســت او میگویــد« :بومگردیها در تضاد

خبرنگار

بــا مســافرتهای انبــوه و غیربرنامهریزیشــده
هســتند و شــاید بتــوان گفــت فاصلهگــذاری
اجتماعــی در بومگردیها بهتر از هتلها رعایت
میشــود ».او درباره برنامههــای بومگردی خود
هــم میگویــد« :مــا بــرای فاصلهگــذاری ایمــن
ســاعت تخلیــه هتلهــا را تغییــر دادهایــم .قبل
از کرونــا اتاقهــا ســاعت  ۱۰تخلیه و تا ســاعت ۲
تمیــز و در اختیــار مســافر بعدی قــرار گرفت اما
قصــد داریــم بعــد از صدور اجــازه بــرای گرفتن
مســافر ،یــک روز بعــد از تخلیــه اتــاق مســافر
بعدی را پذیــرش کنیم ».او بومگردیها را برای
کارمندانــی کــه در شــهری غیر از محل ســکونت
خــود کار میکننــد محلــی ایمن بــرای دور کاری
میداند.
«مصطفــی شــیرین بیــان» صاحــب یکــی از
بومگردیهــا در گرمســار هــم میگویــد« :از ۲۵
بهمــن تــا بــه امــروز اقامتــگاه تعطیــل بــوده و
نیروهای ثابت و ســاعتی آن هیچ گونه درآمدی
نداشتهاند».
بهگفتــه شــیرینبیان ،وزارت میراث فرهنگی
بــه تازگی ســایتی را بــه آنها معرفی کرده اســت
تا کد بهداشــتی بگیرنــد و بعــد از گرفتن این کد
منتظر باشــند تــا وزارتخانه شــروع فعالیتهای
آنهــا را اعالم کنــد .او اعتقــاد دارد وزارت میراث
فرهنگــی بــه تنهایــی نمیتوانــد بــر مشــکالت
گردشگری از جمله بومگردیها فائق آید.
«جلیل ضیائی» مدیر یک بومگردی در کویر
توگو با
ســه قلعه سیســتان و بلوچســتان در گف 
«ایــران» از تعدیــل نیروهای خــود بهدلیل عدم
درآمدزایــی در دو مــاه گذشــته خبــر میدهــد و
میگویــد« :در اســفند و فروردین ماه  95میلیون
تومــان ضرر کردم ».او کــه در کنار بومگردی یک
رســتوران هم دارد از فاســد و خراب شــدن مواد
غذایی در رســتورانش میگویــد و ادامه میدهد:
«تمام امید ما در طول ســال به تعطیالت و بهار
است ما در زمستان و تابستان مسافر بسیار کمی
داریــم امــا امســال کرونا اجــازه نداد تــا از فصل
کاری درآمدزایی کنیم».
او شــنیده اســت که برخــی از بومگردیها در
غــرب کشــور بــاز شــدهاند و مســافر میپذیرنــد.
ضیایی میگوید« :اگر چنین اســت اجازه بدهند
تمام بومگردیها فعالیتشان را با حفظ و رعایت
بهداشت شــروع کنند ».اوتعطیلی بومگردیها
بر اثر کرونا را باعث بیکاری زنجیرهای از مشاغل
و آدمهــا میدانــد و بــرای مثال میگویــد« :یک
بنده خدای قصاب ،بین بیســت تا ســی گوسفند
خریــده بــود و خوشــحال بــود کــه میتوانــد آن

نیم مشــکالت بومگردی ها از قبل از کرونا هم وجود داشــت .کاغذ بازی ،فرایند کند کارهای
نگاه اداری و دور از دســترس بــودن ســازمان میــراث فرهنگی از روســتاها از جملــه عواملی
اســت که باعث می شــود بومگردی ها از پیگیری درخواست هایشان از میراث فرهنگی
پشیمان شوند.
را بــه بومگــردی مــا بــرای پذیرایــی از مســافران
بفروشــد اما میگوید حاال گوسفندها روی دستم
ماندهانــد ».او خــوار بــار فروشــیها ،لبنیاتیها و
عشــایری کــه صنایع دســتی تولید میکننــد را از
جمله کســانی میداند کــه کرونا درآمد زایی را از
آنها در کویر سه قلعه گرفته است.
مســعود ساســانی مســئول یکــی از خانــه
بومگردیهــای روســتای پامنــار دزفــول از بیکار
شــدن  ۱۵۰خانــوار این روســتا بر اثر شــیوع کرونا
خبر میدهد.
بهگفتــه او در ایــن روســتا فقــط  ۱۰اقامتــگاه
بومگــردی وجــود دارد کــه در هرکــدام از ایــن
بومگردیها بین  ۴تا  ۵نفر مشغول بهکار بودند.

او میگوید« :در هفت هشــت ماه گذشــته درآمد
نداشــتیم و چشــم انتظــار آمدن عیــد بودیم اما
کرونا این فرصت را از ما گرفت».
درآمد بخشی از اهالی این روستای گردشگری
هــم از مسافرکشــی بــا قایق روی اســکله اســت.
بعضی از خانوارها هم صنایع دستی روستا را به
گردشگران میفروشند .ساسانی میگوید« :آنها
دکه داشــتند و در ایامنوروز صنایع دستی خود را
به فروش میرســاندند ».بخشی از روستا هم که
غــذای گردشــگران را تهیه میکرد نیــز از رهگذر
شــیوع کرونا بیــکار شــدند .به گفته ساســانی ۸۰
درصد مســافران این روســتا را تهرانیها تشکیل
میدادند .آنها از حضور پایتخت نشینها درآمد

خوبی کسب میکردند.
«فرهــاد ثریــا» صاحــب یــک بومگــردی در
خوسف خراســان جنوبی در گفتوگو با «ایران»
میگویــد« :وضعیــت بومگردیهــا در خراســان
جنوبی قبل از کرونا هم بهدلیل دوری مســافت،
هزینــه بســیار زیــاد حملونقــل و همچنین نگاه
راهنمایــان گردشــگری بســیار پاییــن بــود ».او
اعتقاد دارد راهنمایان گردشــگری سواد و تجربه
الزم را بــرای معرفــی کویــر خراســان جنوبــی
ندارنــد و کویــر را محــدود به اســتانهای مرکزی
میدانند در صورتی که مردم شناســی خراســان
جنوبــی میتوانــد یــک بهانه بســیار خــوب برای
حضــور گردشــگران باشــد .ثریــا اعتقــاد دارد
ارگانها و بخشهــای دولتی باید به کمک بخش
گردشگری خراسان جنوبی بیایند.
ëëبا حرف جلوی بیکاری گرفته نمیشود
ولــیاهلل تیموری معاون گردشــگری کشــور از
متضرر شدن بخش گردشگری مثل سایر صنایع
از کرونــا خبــر میدهــد و بــه «ایــران» میگویــد:
«مســأله بدتر این اســت کــه هیــچ دورنمایی که
نشــان بدهــد کرونا چــه زمانــی پایــان میپذیرد
وجــود نــدارد تابتوان بــر اســاس آن برنامهریزی
کرد».
تیمــوری ،کارکــرد بومگردیهــا را متفــاوت با
هتلهــا ،هتل آپارتمانها و ســایر مراکز خدمات
مســافرتی میداند .بــه گفته معاون گردشــگری
همین تفــاوت اجازه نمیدهد تســهیالت اعالم
شده از سوی دولت به بومگردیها برسد.
تســهیالت اعالم شــده از ســوی دولت شامل
وام  ۱۲درصــدی اســت کــه بــر اســاس بیمــه بــه
مراکز اقامتی پرداخت خواهد شــد اما بومگردها
بیمه نیســتند و همین مســأله اجازه نمیدهد تا
آنها از این تســهیالت اســتفاده کننــد .تیموری از
حمایــت رئیــس جمهــوری ،معــاون اول رئیس
جمهــوری و معاون اقتصــادی رئیس جمهوری
از بومگردیها خبر میدهــد اما میگوید« :هنوز
نتوانســتهایم ایــن مســأله را در میــان مســئوالن
جابیندازیم».
منظــور تیمــوری از ســایر مســئوالن بانکهــا
و وزارت کار اســت .او اعتقــاد دارد آنهــا نــگاه
تخصصــی به مســأله بــوم گردیهــا ،راهنمایان
گردشگری و هنرمندان صنایع دستی ندارند.
تیمــوری میگویــد« :وزارت میــراث فرهنگی
اعتقــاد دارند اگــر کمکی قرار اســت به بخشها
داده شــود ایــن کمــک بایــد در اختیــار دســتگاه
متولــی و تخصصی آن قــرار بگیرد تــا بهصورت
هدفمند برنامهریزی شود».

ســازمان هواشناســی بــا صــدور هشــدارهای نارنجــی و زرد از
تشــدید فعالیت ســامانه بارشــی و رگبــار و رعد و بــرق ،گاهی
وزش باد شــدید و احتمال رخــداد تگرگ طی امروز و فردا در
 22استان کشور خبر داد.
بهگــزارش ایــن ســازمان ،زمانــی کــه هشــدار نارنجــی صــادر
میشــود ،پیشبینــی این اســت کــه پدیــدهای جــوی احتماالً
اثــرات منفی بهدنبال دارد و خســارتهای احتمالی را ســبب
میشود .هشــدار نارنجی رنگ جهت آمادهباش دستگاههای
مســئول برای مقابله با یک پدیده خســارتزا صادر میشــود.
بنابرایــن طبق این هشــدار ،تشــدید فعالیت ســامانه بارشــی
امــروز پنجشــنبه بــرای زنجــان ،همــدان ،کردســتان ،مرکزی،
قزویــن ،البــرز ،تهران ،ســمنان ،گلســتان ،خراســان شــمالی،
خراســان رضوی ،کرمــان ،یزد ،اصفهان ،فــارس ،چهارمحال
و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرســتان ،مرکزی ،شمال و
شرق خوزســتان دور از انتظار نخواهد بود .بنابراین باال آمدن
آب رودخانههــا ،احتمال آبگرفتگی معابــر و برخورد صاعقه
در این استانها پیشبینی می شود.
برایــن اســاس عــدم تــردد و توقــف در کنــار رودخانههــا و
آبراههــا ،مدیریــت ســدها ،اقدامــات پیشــگیرانه در جهــت
حفــظ محصــوالت کشــاورزی ،آمادگــی دســتگاههای اجرایی
ازجمله شــهرداریها و فرمانداریها جهــت اتخاذ تمهیدات
الزم بهمنظــور جلوگیری از خســارت های احتمالی ســیالب و
آبگرفتگی معابر توصیه میشود.
همچنیــن ســازمان هواشناســی بــا صدور هشــدار زرد نســبت
به فعالیت ســامانه بارشــی از امروز پنجشــنبه در برخی دیگر
از اســتانها خبــر داد .هشــدار زرد بــه معنــای ایــن اســت کــه
پدیــدهای جــوی رخ خواهد داد که ممکن اســت در ســفرها و
انجــام کارهــای روزمــره اختالالتــی را ایجــاد کند .این هشــدار
بــرای آگاهی مردم صادر میشــود تــا بتواننــد آمادگی الزم را
بــرای مواجهه با پدیدههای جوی داشــته باشــند کــه از حالت
معمول کمی شــدت بیشــتری دارد .از ســوی دیگر مســئوالن
نیــز در جریــان این هشــدارها قــرار میگیرند تا اگر الزم باشــد
تمهیداتی را بیندیشند.
بنابراین طبق این هشــدار در این روز تداوم این شــرایط جوی
در خراســانهای رضــوی ،شــمالی و جنوبــی ،یــزد ،اصفهان،
زنجان ،قزوین ،البرز ،تهران ،قم ،مرکزی ،همدان ،کردستان،
کرمانشــاه ،لرســتان ،ایــام ،ســمنان ،مازنــدران ،آذربایجــان
شــرقی و غربــی ،اردبیــل ،چهارمحــال وبختیــاری ،کهگیلویه
وبویراحمد ،خوزســتان ،کرمان ،یزد ،فارس ،بوشــهر و شــمال
هرمزگان دور از انتظار نخواهد بود.
فعالیت این ســامانه فــردا جمعه هم در اســتانهای فارس،
بوشــهر ،شــمال هرمــزگان ،کرمان ،خراســان جنوبی ،شــمال
سیســتان وبلوچســتان ،خراســان شــمالی ،خراســان رضــوی
و برخــی نقــاط یــزد و روزشــنبه (13اردیبهشــت مــاه) نیــز در
اســتانهای زنجــان ،قزوین ،البــرز ،تهران ،آذربایجان شــرقی
وغربی ،همدان ،کرمانشاه و کردستان پیشبینی میشود.

گزارش

خبرنگار

پریساعظیمی

بیکاری  70هزار شــاغل در صنعت پرورش گل محمدی و گالبگیری بهخاطر کرونا

پیش بینی می شــود حجم و گستره هجوم ملخها در روزهای آینده  10برابر شود

اشک و آه گل چینان و گالبگیران

ملخ های مهاجم  7استان ایران را هدف گرفته اند
زهره افشار

حمیرا حیدریان

خبرنگار

خبرنگار

غنچههای گلمحمدی در قمصر و نیاسر و
برزک شــکفتهاند؛ آفتاب از افق مشرق سر
بر میآورد و در آسمان اوج میگیرد بدون
اینکه گلچینها به سراغ گلها بیایند .بدون
نگاه تماشاگر گردشــگرانی که هر سال این
موقع از تهران و بســیاری از شهرهای دیگر
به کاشان میآمدند ،بدون اشتیاق و رغبت
صاحبــان مزرعه برای چیــدن گلهایی که
در گالبگیریها مشــتری ندارند؛ در سکوت
و بیرونقی خاکســتری رنگی که امســال به
مزرعههــای پرمحصول و خرم دهن کجی
میکنــد ،گلهــای محمــدی روی بوتههــا
پژمرده میشــوند .کرونا ایــن قلمرو را هم
فتح کرده است ،از قمصر تا دامنه کوههای
کرکــس که روســتاها و شــهرها هر ســاله در
همین موســم با گلهای محمدی و گالب
رونق گرفتهاند و هر کدام به آوازه و شهرتی
رسیدهاند ،اکنون در تسخیر کرونا ست.
 1740کارگاه ســنتی 36 ،کارخانــه
صنعتــی و  78کارگاه نیمــه صنعتــی بــه
اضافــه هــزاران هکتــار مزرعــه گل در ایــن
منطقــه برای  70هــزار نفر اشــتغال ایجاد
کرده اســت و حــاال رضا ســیدنوابی رئیس
اتحادیــه گالبگیــران کارگاههــای ســنتی و
نیمه صنعتی شهرستان کاشان به «ایران»
میگوید :امسال کرونا همه این  70هزار نفر
را برای چند ماه بیکار کرده است.
او بــا بیــان اینکــه هرســاله ٥٠درصــد
فــروش گالب در پیــک ایــام نــوروزی و
اردیبهشــت ماه با ورود گردشــگران به این
شهرســتان به فروش میرفت ،میافزاید:
متأســفانه امســال از همان ابتــدای فصل
فروش با تعطیل شــدن مراکز گردشــگری
و ممانعــت از آمــدن گردشــگران و لغــو
جشــنوارههای گالبگیــری بهخاطر بیماری
کرونــا ،تاکنــون ایــن فــروش ســیر نزولــی
شــدیدی داشته اســت .بجز خرده فروشی
ما یک فروش عمده نیز داریم که بخشــی
از ایــن فــروش بــه محصــوالت شــیرینی و

بســتنی و ...اختصاص مییابد که مصرف
قنادیهاســت امــا بــا شــیوع ایــن بیماری
میــزان خریــد گالب از ســوی ایــن صنــف
تقریبــاً صفر بود و حتــی در حال حاضر که
شــاید از شــدت این بیماری کم شده باشد
خود ما نیز حاضر به مصرف بستنی سنتی
نیســتیم و همچنــان کارخانجــات نیــز از
خریــد گالب ممانعت میکننــد در نتیجه
خریداران عمده را نیز از دست دادهایم.
او ادامه میدهد :در ســال های گذشــته
بجــز قنادیهــا و کارخانههــا ،مســاجد
خصوصــاً در ایــام مــاه مبــارک رمضــان از
خریداران عمده ما محسوب میشدند که
این بیماری این امکان را نیز تعطیل و این
مشــتریان را از مــا گرفته اســت و در نهایت
گورســتانها هم فضایی بود که گالب برای
معطر شــدن خانه ابدی اهل قبور در آنجا
کاربرد داشــت که در حــال حاضر جای آن
را الــکل گرفته اســت و میبینید کــه با این
شــرایط مــا کامــاً زمیــن خوردهایــم و این
صنعت باارزش رو به نابودی است.
رئیس اتحادیــه گالبگیــران کارگاههای
ســنتی و نیمــه صنعتــی کاشــان اضافــه
میکنــد :تولیــد گل امســال نســبت بــه
ســال گذشــته یکونیــم برابر شــده اســت
یعنــی ســال گذشــته بالــغ بــر ٦٠هزارتــن

چیده شــده که ایــن رقم در ســالجاری به
١٠٠هزار تن رســیده اســت اما متأسفانه در
بازارخریــداری ندارد .وی بــا تأکید بر اینکه
سرنوشت صنعت گالبگیری به سرنوشت
جوجههــای یــک روزه دچــار شــده اســت،
تصریح میکنــد :وقتــی افزایش محصول
باشــد و خریداری نباشــد مجبــور به امحا و
دورریختن محصولی میشویم که برای آن
بسیار هزینه شده چون خریداری ندارد .ای
کاش دولت همراهی کند و اجازه صادرات
ایــن محصــول را بدهد یا اینکه بــرای ورود
دســتگاهها بــرای تبدیــل گل و گالب بــه
اســانس همراهــی کنــد تــا از ایــن فاجعــه
اقتصــادی و از بیــن رفتــن ایــن صنعــت
جلوگیری شود.
نوابــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین
ضــرررا کشــاورزان متحمــل میشــوند،
میافزایــد :ســال گذشــته برای چیــدن هر
کیلــو گل 3500تومــان هزینــه میشــد کــه
این رقــم امســال بــه 5هزارتومان رســیده
اســت ،همچنین سال گذشــته گل کیلویی
١٥هزارتومــان بــه بــازار عرضه میشــد که
این رقم امسال به ١٠تا١٢هزارتومان رسیده
اســت .در واقــع باوجود افزایــش هزینهها،
قیمت نهاده پایین آمده است.
نوابــی همچنیــن تأمیــن لــوازم و

محصــوالت بســتهبندی گالب ماننــد
پــت ،کارتن و شیشــه به علت بســته بودن
جادهها را از دیگر مشــکالت گالبگیران این
شهرســتان برشمرده و تصریح میکند :در
زمان حاضــر انبارهای گالبگیــران مملو از
گالبهای تولید شــده است و از سوی دیگر
گل گلــکاران نیز به دســت آمده اما امیدی
به فروش آن ندارند.
وی میــزان خســارت بــه کارگاههــای
گالبگیــری ســنتی در شهرســتان کاشــان را
بین  2تا  2هــزار و  500میلیارد ریال برآورد
و پیشنهاد میکند ،دولت در کنار پرداخت
وامهای بالعوض یا کمبهــره به گلکاران و
گالبگیــران ،بخشــی از مالیــات و بیمه آنها
را نیز ببخشد یا تقسیط کند تا این صنعت
بتواند بار دیگر رونق بگیرد.
رئیس اتحادیــه گالبگیــران کارگاههای
سنتی و نیمه صنعتی کاشان با بیان اینکه
٧٠درصد صنعت گالبگیری کشورمتعلق
به کاشان اســت ،میگوید :اگر دولت از این
صنعــت در شــرایط فعلی حمایــت کند و
اگرقوانیــن در مورد این قشــر زحمت کش
کــه زیــان فــراوان دیدهانــد کمی ســهل تر
از گذشــته اعمــال شــود و اگــر وزارت جهاد
کشاورزی و صمت حمایت کنند شاید این
صنعت آسیب دیده جان دوباره بگیرد.

محــدوده جغرافیایــی حمالت ملخهــای مهاجم
در ایــران رو به گســترش اســت و از ســه روز پیش به
استان خراسان جنوبی هم حمله کردند ،حاال تعداد
اســتانهای درگیر با ملخها به  7استان رسیده .خبر
خوب این اســت که بــا وجود بار روانــی منفی ایجاد
شــده بهخاطر وجود این ملخهــا در مراتع و مناطق
مسکونی ،بهدلیل آمادگیهای مناسب برای مقابله
بابحرانوهشدارهایبموقعفائو،اینملخهاتهدید
جدی بهشــمار نمیروند .بــا این حال هشــدارهای
فائو نشان میدهد گستره هجوم و تعداد ملخهای
مهاجــم در ایــران در روزهای آینــده  10برابر خواهد
شد .استان سیستان و بلوچستان با  54هزار هکتار از
اراضــی که مورد هجوم ملخها قرار گرفته همچنان
صدرنشین است .غالمحسین تیموری ،مدیر حفظ
توگو با «ایران»
نباتات سیستان و بلوچستان در گف 
تصریــح میکند :اســتان مــا از پنجم آبان ماه ســال
گذشته تاکنون مورد هجوم ملخها قرار گرفته است.
اما دســتههای جدید که از دیروز وارد شــدهاند پیش
قــراوالن دســتههای بزرگــی هســتند کــه فائــو هفته
گذشــته نســبت به ورودشان به اســتانهای جنوبی
هشــدار داده بود .وی میافزاید :متأسفانه سیستان
و بلوچستان از دو جبهه پاکستان و کشورهای عربی
مــورد هجــوم ملخها قــرار میگیرد .بهگفتــه وی در
حــال حاضر ملخها دســته دســته در حــال ورود به
عرصههای منابع طبیعی  15شهرســتان سیســتان
و بلوچستان هســتند .تیموری خاطرنشان میکند:
بــرای مبارزه بــا ملخها نه کمبود اعتبــاری داریم نه
کمبــود تجهیــزات و نیروی انســانی ،فقــط موضوع
اینجاســت که این ملخها جنگجویان قابلی هستند
ایــن گونه از ملخها میتواننــد  150تا  200کیلومتر را
یک نفس پرواز کنند و بعد یکی دوساعتی استراحت
کنند .حاال اگر در این یکی دوساعت 44تیم دیده بان
در سیستان و بلوچستان یا مردم متوجه حضورشان
در منطقهای شــوند و به ما گزارش شود که مشکلی
نیســت مــا از راه زمیــن و اگر صعب العبور باشــد از
راه هوا خودمان را به منطقه مورد نظر میرســانیم
وسمپاشــی میکنیــم وگرنه این ملخها بــه راه خود
ادامــه میدهند و امکان جفتگیری یا ادامه مســیر
پیــدا میکنند .به گفته مدیر حفظ نباتات سیســتان

و بلوچســتان در حــال حاضر یــک فروند هواپیمای
مجهــز بــه سیســتم جدیــد سمپاشــی در فــرودگاه
ایرانشــهر مستقر اســت و در چند نقطه دیگر استان
هم باند خاکی احداث شده است تا هواپیماهای در
حال مأموریت متوالی الزم نباشد برای سوختگیری
مســافت طوالنــی بپیمایــد .ایــن هواپیمــا قابلیت
حمل یکهزارو  200لیتر ســم را دارد که هر لیتر ســم
برای سمپاشــی یک هکتار کافی اســت 22 .دستگاه
سمپاش پشت وانتی نیزدر نقاط مختلف سیستان
و بلوچستان کار سمپاشی زمینی را انجام میدهند.
تیموری میگوید :تاکنون در بیش از  54هزار هکتار از
اراضی استان با ملخها مبارزه شده است.
ëëهمچنانباملخهاکارداریم
در همیــن حال ســید رضا میر ،ســخنگوی ســازمان
توگو با «ایران» تصریح میکند:
حفظ نباتات در گف 
با ورود دســتههای جدیــد ملخ که فائو گفته ممکن
اســت بــه دســتههای  1.5میلیــاردی هــم برســد از
ابتدای این هفته اســتان خراســان جنوبی هم آلوده
شــد و مبارزه بــا این آفت در آن کلیــد خورد .تاکنون
در  133هزارو  215هکتار از اراضی کشــور شــامل 54
هزار هکتار در سیستان و بلوچستان 38 ،هزار هکتار
در هرمزگان19 ،هزار هکتار در بوشهر13 ،هزار هکتار
در فارس6 ،هزار هکتار در خوزستان و یکهزار هکتار
در جنــوب کرمــان (منطقــه جیرفت) بــا ملخهای
مهاجم مبارزه شــده اســت .در خراسان جنوبی هم
در اولیــن روز کار سمپاشــی بــا  150هکتار آغاز شــد.

«میر» خاطرنشان میکند :این ملخها از کشورهای
عربســتان ســعودی ،امارات متحده عربی ،عمان،
کویــت و قطــر در حــال ورود به اســتانهای جنوبی
هســتند و احتمــاالً از اواخر خــرداد ماه به پاکســتان
و هنــد خواهند رفت .وی با اشــاره به اینکــه ایران بر
اساس هشدارهای فائو خود را برای مبارزه با ملخها
در ســطحی معادل یک میلیون هکتــار آماده کرده
میگویــد :ما تاکنــون با ملخهــا در  125هــزار هکتار
از اراضــی مبارزه کردهایــم و این یعنی اینکه ما حاال
حاالهــا بــا ملخها کار داریــم در واقــع  10برابر وضع
فعلــی در روزهــای آینده منتظــر ماســت .او درباره
اعتبــارات الزم بــرای مبارزه با ملخهــا توضیح داد:
پیشتر  20میلیارد تومان اعتبار برای مبارزه با ملخها
بهدستمان رسیده بود خوشبختانه هیأت وزیران در
جلســه اخیر  20میلیارد تومــان دیگر را هم مصوب
کــرد و بهنظر میرســد بــا توجه ویژه دولت مشــکل
خاصــی در این زمینه نداشــته باشــیم .وی باردیگر
تأکیــد میکند جــای نگرانی بــرای کشــاورزان وجود
نــدارد زیــرا ملخها بیشــتربه تغذیــه از گیاهان پهن
برگ عالقهمند هســتند که در حــال حاضر به یمن
بارشهای مناســب به وفــور در مراتع وجــود دارد و
پساز آن به سراغ گیاهان دیگر میروند .البته هدف
ما نابودی ملخها حتی قبل از ورود به مراتع اســت
که این کار با تالش کادر اجرایی حفظ نباتات بخوبی
در حــال انجــام اســت و امیدواریم مانند ســال قبل
خسارتی در محصوالت زراعی نداشته باشیم.

