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آتش در «دره نمره یک»
نفس مسجد سلیمانیها را بند آورد

مسجدســلیمان -هوشــنگ فرجــی« :دره نمــره یــک»
مسجدسلیمان که درمجاورت نخســتین چاه نفت خاورمیانه
قــراردارد بــه دلیــل وجــود چشــمه نفتــی و ســرازیر شــدن
پســماندهای شــرکت پتروشــیمی رازی ایــن شهرســتان آتش
گرفت ودود ناشــی ازاین آتشسوزی نفتی ،ساعاتی مردم این
شــهر را با مشکالت تنفســی روبهرو کرد .قاسم صالحی رئیس
روابط عمومی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجد سلیمان
با اعالم این مطلب که برای تجمیع وتخلیه نفتهای رهاشده
از سالهای گذشته اقدام به احداث حوضچهای در امتداد این
دره آغشــته بــه نفــت و پســماندهای مایعات نفتی وگازشــده
اســت ،گفت :ایــن حادثه تلفــات جانی دربرنداشــت و پس از
ســاعتها تــاش مأموران آتشنشــانی خاموش شــد .نشــت
گازهــای تــرش منازل شــخصی و رهاشــدن نفــت از دل زمین
سالهاست اکثر شهروندان مسجدسلیمانی را به بیماریهای
پوســتی وتنفســی مبتــا نمــوده اســت و ســاالنه بیــش ازیــک
میلیــارد تومــان از لــوازم برقی شــهروندان اکســیده وغیرقابل
استفاده میشود.

ایران در ایران

گروه ایران زمین  -افزایش شــوری آب اروندرود و تأمین نشــدن
آب بخشــی از نخلســتانهای اروندکنــار در شهرســتان آبــادان
نخلستانهای این منطقه مرزی را در معرض نابودی قرار داده
است.
بهگزارش ایرنا ،اروندرود که بخشــی از آب آن از رودخانه کارون
تأمین میشــود این روزها چنان دچار کم آبی شــده که آب شور
دریــا بــر انــدک آب شــیرین آن غلبــه کرده اســت و ایــن باعث
شــده آبی که برای آبیاری نخلســتانهای حاشیه اروندرود روانه
میشــود بســیار شــور باشــد .این امر عالوه بر کاهش ثمر دهی،
خشک شدن نخلستانهای این منطقه را در پی خواهد داشت.
بخشــدار اروندکنــار با تأیید افزایش میزان شــوری آب اروندرود
اظهار داشت:ســال گذشــته که آب اروندرود شــیرین بود برخی
کشــاورزان اقدام به شکستن ســدهای ورودی آب از اروندرود به
انهار کردند که این موضوع اکنون با شــوری دوباره آب اروندرود
برای آنها مشکل ساز شده است.
صــادق جاللــی گفت :از دهیاران منطقه خواســته شــده اســت
ســریعاً نســبت به مســدود کردن ورودی آب ارونــدرود به انهار
اقدام کنند تا مزارع و نخلســتانهای منطقه از شــوری آب دچار
خسارت نشوند.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان نیز ضمن تأکید بر تأمین آب مورد
نیاز کشاورزان بیان کرد:نگرانی کشاورزان شهرستان آبادان قابل
درک است زیرا آب انهار منشعب از اروندرود که در نهرها برای
آبیاری نخیالت مصرف میشود از درجه شوری باالیی برخوردار
است و نخلستانها را ازبین خواهد برد.
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یک مرکز درمانی در نقده و  3بانک در ارومیه بهدلیل ابتالی کارکنان به کرونا و رعایت نکردن پروتکل ها تعطیل شدند

شوری آب از حد گذشت
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قرنطینه داوطلبانه در آذربایجان غربی
شیما جهان بخش

خبرنگار

توجه به وضعیت معیشتی مردم ،شاید
خط قرمزی باشــد که مســئوالن آذربایجان
غربــی نمیخواهنــد از آن عبــور کــرده و بار
دیگر به اجبار مردم را خانه نشــین کنند اما
شرایط فعلی بیماری کرونا بهگونهای است
کــه مــردم و اصنــاف برخــی شهرســتانها
بهصورت خودجوش و داوطلبانه خواســتار
تعطیلی بازارها شــدند .رؤسای  ۱۴اتحادیه
صنفــی بــه همــراه جمعــی از معتمدیــن
بــازار ضمــن حضــور در ســتاد مقابلــه بــا
کرونا ،خواســتار تعطیلی سریع بازار مهاباد
بهصــورت خودجــوش و داوطلبانه شــدند.
اصنــاف و بازاریــان پیرانشــهر نیــز اعــام
کردهانــد تــا اطــاع ثانوی تعطیــل خواهند
بود .شبکه بهداشت و درمان «چایپاره» هم
بــا صدور اطالعیهای خبر تعطیلــی  ۱۴روزه
تمامی صنوف و کســبه بجز فروشــگاههای
زنجیرهای عرضهکننده مایحتاج مردم این
شهر را اعالم کرده است .همچنین ابتالی۱۶
نفر از کادر درمانگاه تأمین اجتماعی نقده و
ابتالی تعدادی از کارکنان مرکز آموزش فنی
و حرفــهای شهرســتان بوکان نیــز این مراکز
را بــه تعطیلی کشــاند« .جعفــر رحمانی»،

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای بوکان از
ابتالی تعدادی از کارکنان مرکز آموزش فنی
و حرفهای این شهرستان و خانواده هایشان
به ویروس کرونا خبر داد و گفت :متأســفانه
بر اساس بررسیهای انجام شده تعدادی از
همــکاران از طریق آبدارخانه مرکز مبتال به
کرونا شدهاند و خانوادههای خود را نیز مبتال
کردهاند عالوه بر این  ۲نفر از همکاران تولید
بخش ماسک نیز دچار این بیماری شدهاند
بههمیندلیلاینمرکزفعالًتعطیلاست.
«صــادق اســمعیلزاده» ،مدیــر درمان
ســازمان تأمین اجتماعی آذربایجانغربی
گفت ۱۶ :نفــر از  ۳۰کارمند درمانگاه تأمین
اجتماعــی نقــده بــه کرونــا مبتال شــدند که
همین امــر موجــب تعطیلی ایــن مرکز به
مــدت محــدود شــده و در صــورت بهبــود
شرایط ،بعد از ضدعفونی ،دوباره فعالیت
خــود را شــروع میکند .وی ادامــه داد :بعد
از بازگشــایی ،وضعیت این مرکــز به اطالع
مراجعهکننــدگان میرســد و اقدامــات
بهداشــتی در راســتای جلوگیــری از بــروز
مشکل مشابه انجام خواهد شد.
ëëتعطیلی بازارها و مراکز خدماتی اجباری
نیست

«جــواد آقــازاده» رئیــس ســتاد اســتانی
مقابلــه بــا کرونــا در آذربایجــان غربــی بــا
انتقــاد از عــادی انــگاری بیمــاری کرونــا از
ســوی مــردم و برخــی مســئوالن اســتان
توگــو بــا «ایــران» اظهــار داشــت :با
در گف 
تالشهــای انجــام گرفتــه توانســته بودیــم
وضعیت بحران بیماری در اســتان را تا حد
زیــادی کنترل کنیم اما از  5خرداد به یکباره
وضعیــت تغییــر کــرد و شــاهد اوجگیــری
دوباره بیماری در تمام شهرستانها بودیم.
در حــال حاضرهیچکــدام از شــهرهای مــا

سفید نیســتند و از  17شهرســتان استان 13
شهرستان در وضعیت قرمز و  6شهرستان
در وضعیت زرد و نارنجی قرار دارند.
آقازاده با اشــاره به تعطیلی خودجوش
بــازار چندیــن شهرســتان ادامــه داد :بــر
اســاس تصمیــم ســتاد ملــی کرونــا اختیار
تصمیمگیــری در مــورد محدودیتهــا
مراکــز به ســتاد اســتانی کرونــا واگذار شــده
و مــا نیــز با توجــه به شــرایط مناطــق قرمز
بازگشــت دوباره محدودیتها را در دســتور
کار قــرار داده و پروتکلهــای آن را بــه تمام

پریاسکندریشیوهبافتدورو راثبتکرد

تلفیق فرش و گلیم با اختراع بانوی کرمانشاهی
زهره افشار
خبرنگار

تــارو پــود قالی را بیشــتر از حســاب و کتاب
دوســت داشــت به همین خاطر تحصیل
در رشــته حســابداری را رها کرد و به سراغ
دار قالی رفت« ،پری اسکندری» فرشباف
کرمانشــاهی اما حاال توانســته شیوه جدید
تلفیــق فــرش و گلیم خود را ثبــت اختراع
کند.
او میگویــد :هرچنــد فرشــبافی شــغل
خانوادگیمــان نبــود امــا بــا فرشــبافی
بهصــورت تفننــی آشــنایی داشــتم و از
همــان دوران کودکــی عالقــه عجیبــی بــه

بافت فــرش داشــتم .هرچه یــاد گرفتهام
نتیجه تالشهــای خودم بوده ،فرش گرد،
فــرش ســنتی و فرش ابریشــم را همیشــه
بــر دار داشــتم .مــادرم هــم کــه همــواره
مشــوقم بــوده و هســت امکانــش را برایم
فراهــم میکــرد ولــی اســتاد کاری را پیــدا
نمیکــردم کــه بــه داشــته هایــم در مــورد
چگونگــی بافت فرشهای خــاص اضافه
کند .اســکندری تصریح میکنــد :همه مرا
برای رفتن به دانشــگاه تشــویق میکردند
اما وقتی در رشــته حســابداری قبول شدم
بــا اینکــه در آزمــون یک بانــک خصوصی
هم قبول شــدم اما هرگز نتوانســتم با این

رشته ارتباطی بگیرم و این شد که درس را
نیمه کاره رها کردم و باز به سمت دارقالی
کشــیده شــدم .اما این بــار تصمیم گرفتم

فرشــبافی را بهصــورت حرفــهای دنبــال
کنــم و حتــی به کالسهــای مربیگــری در
مرکزفنــی حرفــهای کرمانشــاه رفتــم و در

شهرستانها اعالم کردیم .تعطیلی بازارها
و مراکز خدماتی اجباری نبــوده اما بازاریان
چندین شهرســتان و مدیران برخی ادارات
بهصــورت خودجوش تصمیم بر تعطیلی
گرفتهانــد البتــه ما نیــز از ایــن تصمیم آنها
اســتقبال وبا آن موافقت کردهایــم .مثالً در
مهاباد و بوکان شورای صنفی اطالعیه داده
که بــه علت همراهــی با مــردم مغازههای
خود را تــا اطالع ثانوی تعطیل خواهد کرد.
وی بــا اعالم اینکه بیمــاران مراجعهکننده
نسبت به پیک اول ،بد حالتر هستند ادامه

داد :متأسفانه برخی رفتارهای اشتباه سبب
عادی انگاری بیماری در میان مردم شده و
اغلــب فراموش کردهانــد این بیماری هیچ
راه درمانــی نــدارد .در تعطیــات عید فطر
مســافران زیــادی از اســتانهای جنوبــی به
آذربایجــان غربی آمدند که همین مســأله
سبب شیوع پیک دوم بیماری در استان شد.
حتی برخی مســئوالن نیز نسبت به رعایت
پروتکلهای بهداشــتی بیتفاوت هســتند.
چنــد روز پیــش  2نفــر از مســئوالنی کــه در
مراسم افتتاح یک طرح شرکت کرده بودند
به کرونا مبتال شدهاند.
آقــازاده افــزود :وضعیــت اســتان در
شــرایطی قراردارد که از کوچکترین تخلفی
چشــم پوشــی نمیشــود و بشــدت بــا آنها
برخــورد میکنیم .در این راســتا  3بانک در
ارومیه به علت رعایت نکردن پروتکلهای
بهداشــتی پلمب شــدهاند .در حــال حاضر
برگــزاری مراســم عــزا و عروســی در تاالرها
ممنوع بوده و با مراسم خانگی نیز برخورد
میشــود .بازارهــای سرپوشــیده هــم بــا
تصمیــم خود اصنــاف به مــدت یک هفته
تعطیل شدهاند تا شاید دوباره بتوانیم کمی
وضعیت را کنترل کنیم.

ســال  86با کمکــی که از خانــوادهام گرفته
بودم اقــدام بــه راهانــدازی کارگاهی کردم
کــه در حال حاضر  20بافنده دارد .به گفته
وی ایــن بافندهها ،فرش هایی را میبافند
که سفارش داده میشود و تا حاال سفارش
دهندههــا فقــط از کرمانشــاه بودهاند .وی
که  41ســال ســن دارد طراح نوع خاصی از
تلفیق فرش و گلیم است.
او تصریــح میکند :این یک طرح کامالً
نــو و خالقانه اســت که بــرای اولیــن بار در
صنعت فرش بافته شده است .این بافت
بــه گونهای اســت که یک طرفــش فرش و
یــک طرف دیگر گلیم اســت ،تاکنون فقط
یــک عــدد از این نــوع خاص فــرش بافته
شــده اما او میخواهد با ثبــت اختراع آن،
تجربــه ســاخت ایــن فــرش را بــه دیگران
نیز بیاموزد .وی میگوید :متأســفانه تمام

کســانی کــه بــه ایــن حرفــه روی میآورند
دغدغه نان دارند و برای تأمین معیشــت
خانــواده میآینــد و کمتــر بهدلیــل عالقه
شــخصی به بافت فــرش روی میآورند و
این یک مشکل بزرگ است.
ایــن بانــوی خــاق گره پشــت فــرش را
با روشــی کــه چندین ســال برایش زحمت
کشــیده به بافت گلیــم تبدیــل میکند ،به
گونــهای که حتی گره آن مشــخص نیســت
و میتوانــد بــرای فــرش هــای نفیــس یک
محافــظ عالــی باشــد .درواقــع یــک طرف
بهصورت فرش بافته میشود و طرف دیگر
به شکل گلیم که هر طرف طراحی و بافت
خود را دارد .اسکندری میگوید :برای بافت
این نوع فرش هیــچ محدودیتی در طرح و
نقشــه وجود ندارد و هر نقشهای را میتوان
روی آن پیاده کرد.

