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خبرنگار

ارومیه/کارشناسادار هکلهواشناسیآذربایجانغربی
گفت :طی دو روز بارشهای پراکنده که در همه نقاط
اســتان رخ داده  ،باعــث لطیــف شــدن هــوا در همــه
شهرستانها شده است .یاسر اشتاد افزود :بارشهای
رگبــاری تــا روز سهشــنبه در مرکز و تا روز پنجشــنبه در
نقاط شمالی استان ادامه مییابد و موجب رگبارهایی
در مناطقی از آذربایجانغربی خواهد شد.
وی افــزود :در روز گذشــته پلدشــت بــا  ۳۲درجــه
ســانتیگراد بــاالی صفــر گرمترین شــهر اســتان بود و
تــکاب با  ۱۰درجه ســانتیگراد بــاالی صفر خنکترین
شــهر اســتان لقــب گرفــت و دمــای مرکــز اســتان نیز
۲۸درجه سانتیگراد گزارش شد.

کرونا ،بیمه تأمین اجتماعی ۷هزار
نفر در یزد را قطع کرد

یزد /مدیرکل تأمین اجتماعی استان یزد با بیان اینکه
۷۰درصد بیمهشدگان اجباری این استان طبق شماره
کد ملی غیربومی هســتند ،گفت :شــیوع کرونا تاکنون
افزون بر هفت هزار نفر از بیمهشدگان تأمین اجتماعی
استان را دچار بیکاری و قطع بیمه کرده است.
ب ه گزارش ایســنا ،دکتر«مجید درویشی» با بیان اینکه
طی ســه ســال گذشــته تعداد بیمــه شــدگان اجباری
یــزد رشــد  ۳.۵درصــدی داشــته اســت ،اظهــار کــرد:
در ســالجاری از تعــداد کل بیمــه شــدگان اجبــاری
اســتان یزد ۶۴ ،درصد بیمه شــدگان بخش صنعت و
معدن،هفــت درصد پیمانکاری ۲۶ ،درصد خدمات
و ســه درصد مربوط به بیمه شدگان بخش کشاورزی
هســتند .وی تعــداد بیمه شــدگان مرد در اســتان یزد
را بیــش از  ۲۳۳هــزار نفر و تعداد بیمه شــدگان زن را
 ۴۸هزار و  ۸۲۹نفر دانســت و افزود :طبق آمار ،بانوان
 ۸۳درصد بیمه شــدگان اجباری استان یزد را به خود
اختصاص دادند .مدیرکل تأمین اجتماعی یزد با بیان
اینکه بر اساس کد ملی افراد ۳۰ ،درصد بیمه شدگان
اجباری این استان بومی و  ۷۰درصد غیربومی هستند،
گفــت :از تعداد بیمه شــدگان اســتان یــزد  ۱۹۶هزار و
۱۸۹نفر بومی و  ۸۶هزار و  ۹۶۱نفر غیربومی هستند.

برخورد با قاچاقچیان درختان بلوط
بهدرگیریمسلحانهانجامید

 ۹۹ایــن بودجــه به حســاب شــهرداریها
میرفت اما در ســالجاری ۳۵ ،درصد از
عوارض آالیندگی به صندوق ملی محیط
زیست تخصیص یافت.
او ایــن تخصیص را گامــی بزرگ میداند
کــه میتواند بــا ایجاد تســهیالت از جمله
پرداخــت وام بــه واحدهــای خدماتــی و
صنعتــی ،باعــث کاهــش آالیندگیهــا در
این واحدها شود .البته یک دلنگرانی هم
دارد .او میگویــد« :اختصــاص ایــن ۳۵
درصــد به صنــدوق ملی محیط زیســت،
کاهش  ۳۵درصد درآمد شــهرداریها را
در پی دارد ،بنابراین امکان دارد اعتراض
آنها باعث شــود در سالهای پیشرو این
اعتبار دوباره به حساب شهرداریها واریز
شود« .او شرط کاهش آلودگیهای خاکی،
آبی و هوایی را تداوم پرداخت ۳۵درصد
عــوارض آالیندگیهــا بــه صنــدوق
ملــی محیــط زیســت میدانــد و تأکیــد
میکنــد« :این عــوارض بایــد وارد چرخه
ط زیســتی شــود ،حتی
فعالیتهــای محی 
اگر به حســاب شــهرداریها واریز بشود».
مریــدی پرداخــت عــوارض آالیندگــی یــا
مالیــات ســبز را باعث ترغیــب واحدهای
آالینــده بــه رفــع آلودگیهــا میدانــد و
میگویــد« :نمیتوان جریمــه آالیندگی را
از واحدهــا گرفت و از آنها هم خواســت تا

نتایج تحقیقات  95هزار
هکتار از زمینهای کشاورزی
منطقه مرکزی مازندران
نشان میدهد که خاک
کشاورزی استان به لحاظ
آلودگی به عناصر فلزات
سنگین (سرب  ،نیکل و
کادمیوم) به مرز بحران
نزدیک شده است .در
آلودگی خاک استانهای
شمالی تنها پای کشاورزان
وسط نیست .رها شدن
انواع ضایعات ،پسماندها و
فاضالب شهری و روستایی
و فعالیت های صنعتی هم
حیات خاک مازندران را
تهدید میکند

با تخصیــص اعتبار دیگری خــاک را احیا
کننــد .چــون آنهــا جریمههــا را پرداخــت
کردهاند و دوباره هزینه نمیکنند .اگر این
عوارض به حســاب صنــدوق ملی محیط
زیست واریز شود به واحدها وام پرداخت
میشــود و آنها تشویق به رعایت و احیای
خاک میشوند».
او آلودگی خاکی را ماندگارتر از آلودگیهای
آبــی و هوایــی میداند و میگویــد« :خاک
مثــل باد تجدید پذیر نیســت و آلودگی آن
براحتــی برطــرف نمیشــود ».بــه گفته او
خاک کشــور هر سال باید به لحاظ آلودگی
پایش شــود اما بیپولی پنج سال است که
این برنامه را متوقف کرده است!
او راهکار حل این معضل را به روزرسانی
تجهیــزات و تعریف یک ردیــف اعتباری
ساالنه و پایش منظم میداند .به گفته او
ســازمان محیط زیست درخواست ردیف
اعتبــاری را در قانــون بودجــه ســنواتی به
بهارستاننشــینها داده است .در صورت
موافقت بهارستان ،این اعتبار به صندوق
ملــی محیــط زیســت مــیرود تا بــه گفته
مریــدی ســیکل معیــوب آلودگــی خــاک
پایــان بیابد .از بین رفتــن خاک و آلودگی
آن رابطــه مســتقیمی بــا امنیــت کشــور
دارد؛ چون خاک مهمترین عنصر تأمین
غذایی کشور است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان خبرداد

اجرای محدودیتهای یک هفتهای در همه شهرهای استان گلستان
پریسا عظیمی
خبرنگار

در پی وضعیت قرمز شــیوع کرونا در همه
 14شهرســتان گلســتان ،با هدف جلوگیری
از ابتالی بیشتر شــهروندان و قطع زنجیره
انتقــال ،محدودیتهــا با شــدت و نظارت
بیشــتر از ســوی فرمانــداران تــا یکشــنبه
هفتــه آینده درهمه مناطق اســتان به اجرا
درمیآید.
دکتر «عبدالرضا فاضل» ،رئیس دانشــگاه
توگــو بــا
علــوم پزشــکی گلســتان در گف 
خبرنــگار «ایران» با اشــاره بــه برخی از این
محدودیتها افزود :بهدلیل احتمال باالی
شــیوع کرونا در مجالس هیچ ســالن ،باغ و
فــردی اجــازه برگزاری مراســم عــزاداری و
عروســی نــدارد .در صــورت مشــاهده ایــن
مراسم از سوی نیروی انتظامی و تعزیرات
حکومتــی بــا مدیــر ســالنها و باغهــای
متخلف براســاس قانــون برخــورد خواهد
شد و همچنین در صورت گزارش برگزاری

از مجالــس در خانههــا ،بــرای صاحبــان
مجالــس پرونــده تشــکیل میشــود و بــه
دادسرا معرفی خواهند شد.
وی به آمادگی کامل همه بیمارســتانهای
اســتان بــرای پذیــرش و درمــان بیمــاران
کرونایــی اشــاره کــرد و گفــت :تعــداد
تختهای بیمارستانی اســتان کافی است
اما بخــش زیــادی از بیماران مبتــا به این
ویــروس ســاکن شــهرهای شــرق اســتان
هستند و چون تمایلی به گذراندن مراحل
درمان در شــهرهای دیگر ندارند ،ظرفیت
بیمارســتانهای ایــن مناطــق تکمیــل و
رســیدگی به همه آنها کمی دشــوار اســت.
از ســویی بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی
راهاندازی بیمارســتان صحرایی هم خیلی
کمک حال این وضعیت نیست ،متأسفانه
مردم در این بیمارستانها احساس امنیت
نمیکننــد .بنابرایــن خیلــی از بیمارســتان
صحرایی اســتقبال نمیشود .از طرفی هم
پیشبینی ما این است که تا آخر این هفته

ایرنا

شــهرکرد /مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
چهارمحــال و بختیــاری از گروگانگیــری و درگیــری
مســلحانه هنگام عملیات برخــورد با متخلفان قطع
و قاچــاق درختان بلوط در اســتان خبر داد .به گزارش
این اداره کل ،علی محمدیمقــدم از برخورد قاطع و
قانونــی با متخلفان قطع درختان بلوط و قاچاقچیان
چــوب و زغال در جنگلهای اســتان خبــر داد و گفت:
طی گزارشهای واصله مبنی بر قطع شــبانه درختان
جنگلی بلوط در منطقه کوهســتانی کهیان (معروف
به برفاب) شهرستان لردگان ،مأموران یگان حفاظت
بــا انجــام تحقیقــات الزم و کمین در منطقــه حضور
یافتند .وی افزود :متخلفان با مشاهده مأموران یگان
حفاظت ،اقدام به اســتفاده از ســاح گرم و شــلیک و
تیراندازی بهسمت مأموران کردند.
محمدیمقدم اضافه کرد :در این درگیری مســلحانه
یکــی از مأمــوران یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی
شهرســتان لردگان گــروگان گرفته و خودروی ســواری
حامــل چوب غیرمجاز متواری شــد .وی ادامــه داد :با
ورود دادســتان و فرمانده انتظامی شهرستان و اعزام
نیروهایانتظامی(پاسگاهانتظامیریگ)مأمورمنابع
طبیعی از چنگ گروگانگیران آزاد و متخلفان از محل
متواری شدند .محمدیمقدم تصریح کرد :هماکنون
متخلفان شناسایی شدهاند و پرونده آنها به جرم قطع
غیرمجاز درختان ،درگیری مســلحانه و گروگانگیری،
برای دســتگیری متخلفان و توقیف خــودروی حامل
چوب به مرجع قضایی ارسال گردیده است.

هم نیاز به راهاندازی بیمارســتان صحرایی
نباشد.
دکتــر فاضــل ،کنتــرل وضعیــت قرمــز در
اســتان را بسیار ســخت و نیازمند همراهی
بیشــتر مردم دانست و بر ضرورت افزایش
نظارت بر اجرای محدودیتهای کرونایی

تأکید و اظهار امیدواری کرد ،با اجرای کامل
ایــن محدودیــت در هفته جــاری با کاهش
بستری شدن بیماران مواجه شویم.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان
درباره اینکه در تجهیزات درمانی کمبودی
در بیمارســتانهای اســتان دارنــد یــا خیر،

افزود :کمبود تخت در بیمارستانها نداریم
امــا بــرای تأمین اکســیژن و سیتیاســکن
مشــکل داریم و برای تأمین این دو وسیله
در استان با مشکل اساسی مواجه هستیم.
به گفته دکتر فاضل ،عدم رعایت مســائل
بهداشتی و برگزاری مراسم عزا و عروسی و
بازشــدن خیلی از اصناف و نزدن ماسک از
طرف مردم موجب افزایش شــیوع دوباره
این بیماری در کل استان شده است.
وی با بیان اینکه گلستان همچنان در موج
اول شیوع کرونا قرار دارد ،خاطرنشان کرد:
با توجه به روند رو به رشــد شــمار مبتالیان
بــه این بیمــاری در اســتان باید بــا افزایش
تختهــای بیمارســتانی آمــاده پذیــرش
بیماران جدید باشیم.
فاضــل همچنیــن با تشــریح آخریــن آمار
بیمــاران مبتال بــه کرونا در گلســتان گفت:
بهدلیل کم توجهی به رعایت پروتکلهای
بهداشــتی بیــش از  420بیمــار کرونایی در
مراکز درمانی استان بستری هستند.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان
به مــردم توصیه کــرد :هماننــد هفتههای
آغازیــن شــیوع کرونــا بــا خودمراقبتــی و
رعایــت دســتورالعملهای بهداشــتی
و فاصلهگــذاری اجتماعــی و پایبنــدی
بــه محدودیتهــای اعــام شــده ازســوی
ستادهای مقابله با کرونا به بهبود شرایط و
ریشهکنی این بیماری کمک کنند.
وی ادامــه داد :در مــوج دوم روی آوردن
مردم به زندگی عادی و خستهشدن آنها از
شرایط اسفند و فروردین بیشترین اثرگذاری
را در شیوع ویروس داشته است .در گلستان
در فصــل بهــار مشــکل جــدی نداشــتیم و
بیماری به حالت ثبات رسیده بود اما شیوع
کرونا در تیرماه به اوج رسید .در حال حاضر
نسبت تختهای بیمارستانی دولتی استان
به بیماران  3به یک است و مردم به جهت
امکانات رسیدگی نگران نباشند اما رعایت
پروتکلهــای بهداشــتی و عــدم حضــور در
تجمعات ضروری است.

سنگین وزنترین پرنده ایران در سراشیبی انقراض

سیمای سرزمین

قلیان در همدان جمعآوری شد

پســماندها و فاضالب شــهری و روستایی
و فعالیتهــای صنعتی هم حیات خاک
مازندران را تهدید میکند.
دکتر علــی کرمی متخصص بیوتکنولوژی
پزشــکی معتقد اســت اســتفاده گســترده
و غیــر علمــی از آفتکشهــا و کودهــای
شیمیایی در مزارع کشــاورزی استانهای
شــمالی میتوانــد بــا ورود ســم از طریــق
محصــوالت کشــاورزی منجر بــه عوارض
جدی مانند مسمومیت تدریجی بشود که
تضعیف سیستم ایمنی و توسعه بیماری
خطرناکی چون انوع سرطانها ،ناباروری
و نازایــی ،نارســایی جنیــن ،اختالل رشــد
و بیمــاری هــای ریــوی و تنفســی را در پی
دارد .همچنیــن میلیاردها ریال خســارت
آلودگی را به آب و خاک تحمیل کند.
ëëصنایع کرمان علیه دامداران
بــا وجود این متهمان ردیــف اول آلودگی
خــاک کشــور تنهــا کشــاورزان نیســتند.
فعالیتهــای معدنــی نیز باعث شــده تا
شــهرهای معدنی هم یکــی از آلودهترین
خاکهــای کشــور را داشــته باشــند .برای
مثال مدیــرکل دفتر آب و خاک ســازمان
حفاظــت از محیط زیســت معادن بزرگ
اســتخراج مس و فــرآوری آنهــا را یکی از
دالیل آلودگی خاک کرمان میداند.
آمارها نشــان میدهد آلودگیهای ناشی
از صنایــع اســتان کرمــان روی ســطح
وســیعی از دشــتهای منطقه  -که محل
زندگی دامداران و چــرای دامها بود  -در
طول  10ســال بیش از  60هزار دام را تلف
کــرد .صنایعی کــه بهدلیل اشــتغال برای
بیــش از  3هزار نفــر ،امکان تعطیلی آنها
وجود ندارد.
ëëتهدیــد خــاک زاگــرس از ســوی خطوط
انتقال نفت
آلودهکننــدگان خــاک تنهــا به کشــاورزان
و معدنــکاران محــدود نمیشــود .انتقال
خطــوط نفــت در نزدیکی پاالیشــگاهها و
تمرکــز این خطــوط ،آلودگی خــاک را در
بســیاری از اســتانها از جملــه لرســتان،
اصفهان ،خوزستان و تهران در پی داشته
است .مریدی آلودگی خاک دشت جنوب
تهــران و چشــمه ســرخون چهارمحــال و
بختیــاری را از جمله نتایج انتقال خطوط
نفــت در ایــن مناطــق میدانــد و ایــن
خطــوط را یکی از تهدیدات خاک مناطق
زاگرسنشــین برمیشــمارد .چهارمحال
و بختیــاری در مســیر خــط انتقــال نفــت

مــارون بــه اصفهــان اســت و آلودگــی
نفتــیاش بــه خــاک چشــمه ســرخون
اردل میرســد .در لرســتان هــم واژگونــی
تانکرهای نفتی که از خوزســتان به سمت
مرکــز میآیند سالهاســت بــه یک زخم
دیرینه در این اســتان تبدیل شده و طعم
تلــخ ســوخت را بــه کام منطقــه کشــکان
ریخته اســت .در اصل در عســلویه شــکل
آلودگی خاک جور دیگری اســت .به گفته
مریدی آلودگی هوا در عسلویه آنقدر زیاد
اســت که ترســیب آن روی ســطح ،باعث
آلودگی خاک مناطق میشود .پسماندها
و باطلههای معادن نیز یکی دیگر از علل
آلودگــی خــاک اســت کــه مناطقــی چون
نطنــز در اصفهان را بهدلیــل تخریب کوه
کرکس تهدید میکند.
ëëچشم امید به قانون خاک
ســال گذشــته بــود کــه شــورای نگهبــان
باالخــره مهر تأیید را بــه «الیحه حفاظت
از خــاک» زد تــا ایــران بعــد از  ۱۴ســال
انتظــار و بــرای اولین بــار صاحب «قانون
تخصصی حفاظت از خاک» شود.
علــی مریدی برای حــل معضل و بحران
آلودگــی خاک چشــم امید به ایــن قانون
دارد کــه توســط حســن روحانــی رئیــس
جمهــوری ابــاغ شــد .او امیدوار اســت با
ســخت گیریهایی که در این قانون وجود
دارد بحــث احیــای خــاک و پاکســازی آن
با توجه بــه جرایم و جــزای کیفری جدی
گرفته شــود .به گفته او تا پیش از تصویب
ایــن قانــون معمــوالً ســازمان حفاظــت
محیط زیســت برای جلوگیــری از آلودگی
خاک به ســوی پایــش واحدهای صنعتی
میرفت اما از اواخر سال گذشته موضوع
پایــش و کنتــرل واحدهــای خدماتی مثل
کشــتارگاهها و ســایتهای دفــن پســماند
هم وارد موضوع شــد .او میگوید« :تمام
واحدهــا چــه خدماتــی و چــه صنعتــی
موظف هســتند در قالــب «خوداظهاری»
پایــش کننــد و وضعیــت خــاک پیرامــون
فعالیــت خود را به ســازمانهای نظارتی
و عالــی گــزارش دهنــد ».بــه گفتــه ایــن
کارشــناس ،واحدهــای آالینــده عــاوه
بــر پرداخــت جرایــم ،موظــف بــه احیا و
پاکسازی سریع خاکهای آلوده هستند.
ëëبه دنبال ردیف بودجه ساالنه
مریــدی میگویــد« :در بودجــه امســال
اعتبــار خوبــی بــرای مدیریت پســماندها
گذاشــته شــد ».به گفتــه او تا قبل از ســال
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ســازمان محیــط زیســت بــرای احیــا و
پاکســازی خاکهــای آلــوده کشــور رو بــه
ســوی بهارســتان آورد .تهیــه اطلــس
آلودگــی خــاک نشــان میدهــد ایــن
آلودگیهــا نــ ه تنهــا زمینهــای مســتعد
را از حیــز انتفــاع میانــدازد کــه کشــت و
زرع در آن نیــز ،ســامتی جامعه انســانی
مصرفکننــده محصــوالت ایــن خاکهــا
را تهدیــد میکند .علی مریــدی مدیر کل
دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط
زیســت در گفتوگــو بــا «ایــران» نجــات
خــاک کشــور از ایــن آلودگیهــا را در گــرو
تصویب و تخصیص یــک ردیف اعتباری
دائمــی از ســوی مجلســیها میدانــد
و هشــدار میدهــد اگــر مجلــس اعتبــار
ســاالنهای برای حــل معضــل آلودگیها
تصویــب نکند این ســیکل معیــوب پایان
نمیپذیرد و خســارتهای مادی و جانی
آن همچنــان ادامــه مییابــد .او تأکیــد
میکنــد کــه عــوارض آالیندگیهــا بایــد
صــرف احیا و درمــان زخمهای ناشــی از
توسعه اقتصادی در محیط زیست شود.
تهیه اطلس آلودگی خاک برای ۱۵استان
نشــان میدهد کشــاورزان ،معدنــکاران و
صاحبــان صنایع در صــدر آلودهکنندگان
خــاک هســتند .البتــه آنطــور کــه «علــی
مریــدی» میگویــد« :آخریــن پایــش
آلودگیهــای خــاک به پنج ســال گذشــته
برمیگردد ».این خبر به معنای آن است
که میزان دقیق آلودگیها برای ۱۵اســتان
دارای اطلــس آلودگــی خــاک هــم در
دســترس نیست و در طول  ۵سال گذشته
احتمال آلودگی بیشــتر خاک این مناطق
میرود.
ëëبحران آلودگی خاک در مازندران
مریدی فعالیتهای کشــاورزی و مصرف
بیرویه ســموم و کودهای غیر اســتاندارد
و خطرنــاک را یکی از دالیــل آلودگیهای
خاک در ایران میدانــد .نتایج تحقیقات
 95هــزار هکتــار از زمینهــای کشــاورزی
منطقــه مرکزی مازندران نشــان میدهد
کــه خــاک کشــاورزی اســتان بــه لحــاظ
آلودگــی بــه عناصــر فلــزات ســنگین
(ســرب ،نیکل و کادمیوم) بــه مرز بحران
نزدیک شده است.البته در آلودگی خاک
اســتانهای شــمالی تنهــا پای کشــاورزان
وسط نیســت .رها شــدن انواع ضایعات،

بارش باران تابستانی در همه نقاط
آذربایجانغربی

ش مرغهای در حال انقراض شدهاند .میش
کمباینها بالی جان می 
مــرغ بزرگتریــن پرنده پــروازی ایران اســت که مهمترین زیســتگاه
آن در بــوکان قــرار دارد .بوکانیهــا از آن بــه عروس پرنــدگان بوکان
یــاد میکننــد و «چیــرک» صدایــش میزننــد .میش مــرغ پرندهای
از خانــواده «هوبــرگان» اســت کــه در دشــتهای وســیع بیدرخت،
زمینهای استپی و علفزارها زندگی میکند.
دشت هایی(زیستگاهی) که سالهاست زیر شخم کشاورزان میرود
ن پرنــده را با
تــا از هــر دانــه گنــدم آن  ۷۰دانــه بروید یــا زیســتگاه ای 
پوششــی از یونجه ،ســبز کنــد! تداوم کشــت برنج ،حبوبــات و یونجه
در زیســتگاه میــش مــرغ بســیاری را بــه ایــن تصور رســانده کــه این
پرنده دوســت دارد در زمینهای کشــاورزی و جلــوی تیغ کمباینها
جوجــهآوری کنــد .ســنگینترین پرنــده پــروازی در خاورمیانــه در
عــراق و ســوریه هــم زیســتگاه دارد و گســتره پــروازی آن در ایران به
آذربایجــان غربــی ،کردســتان و همــدان محــدود میشــود .پیش از
انقــاب و ســالهای ابتدایی انقالب این شــکار بود که پرواز گســترده
آنها را در آســمان ایران خط زد و بعد از آن ،تخریب زیستگاهها آنها

را به سراشیبی انقراض برد .کشاورزان هم آب به خانه میشمرغها
بســتند و زمینهای دیمی را آبی کردند .تعداد میش مرغها باز هم
کم شــد و این پرنــده مجبور به انتخاب گندمزارها بهعنوان زیســتگاه
شد .خشکسالی هم با کمباینهایی که در زمان جوجهآوری استرس
را به جان میش مرغها میاندازد همدست شد تا باز هم تعداد آنها
کمتر شود.
مشــکالت ژنتیکی هم عامل دیگری است که باعث شده تعداد این
گونه به  ۲۹قطعه برســد و زنگ خطر انقراض آن با صدای بلندتری
در بوکان شــنیده شــود .بســته بودن محیط زندگی میــش مرغها در
بوکان باعث مشکل ژنتیکی همخونی شده که کاهش سیستم ایمنی
پرنده را در پی دارد.
بــرای حفــظ و نگهــداری این گونــه جانــوری برنامهای تحــت عنوان
«برنامــه عمــل حفاظت از میش مــرغ» در ســال  ۱۳۹۵به تصویب
رســید که در قالب ایــن برنامه قرار بــود با مدیریت زیســتگاه ،خرید
محصول از کشاورزان ،تکثیر این گونه جانوری و بهکارگیری نیروهای
محلی ،از این گونه حفاظت شود که اجرایی نشد.

ایرنا

همدان /طــرح یــکروزه جمــعآوری عرضهکنندگان
قلیــان در دو منطقه گردشــگری و پرازدحــام همدان
اجراشد.بهگزارشایرنا،سرپرستمدیریتپیشگیری
و رفــع تخلفــات شــهری شــهرداری همــدان گفــت:
پنجمین طرح مشــترک برخــورد با عرضــه قلیان در
محور و محوطه گردشگری و توریستی گنج نامه و بلوار
ارم عملیاتی شــد .محمدعلی گلشــن افــزود :در این
طرح ۱۵۰ ،عدد قلیان از ســطح این نقاط گردشــگری
جمعآوری و تحویل مرکز بهداشت همدان شد.
وی با بیان اینکه این طرح در صورت نیاز و بیتوجهی
به هشدارهای صادره ادامه خواهد داشت ،تأکید کرد:
عرضــه قلیــان و دورهمی مــردم از عوامــل اصلی در
شیوع کرونا و بیتوجهی به سالمت اجتماعی به طور
قطع عامل گسترش این ویروس است.
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اتهام محیط زیست علیه کشاورزان ،معدنکاران و صنعتگران

مناطق ییالقی رامسر به کانون شیوع
ویروس کرونا تبدیل شده اند

ت و درمان رامسر گفت:
ســاری /رئیس شبکه بهداشــ 
بــا توجه بــه تــردد زیــاد خوشنشــینان و گردشــگران
بــه مناطــق ییالقی شهرســتان ،این مناطق بــه کانون
شــیوع بیمــاری کرونا تبدیل شــده اســت .بــهگزارش
ایرنا ،حمیدرضا مبشــری در جلســه مبارزه با کرونای
شهرستان افزود :متأسفانه برگزاری مراسم در تاالرها
و مســاجد بــدون رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی به
مهمترین عامل شیوع مجدد ویروس کرونا در رامسر
تبدیل شده و وضعیت شهرستان را قرمز کرده است .او
وضعیت شیوع کرونا در این شهرستان را مشابه اسفند
ماه سال گذشته توصیف کرد و افزود :یکی از مشکالت
پیش روی ما این است که افراد ناقل ،بدون هیچگونه
عالئم بیماری در میان مردم در حال تردد هستند و در
صورت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی خطر ابتال
دیگر افراد جامعه را هم تهدید میکند.
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