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وقتی بادهای  120روزه و شن های لوت دست به یکی می کنند

برداشت  ۷۰تن خاویار گیاهی
در سیستانو بلوچستان

ایران در ایران

شرق کرمان در دل غبار گم می شود
زهرا کشوری
خبرنگار

 ۵۰گروه متخلف گردشگری گیالن
تحویل مراجع قضایی شدند

رشــت – معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دســتی گیــان اعالم کــرد ۵۰ :گــروه متخلف گردشــگری در اســتان تحویل
مراجع قضایی و پنج دفتر خدمات مسافرتی نیز پلمب شد.
بــه گزارش ایرنا حمیدرضــا آذرپور با بیان اینکه ایــن گروهها بدلیل رعایت
نکردن اســتانداردهای الزم مبادرت به اجرای برنامههای گردشگری کرده
بودند ،توصیه کرد :عالقهمندان به گردشــگری برای بهرهمندی از خدمات
مناســب و ســفری آســوده و امن تنها از تورهــا و دفاتر خدمات گردشــگری
مجــاز اســتفاده کننــد .وی افزود :هفتههای گذشــته و پس از آغاز ســفرهای
بین شهری و استانی شاهد چند مورد حادثه ناگوار منجر به فوت در استان
گیالن بودهایم که با پیگیریهای انجام شده مشخص شد با اینکه این اداره
کل طی اطالعیههای متعدد خواســتار اســتفاده نکردن از خدمات تورهای
گردشــگری غیر مجاز شده بود اما همچنان گردشگران به دالیل مختلف از
خدمات این گروهها استفاده میکنند.
وی اظهــار داشــت :در هفتههــای اخیــر و همزمــان بــا گشــایش هتلهــا و
بازگشــایی گردشــگری در اســتان اطالعیههــای ایــن ادارهکل در خصــوص
گروههای غیر مجاز گردشــگری شــدت گرفت اما متأسفانه هنوز شاهد بروز
اخبار ناگوار در این خصوص هســتیم و بار دیگر از گردشــگران میخواهیم
فریب تبلیغات تورهای غیر مجاز را نخورند.

افزایش  ۱۰برابری درآمد کشاورزان
با احداث باغات در اراضی شیبدار

خر مآباد -رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی لرســتان از افزایش  ۱۰برابری
درآمد کشاورزان با احداث باغات در اراضی شیبدار خبر داد.
به گزارش ایســنا ،اسفندیار حسنیمقدم در حاشیه مراسم بهرهبرداری از
 ۱۶هزار و  ۸۰۰هکتار طرح توســعه باغات دیم در اراضی شیبدار سراسر
کشــور با اعــام این خبر گفت :یکی از ظرفیتهای خوب اســتان لرســتان
توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار است.
وی تصریح کرد :اســتان لرستان پتانسیل بســیار باالیی در این زمینه دارد
و عملکــرد یــک هکتار بــاغ دیم در قیاس بــا محصوالت زراعــی از توجیه
اقتصــادی خوبی برخوردار بوده و حداقل  ١٠برابر درآمد کشــاورزان ارتقا
پیــدا میکند.رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان بیان کــرد :تاکنون 4
هزار و  40هکتار توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار و کم بازده استان
لرســتان احداث شده است؛ در ســال جاری نیز در صورت تأمین اعتبار 5
هزار هکتار ( 2هزار هکتار توســط مدیریت باغبانی و  3هزار هکتار توســط
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری) احداث خواهد شد.
حســنیمقدم در پایــان گفــت :کشــاورزانی کــه زمینهــای شــیبدار در
اختیار دارند به مدیریت جهاد کشــاورزی شهرســتانها مراجعه کرده و با
همکاری جهاد کشــاورزی نســبت به احداث باغ در اینگونه اراضی اقدام
کننــد؛ بــا ایــن کار ضمن افزایــش ذخیره نــزوالت جوی به داخــل زمین و
جلوگیری از فرســایش خاک درآمد آنان نسبت به محصوالت زراعی نیز
افزایش پیدا میکند.

مهر

چشم کرمانیها مدتهاست که در کویر
بــه جمــال خورشــید روشــن نمیشــود.
صبحشــان در غبار ریزگردها گم اســت.
بادهــای  ۱۲۰روزه سیســتان با شــن های
لوت دست بهیکی کرده اند تا این استان
را در صــدر غبــار آلودهترین اســتانهای
کشــور بنشیند .شــدت وزش بادهای ۱۲۰
روزه در شــهداد گاهی به حدی اســت که
به یکباره کار ۴۰۰باستانشــناس کاوشگر
را میکنــد و محوطههــای باســتانی را از
 ۵هــزار ســال پیــش ،پیــش روی چشــم
معاصرانــی میگــذارد کــه چشمشــان
فاصله یک متری را تشخیص نمیدهد.
بادهایــی که اهالی «قلعه گنــج »را پرت
میکنــد بــه هزارههای گذشــته .خــاک از
ســر و روی زندگی فهرجیها باال میرود.
انگار شــاه قاجار دوبــاره به کرمان حمله
میکنــد و زندگــی را زیــر ُســم طوفانــی
خاکســتری از چشــم آنهاهــا میگیــرد.
نفس کشــیدن برای شرق کرمان سخت
است .ریگانیها و فهرجیها سال گذشته
 ۱۰۰روز درگیــر طوفــان شــن بودهانــد.
اهالــی کرمــان میگوینــد« :تنهــا تابلوی
نشــاندهنده میزان آلودگی هوا در شــهر
کرمان سالهاســت خراب شــده و کسی
قصد رفع نقص آن را ندارد».
پیش از آنکه لوت دست به کار شود ،زخم
خشکســالی خــاک را به کاســه چشــمان
کرمانیها میریخت .پیشــتر تحقیقات،
جازموریان را بزرگترین کانون ریزگردها
در کشور دانســته بود .فعاالن رسانهای و
محیط زیستی استان کرمان اعتقاد دارند
که مســئوالن هیچ طــرح عملیاتی برای
آرام کــردن گرد و غبارهایــی که زندگی را
در شــهرهای مختلف این استان کویری
نشــان رفته اســت ندارنــد .منتقــدان در
رســانههای محلــی کرمان مینویســند:
«همه چیز در طــرح مطالعاتی خالصه
شــده و بودجههــا در ایــن بخــش هزینه
میشود».
آنهــا میگوینــد غبار کــه خیز برمــیدارد
صدای خسخس شــهرها بلند میشود
و وقتــی که مینشــیند تعــدادی از مردم
منطقــه در کــوچ اجبــاری گم میشــوند!
آمارهــای اســتانی میگویــد کانونهــای
ریزگرد در شرق کرمان بویژه آنجا که نام
فهرج و ریگان در میان باشد به مهاجرت
اهالی و خالی شــدن روســتاها دامن زده

ن و بلوچســتان – محمد شکوهی فر :معاون بهبود تولیدات گیاهی
سیستا 
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستانو بلوچستان گفت :در سال زراعی
جاری کشاورزان شهرستانهای بمپور و دلگان با مشاوره مراکز تحقیقاتی
 ۳۵هکتار کینوا در اراضی زراعی خود کشت کردند.
اماناهلل طوقی افزود :از ســطح کشــت شــده این محصــول زراعی  ۷۰تن
محصول کینوا تولید و روانه بازار مصرف شده است.
وی در خصــوص ارزش غذایــی ایــن گیــاه گفــت :کینــوا جــزو شــبه غالت
محســوب شــده و منبع اصلی انواع پروتئین ،آهن ،فیبر و در حالت عادی
مغذیتر از برنج وگندم است.
طوقــی اذعان داشــت :طول دوران رشــد کینــوا بین  ۴تا  ۵ماه می باشــد و
امســال کاشــت و برداشــت آن در اســتان بهصــورت مکانیزه انجام شــده
است.
معــاون ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان با اشــاره بــه اینکه کینــوا در دنیا
بهعنوان خاویار گیاهی معروف اســت ،خاطرنشــان کرد از این گیاه مقاوم
بــه خشــکی و شورزیســت بــرای غنیســازی آرد ،ماکارونــی و بیســکویت
اســتفاده میشــود وحتــی ســازمان جهانــی فائــو ارزش غذایــی آن را بــا
شیرخشک مقایسه میکند.

اســت .ســاکنانش بــا بادهــای  ۱۲۰روزه
میروند و دیگر بر نمیگردند.
تابســتان کــه از راه میرســد نفــس
قلعهگنجیهــا میگیــرد .آمارهــای
امســال هم میگویــد قلعــه گنجیهاو
رودباریهــا گــرد و غبــار بیشــتری
استشــمام میکنند .ســازمان جنگلها
هرچند فعالیتهایی در محدود کردن
بیابانزایــی در کرمــان دارد امــا برنــده
ماجــرا همچنــان تغییــرات اقلیمــی و
خشکسالی است .پوشــش کم گیاهان،
کرمــان را در مقابــل طوفانهــای شــن
بیدفــاع کرده اســت .وضعیــت چنان
بحرانی اســت کــه بِرند جهانــی کرمان
یعنی باغهای پســته ،تبدیــل به کانون
بحرانی ریزگردها شدهاند.
ëëاگر ســازمان جنگلها نبود کرمان زیر
شندفنمیشد
«وحیــد جعفریــان» مدیــر کل امــور
دفتــر بیابان ســازمان جنگلهــا ،مراتع و
توگو با «ایران»
آبخیزداری کشــور در گف 
نقبــی به دههها پیش میزند و میگوید:
«اگــر فعالیتهــای ســازمان جنگلهــا
برای تثبیت طوفانهای شن نبود کرمان
امروز زیر شــن دفن میشــد ».او راســت
میگویــد اما همه حقیقــت را نمیگوید.
شــهر کرمان را با دیوارهای سبز درختان
و ایجاد بادشکنها از حلقوم طوفانهای
شــن بیرون کشــیدهاند .ایــن درختان ۵۰
ســال پیش کاشــته شــدند .اما کرمان در
پنــج دهــه گذشــته شــاهد فعالیتهــا و
پروژههای اقتصادی بدون رعایت اصول
زیست محیطی بوده که امروز خود یکی
از دالیــل ایجــاد کانونهــای گــرد و غبــار

اســت .با وجود ایــن او میگویــد« :ایجاد
جنــگل دستکاشــت در وســعتی ۵۰
هــزار هکتاری بعد از  ۳۰ســال ،پوشــش
انبوهــی از درختچهها گرد کرمان کشــید
تــا هجوم شــنهای روان و گــرد و غبار در
ذهن کهنســاالن این شهر به یک خاطره
تبدیل شــود ».او جوانســازی و حفاظت
از ایــن عرصهها در مقابــل قاچاق چوب
را از جمله برنامههای مســتمر ســازمان
جنگلهــا میداند.جعفریــان میگوید:
«در مناطق بحرانی اســتان ن ه تنها پروژه
ملــی و برخــی پروژههای توانمندســازی
جوامع محلی برای مقابله با بیابانزایی
شــکل گرفتــه کــه پــروژه بینالمللــی
احیــای اراضــی جنگلــی تخریــب یافته
بــا همــکاری فائــو از ســال  ۹۷در جریان
اســت».جعفریان از انجام ایــن پروژهها
بــه اقدامــات بینظیــر انجامگرفتــه از
محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملی
یــاد میکنــد و میگویــد« :جنــگلکاری و
ایجاد بادشــکن اطراف مزارع کشــاورزی
با اســتفاده از مواد مــازاد و بقایای گیاهی
بــرگ درخــت خرمــا در ســطوح وســیع
بــه تثبیــت ماســههای روان منجر شــده
است».
ëëمجریان پروژههای توسعهای مسئول
تثبیتریزگردهاهستند
زخمهای منابع طبیعی و محیط زیست
کرمــان ،نتیجــه انجــام فعالیتهــای
توســعهای و پروژههــای عمرانی اســت.
انجام این پروژهها بیتوجه به پیامدهای
زیست محیطی آن ،به ایجاد هزینه برای
ایــن دو ســازمان متولی منجر میشــود.
اعتبارات این دو ســازمان محدود اســت

و وسعت فعالیت آنها تمام جغرافیای
ایــران را در بر میگیرد .جعفریان اعتقاد
دارد وقتــی یــک فعالیــت اقتصــادی و
عمرانــی مثل ایجــاد راهآهن یــا فرودگاه
انجــام میگیــرد مجریــان آن بایــد برای
تثبیــت شــنهای روان اطــراف پــروژه،
برنامهداشتهباشندوبرایآنهزینهکنند.
او دربــاره متهم کردن کویر لوت از ســوی
برخی از کرمانیها بهعنوان عامل ایجاد
گــرد و غبــار هــم میگوید«:شــنزارهای
جنوب لوت با وســعتی  ۵۷هزار هکتاری
یکــی از جلوههــای کم نظیر اکوتوریســم
است که نمیشــود و نباید در اکوسیستم
آنها دخالت کرد».
آیــا بــ ه دلیل ویژگــی لوت ،نبایــد مانعی
بــرای ورود ریزگردهــای آن بــه مناطــق
مسکونی روستایی و شــهری ایجاد کرد؟
او در پاســخ به این پرسش از وجود ۹/۱۳
میلیــون هکتار کانون بحرانی فرســایش
بادی در کشور خبر میدهد که تثبیت آن
اعتبار زیادی میخواهد .جعفریان طرح
مقابله بــا بیابانزایی را اولویت ســازمان
جنگلهــا میدانــد و میگویــد« :فهــرج
و ریــگان در معــرض بادهــای پایــدار از
جمله بادهای  ۱۲۰روزه سیستان هستند
و پتانسیل شدیدی برای ایجاد فرسایش
بــادی در ایــن اســتان دارنــد .جعفریــان
از عملکرد ســازمان جنگلهــا در ریگان
دفاع میکند و میگوید« :در این منطقه
در  ۷ســال گذشــته کارهای بســیار جدی
بــرای جلوگیــری از بیابانزایــی انجــام
گرفته است ».البته او این مسأله را پنهان
نمیکنــد که فعالیتهای انجام شــده با
وسعت فرسایش بادی فاصله دارد.

ëëمشــارکتهای مردمی برای مقابله با
بیابانیشدنکرمان
جعفریان مشارکتهای مردمی را پاشنه
آشیل مقابله با شــنهای روان در کرمان
میداند و میگوید« :این پروسه در غالب
طرحهــای مشــارکتی از جملــه ترســیب
کربن در حال انجام است».
«مژده کالنتــرزاده» مدیــر اجرایی پروژه
توگــو
ترســیب کربــن در شــهداد در گف 
بــا «ایران» ،هــدف پروژه ترســیب کربن
را کاهــش بیابــان و کنتــرل بیابانزایــی
میدانــد کــه با آمــوزش جوامــع محلی
و توانافزایــی آنهــا انجام میگیــرد .این
پــروژه بــا پرداخــت  ۶۰۰وام ،کســب و
کارهــای خانگــی مثــل کاشــت نهــال را
ایجاد کرده است .به گفته او درختانی که
توســط مردم در سه ســال گذشته کاشته
شــدهاند دیوارهای ســبز ســه متری را در
مقابل شــنهای روان ایجاد کرد ه است.
کالنتــرزاده از ایجــاد مشــاغل جایگزین
بــرای جلوگیری از مهاجــرت مردم خبر
میدهــد و میگویــد در تــکاب شــهداد
کارگاههــای خیاطــی ایجــاد و بــرای آنها
بــازار مــورد نیــاز هــم تأمین شــد .اهالی
این روســتا بخشــی از پوشــاک مــدارس
شهداد را تهیه میکنند؛ تا پیش از ایجاد
این کارگاهها ،پوشــاک مدارس شهداد از
توگو را به
خراسان جنوبی میآمد .او گف 
جنگلکاری مردم در علی آباد مظفری
میبرد و میگوید«:طوفان شن بهسمت
این روســتا چنــان هجوم مــیآورد که در
بعضــی از روزها مردم نمیتوانســتند از
خانههایشــان بیرون بیایند .همچنین تا
پیش از ورود طرح ترسیب کربن ،شغل
زنــان ایــن روســتا «گــز چینی» بــود ».گز
گیاهی است که شــنهای روان را تثبیت
میکند .علیآبادیها هم از شــاخههای
آن بــرای تهیه زغال اســتفاده میکنند و
هم انگبین گز را میفروشــند .نتیجه آن
افزایش ریزگردهاست .کالنترزاده احیای
پتــهدوزی و ایجــاد اشــتغال از طریق آن
را یکــی از راههــای جلوگیــری از گزچینی
میدانــد امــا بایــد گفــت فعالیتهــای
انجام گرفته از ســوی ســازمان جنگلها
هرچنــد گامی مثبت بوده اســت ولی در
مقابل سرعت بیابانزایی قدمی کوچک
بهنظر میرســد .بنابراین الزم است این
سازمان گامهای مؤثرتر و اورژانسی تری
بــرای درمان زخمهای انســانی طبیعی
کرمان بردارد.

آمارهای امسال
میگوید قلعه
گنجیهاو
رودباریها
گرد و غباری
بیشتری استشمام
میکنند .سازمان
جنگل ها هرچند
فعالیتهایی
در محدود
کردن بیابان
زایی در کرمان
دارد اما برنده
ماجرا همچنان
تغییرات اقلیمی
و خشکسالی
است .پوشش
کم گیاهان،
کرمان را در مقابل
طوفانهای شن
بی دفاع کرده
است .وضعیت
چنان بحرانی
است که بِرند
جهانی کرمان
یعنی باغهای
پسته ،کانون
بحرانی ریزگردها
شدهاند

 12استان در وضعیت قرمز قرار دارند

سفر؛ کابوس این روزهای مازندران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران :از خردادماه هشدار داده بودیم!
شیما جهانبخش
خبرنگار

مســئوالن بهداشــتی در خراســان و
مازنــدران نگراننــد کرونــا بــه مــرزی
غیرقابل کنتــرل نزدیــک شــود و ایــن
در حالــی اســت کــه در ســویی دیگــر
در اســتانهای کردســتان و هرمــزگان
نشــانههایی رضایتبخش از توقف کرونا
دیده میشود .مسافرتهای تابستانی و
برگزاری مراســم عزا و عروسی همچنان
از متهمــان اصلــی افزایــش آمــار ابتال و
تلفاتکروناست.
بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت در
حال حاضر  ۱۲اســتان مازندران ،فارس،
آذربایجانهای شرقی و غربی ،خراسان
رضــوی ،البــرز ،خوزســتان ،لرســتان،
گلســتان ،کرمــان ،زنجــان و ایــام در
وضعیت قرمز قرار دارند.
ëëلطفابهمازندرانسفرنکنید
«سید عباس موسوی» ،رئیس دانشگاه
توگو با
علوم پزشــکی مازنــدران در گف 
«ایران» با اعالم اینکه وضعیت شــیوع
کرونا در استان بسیار نگران کننده است،
اظهار داشــت :با توجه به روند افزایشی

تیشههای متجاوزان بر دیوار باروی دامغان

سیمای سرزمین

نفار؛ دیدهبان شالیزار

بیماری در حال حاضر ظرفیت پذیرش
بیماران کرونایی در استان بخصوص در
شهرســتان آمل به حداکثر رسیده ادامه
این روند کنترل شــرایط را بســیار سخت
خواهد کرد .به همین دلیل طی روزهای
گذشــته مجبور بــه ترخیص تعــدادی از
افراد اکتیو از بیمارســتانها شده و از آنها
خواستهایم روند درمانی خود را در منزل
ادامه دهند.وی ادامه داد :روند افزایشی
بیمــاری در  2هفتــه گذشــته وضعیــت
آمــل را در شــرایط بســیار نگرانکننــده
قــرار داده و ما اعتقــاد داریم برای کنترل
ایــن وضعیــت بایــد ایــن شهرســتان به
مدت  2هفته قرنطینه کامل شــود .البته
بازاریــان آمل به صــورت داوطلبانه بازار
را از امروز(شنبه) تا سهشنبه هفته جاری
تعطیل کردهاند.موسوی با تأکید بر اینکه
مردم از ســفر بــه این اســتان خــودداری
کننــد ،افزود :در خرداد مــاه اعالم کردیم
نتایج ســفرها بعد از چند ماه مشــخص
میشــود اما عــدهای ســهلانگاری کرده
و بــا ادامه ســفرها جان خــود و دیگران را
به خطر انداختــه و این وضعیت را برای
استان رقم زدند.

نفــار کلبهای ســاخته شــده در شــالیزار اســت؛ جایــی برای
اســتراحت نیمروزی کشــاورزان و همچنین اقامت شــبانه
نگهبانشالیزار«.نفار»یا«نپار»درلغتنامهدهخدابهبنای
چوبین دوطبقه اطالق میشود و در گویش مازندران ،تختی
با پایه بسیار بلند مانند باالخانهای که با پلههای چوبین بر
آن باال روند .این ســاختمانهای ســاده چوبی که بیشــتر در
زمینهای شــالیزاری روســتاهای مازندران دیده میشــود.
کاربــردی ســاده دارد ،طبقــه زیریــن آن محــل نگهــداری
تجهیزات کشاورزی است و طبقه باالی آن برای استراحت
و اقامت شــبانه شــوپه یا همان نگهبان شــبانه شــالیزار .هر
زمین شــالیزاری یک نفار دارد که در نفار دیدهبانی میکند.
جانمایــی آن در باالترین نقطه زمین انجــام میگیرد تا به

ëëمحدودیت در فارس بیشتر میشود
«عبدالرضا قاسمپور» ،جانشین استاندار
فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری
کرونا هــم از وضعیت بحرانی در شــیراز
خبــر داد اظهــار داشــت :در حــال حاضر
 20شهرســتان اســتان از جملــه فســا،
آبــاده ،الر ،مرودشــت ،فیروزآبــاد ،کــوار،
کازرون ،گراش ،داراب ،ممســنی ،زرقان،
قیروکارزیــن ،ســپیدان ،اوز ،المرد ،خنج،
خرامه ،خفر و پاسارگاد در وضعیت قرمز
قرار دارند.وی با اشــاره به روند افزایشــی
بیمــاری کرونــا دراســتان ادامــه داد :از
2هفته گذشــته اعمــال محدودیتها در
مراکز پر خطر اســتان را آغاز کردهایم اما
با توجه به روند رو به رشــد بیماری اکنون
این محدودیتها با سختگیری بیشتری
بخصوص در شهرستانهای قرمز اعمال
خواهد شد.
ëëبه صدا در آمدن زنگ خطر در خراسان
رضوی
«شاپور بدیعی» ،معاون درمان دانشگاه
علــوم پزشــکی مشــهد نیــز از فراگیــری
کرونا در اســتان خبــر داد و گفت :با توجه
به عادی انگاری شــرایط کرونایی از سوی

تمامشالیزاردیدداشتهباشد.ازمصالحچوبیبهشکلهای
مختلف روی پایههایی به تنهایی و یا محصور شده با چوب
ساخته میشود .معموالً ســاختمان دائمی مزارع هستند.
گاهــی هــم ســادهتر و بــا کمتریــن هزینــه برای یــک فصل
زراعی ســاخته میشوند .نپار به معنی دماندن و دور کردن
جانداری اســت که به قصد خوردن و تخریب شالیزار آمده
است.مزرعهدرمناطقکوهستانیوجنگلیمازندران،بویژه
شــالیزارها به دلیل آنکه در مکانی قــرار دارند که دور تا دور
آن را جنگلهای انبوه و خالی از سکنه پوشش میدهد ،این
مزرعهها در بیشــتر مواقع با تهدید جانوران جنگل همانند
خوک ،گراز و َتشی یا همان جوجه تیغی مواجه هستند .این
حیوانات در تابســتان و فصل کشــت و کار ،برای کشــاورزان

مــردم وهمچنیــن ادامــه مســافرتها
وضعیــت این اســتان قرمــز بــوده و آمار
افراد بســتری و فوتیها همچنــان در این
استان سیر صعودی دارد.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر بیــش از
نیمیازظرفیتپذیرشبیمارانکرونایی
در بیمارستان شریعتی و بیمارستان امام
رضا(ع) مشهد پر شده و در صورت ادامه
این روند بیمارســتانهای دیگــر را نیز به
بیماران کرونایی اختصاص خواهیم داد.
ëëهمراهیمردمسنندجکروناراکنترلکرد
«فرزین رضاعی» ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی کردستان وضعیت  4شهر قروه،
مریــوان ،بیجار و دهلنــگان را قرمز اعالم
کرد و گفت :درســت اســت که در  2هفته
گذشــته با رعایت پروتکلهای بهداشتی
وضعیــت بیمــاری در اســتان تغییــر
کــرده و در برخی شــهرها مانند ســنندج
توانســتهایم وضعیت قرمز را پشــت سر
بگذاریم اما همه بایــد بدانند در صورت
کوچکترین کم توجهی و بیاحتیاطی باز
هم شاهد رشد بیماری خواهیم بود.
وی بــا تأکید بــر اینکه کرونــا همچنان در
استان وجود دارد ،افزود :اگر چه روند ابتال

به کرونا در کردســتان کاهشــی شــده ،اما
هنوز بیش از 200بیمار که حال یک سوم
آنهــا وخیم گزارش شــده با ایــن ویروس
درگیر هســتند .پس مردم همچنان باید
رعایــت پروتکلهای بهداشــتی از جمله
فاصلهگــذاری اجتماعــی ،اســتفاده از
ماســک ،شستوشــوی مرتب دســتها
و ...را جدی بگیرند«.حســین فرشیدی»،
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان
هــم وضعیــت ایــن اســتان را بهتــر از
هفتههــای گذشــته اعالم کــرد و گفت :با
همراهی مردم با وجود آنکه در پیک دوم
شــیوع کرونا هستیم اما تعداد فوتیهای
استان کاهش داشته است .البته همچنان
شمار ابتال به بیماری رو به افزایش است.

خسارتبار بوده و برای مزرعههای شالیزاری آفتی مهم به
شمار میآیند.این جانوران زیانبار ،نیمه شبها فعال شده
و به مزرعه و شالیزارها وارد میشوند که تنها چاره کار برای
مبارزهباآنان«شوپهگرییاشبپایی»است.اینبنایچوبی
ســاده در میان شالیزارها برای حفظ و حراست از محصول
ســاخته میشود که هر شب مرد شالیکار بهعنوان شبپا یا
به گویش محلی شوپه شب تا صبح را به منظور پاسداری از
شالیزار در مقابل یورش شبانه حیوانات بر بلندای نپار بیدار
مینشیند تا مزرعه از آسیب خوک و دیگر حیوانات در امان
بماند.نفارهاسادهوفاقدآثارتزئینیهستند.برداشتبرنج
در مازندران شروع شده و نفارها این شبها میزبان مردان
شوپهگرهستند.

وی با بیان اینکه این آمار شــکننده است
ادامه داد :متأسفانه مردم تصور کردهاند
خروج استان از وضعیت قرمز به معنای
پایان کرونا است اما کنترل نسبی بیماری
به این معنی نیست که این ویرس وجود
ندارد و اگر پروتکلهای بهداشتی رعایت
نشــود دوباره شــاهد افزایش بیمــاری در
استان خواهیم بود.
رشــیدی با اشــاره به نزدیکــی عید قربان
خاطرنشــان کرد :عید قربــان بین مردم
اســتان هرمزگان اهمیت زیادی دارد اما
اگر مردم نســبت بــه برگــزاری مهمانی،
دید و بازدید و مراســم مرســوم هر ســاله
بیتوجه باشــند قطعاً آمار کرونا مجدداً
باال میرود.

ایرنا

ســمنان -رئیــس اداره میراثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
شهرســتان دامغــان از توقــف عملیــات تخریــب دیــوار تاریخــی بــاروی
دامغان توسط متجاوزان آثار فرهنگی خبر داد.
بهگــزارش ایلنــا ،مهــدی قاســمی افــزود :بهدنبــال گــزارش مردمــی در
خصــوص تخریــب قســمتی از دیــوار بــارو در شــمال شــرقی دامغــان،
نیروهــای یگان حفاظت دامغان ،همراه بــا مأموران کالنتری  ۱۱دامغان
در محل حاضر شدند و با پیگیری فوری و دستور دادستان مبنی بر توقف
عملیات ،از تخریب بیشتر دیوار جلوگیری شد.
وی بــا اشــاره به اینکه بــاروی دامغان یکــی از بزرگتریــن معماریهای
خشــتی ایران اســت که در اوایل دوران اســامی بنا شــده ،اظهار داشــت:
ضمن طرح شــکایت از طریق اداره میراثفرهنگی شهرســتان دامغان،
پرونــده متخلفان برای پیگیری و انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی
تحویل شد.قاســمی گفت :باروی دامغان ۱۶ ،هــزار متر طول ۱۰۶ ،برج و
چهار دروازه داشــته اســت که به مرور زمان به علت فرســایش و نزوالت
آسمانی فقط هشت هزار متر آن باقی مانده است.
وی افزود :این اثر تاریخی در تاریخ  ۱۹آذر  ۱۳۷۵با شماره ثبت  ۱۷۹۹در
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
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