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رئیس اتاق اصناف ایران از تغییر شغل  25درصد اصناف در همه استانها خبر می دهد

زهره افشار
خبرنگار

ایرنا

کرونــا تــا االن  25درصــد اصنــاف
را واداشــته تــا شــغل خــود را تغییــر
دهنــد .ایــن وضعیــت تقریبــاً در همــه
استانهای کشور مشــترک است .اولین
قربانیان صنفی کرونا مشــاغلی هستند
کــه بــا جمعیــت و مجالــس و مراســم
ســر و کار دارنــد .از جملــه تــاالرداران،
رســتورانداران و اصنــاف خــرد بخــش
گردشــگری کــه حــاال بیــم تعطیلــی
کاملشــان میرود« .ســعید ممبینی»،
رئیــس اتــاق اصنــاف خوزســتان بــه
«ایــران» گفــت :اصنــاف خوزســتان
شــرایط خاص خودشان را دارند از یک
ســو ایــن اســتان در هفتههــای متوالــی
در وضعیــت قرمــز کرونایــی بــوده کــه
عمــاً کار اصنــاف را حتــی در بهتریــن
خیابانهــای اهــواز بــا محدودیتهای
بیشــتری روبــهرو کــرده بــود و از ســوی
دیگــر در دو ســه هفتــه اخیر با مشــکل
دمــای بــاالی  50درجــه در خوزســتان
روبــهرو بودیــم که شــرایط کســب و کار
را بــه مراتــب خرابتر از قبــل کرده بود
و نوســان بــرق بســیاری از دســتگاهای
سرمایشی اصناف را دچار مشکل کرد.
ممبینــی کــه ریاســت اتــاق اصناف
ایــران را هــم برعهــده دارد دربــاره
وضعیــت کلــی اصنــاف در شــرایط
کرونــا در همه اســتانهای کشــور گفت:
در کشــور مــا رکــود  2ســاله اصنــاف کــه
از قبــل کرونــا بــوده در کنــار تــورم باال و
افزایــش نــرخ ارز بهدلیــل تحریمهــا
مشکل اصناف را دوچندان کرده است.
همه کشــورها برای حمایــت از اصناف
راهکارهایــی را در دســتور کار خــود قرار
دادهانــد و کشــور مــا نیــز از ایــن قاعــده
مســتثنی نیست ولی شــرایط اقتصادی
کشــور ایــن حمایتهــا را به اســتمهال
وامهــای قبلــی و اعطــای تســهیالت با
اولویــت اصنــاف دارای کارگــر بیشــتر

محدود کــرده که هم اصناف اســتقبال
نکردهانــد و هــم ایــن مســأله در پیچ و
خــم بوروکراســی اداری گرفتــار شــده
اســت و خالصه اینکــه چارهســاز نبوده
اســت .وی افــزود :بــه هرجهــت برخی
از مشــاغل ماننــد تاالرها ،رســتورانها،
هتلها مشــاغل خرد حوزه گردشــگری
نــه تنهــا در حــال حاضــر بهطــور کامل
فعال نشدهاند بلکه دیگر سبک زندگی
مردم بهدلیل کرونا و مسائل اقتصادی
تغییر کرده و حتی اگر رســتورانها صد
درصــد پروتکلهــا را هــم رعایــت کنند
بازهــم مردم تمایل زیــادی برای رفتن
بــه رســتوران نخواهنــد داشــت و ایــن
زنــگ خطری بــرای تعطیلی کامل این
مشــاغل است که باید ریشــهیابی و فکر
اساســی بــرای آن شــود .ممبینی گفت:
برخــی مشــاغل ماننــد گلفروشــیها،
عکاسهــا و فیلمبردارهــا مجالــس
عروســی و آرایشــگاهها ارتباط مستقیم
با برگزاری جشنها در تاالرها یا خانهها
داشــتهاند و بــه نظــر میرســد ســرپا
نگهداشــتن صاحبان این مشــاغل باید
در اولویت قرار بگیرد.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران
خاطرنشــان کــرد :در ایــن راســتا ،اتــاق
اصنــاف پیشــنهادهایی به دولــت ارائه
کــرده اســت کــه مهمتریــن آن اعطای
تسهیالت کم بهره بلندمدت است.
وی تأکیــد کــرد :بررســی آمــاری مــا
نشــان میدهد حدود  20تــا  25درصد
اصنــاف بهدلیــل کرونــا در آســتانه
تعطیلــی یــا تغییر شــغل هســتند .وی
همچنیــن در خصــوص رونــق برخــی
کســب و کارها ماننــد ســوپرمارکتها و
لــوازم خانگی یــا فروشــندگان قطعات
خــودرو گفــت :شــاید در وهلــه اول بــه
نظر برسد این شغلها رونق دارند ولی
واقعیــت این اســت که بــا افزایش نرخ
ارز ،تأمیــن اجناس داخل این مغازهها
هم با مشکالتی روبهرو شده است.

در استان مازندران
حدود 20تا  25در صد
شاغالن در رسته های
شغلی مختلف یا کار خود
را رها کرده اند یا مجبور
شده اند کار خود را تغییر
دهند و به سراغ کارهای
خدماتی یا بورس بروند.
بسیاری از اصناف با
فروش مغازه و اجناس
داخل آن و یا تعطیلی
کامل شان ،این روزها در
بورس فعالند

ëëمشاغل در حال انقراض
«عبــاس رمدانــی» ،رئیــس اتــاق
اصنــاف مازندران نیز به «ایران» گفت:
بهدنبــال شــیوع ویــروس کرونــا برخی
اصنــاف پرریســک ماننــد ســالنداران،
آرایشــگران،
رســـــــــــــتورانداران،
قهوهخانــهداران چنــد مــاه متوالــی
تعطیــل بودنــد و برخــی نیــز ماننــد
ســالنداران کمــاکان تعطیــل هســتند
که این مســأله ضــرر جبرانناپذیری به
آنهــا وارد کــرده اســت .در همیــن حال
بیشــتر ایــن مشــاغل در واحدهایــی کار
میکردنــد کــه اجــارهای اســت و ایــن
مســأله فشــار مضاعفــی بــه آنهــا وارد
میکند.
وی تأکیــد کــرد :در اســتان مازندران
حــدود 20تا  25درصد شــاغالن در این
رســتههای شــغلی یــا کار خــود را رهــا
کردهانــد یــا مجبــور شــدهاند کار خود را
تغییر دهند و به سراغ کارهای خدماتی
یــا بــورس برونــد .بســیاری از اصناف با
فــروش مغــازه و اجنــاس داخــل آن یا

توجــه بــه تعطیلــی کاملشــان ،ایــن
روزها در بورس فعالند تا شــاید جبران
بیرونقــی و زیانهای گذشــته را بکنند.
در این میان ،وضعیت آرایشگرها بدتر
است.
بسیاری از آرایشگرها در مراجعه به
اتــاق اصنــاف میگویند که درآمدشــان
نســبت به روزهــای قبل از کرونــا تا 75
درصــد کاهــش یافتــه و دیگــر هرخانــه
بــرای خــود یــک آرایشــگر دارد کــه کار
پیرایــش مــوی اهــل خانــه را انجــام
میدهد.
از ســوی دیگر بســیاری از تولیدیها
بهدلیــل افزایــش کمبــود مــواد اولیــه
در آســتانه تعطیلــی هســتند و مجبــور
شــدهاند بســیاری از کارگــران خــود را
تعدیــل کنند کــه بهدلیل نبــود فرصت
شــغلی ایــن کارگــران اخراجــی هم به
ســمت کارهایــی ماننــد پیــک موتوری
رفتهانــد تــا باالخره نــان خانــواده را در
بیاورند.
وی تصریح کرد :البتــه اتاق اصناف

مازندران تا جایی که توانسته با مالکان
واحدهای تجاری برای بخشیدن اجاره
رایزنــی کــرده اســت ولــی متأســفانه
مشــکل اینجاســت کــه نمیدانیــم چه
زمانی قرار است بساط کرونا جمع شود
 6ماه  9ماه یا حتی یکسال دیگر!
رمدانــی گفــت :مشــکل دیگــر ایــن
اســت کــه از قبــل از کرونا هــم برخی از
صنــوف از بیمــه کــردن کارگــران خــود
طفــره میرفتنــد کــه االن درد سرســاز
شــده و این مشــکلی اســت که ما فرضاً
در رســته موبایلفروشــان داریــم .ایــن
رســته شــغلی دختران و پســران جوان
را بــا حقــوق اندک و بدون بیمــه به کار
گرفتــه و االن مــا اهــرم قانونــی بــرای
پشــتیبانی از آنها نداریم .وی همچنین
در خصــوص آخریــن وضعیت اعطای
تسهیالت کرونایی به اصناف و مشاغل
آســیبدیده اســتان مازنــدران گفــت:
تاکنون این تســهیالت یا به کلی محقق
نشــده اســت یــا بــه ســختی بــه دســت
عدهای محدود رسیده است.
وی تأکیــد کــرد :بــه نظــر میرســد
بــرای اجرایــی کردن این طــرح باید کار
کارشناسی بیشــتری صورت میگرفت.
بهعنوان مثال اســتان مازندران ،قطب
کشــاورزی اســت ومتأســفانه مشــاغل
کشــاورزی در ایــن طــرح دیــده نشــده
است.
از ســوی دیگر ،برای برخــورداری از
شرایط بهرهمندی از تسهیالت ،قوانین
و پیچ و خمهای فراوانی نیز وجود دارد
که عمالً خیلی از فعاالن صنفی شاغل
در  13رســته اعالمی ،مشمول دریافت
تســهیالت نمیشــوند و شــاید بتــوان
گفت تاکنــون تنها  10درصــد از فعاالن
صنفــی متضــرر شــده توانســتهاند این
تســهیالت را دریافت کنند .به گفته وی
در حــال حاضر اتاق اصنــاف مازندران
 150عضــو دارد کــه بــا مجــوز مشــغول
فعالیت هستند.

مرمت غیر اصولی قلعه پرتغالیها در جزیره هرمز متوقف شد

ایسنا

گروه ایــران زمین /مرمت غیــر اصولی
قلعــه  ۴۰۰ســاله پرتغالیهــا کــه نماد
تاریخی جزیره هرمز محسوب میشود
بــه اعتــراض فعــاالن حــوزه میــراث
فرهنگی منجر شــد .این اعتراضها به
توقــف مرمــت قلعــه توســط معاونت
ث فرهنگی کشور انجامید .تصاویر
میرا 
ایــن مرمت غیر اصولی توســط مشــاور
گردشــگری استاندار بوشهر به رسانهها
رســید .جمشــید بایرامــی ،مشــاور
گردشــگری اســتاندار در جزیــره هرمــز
به ایســنا میگویــد« :بهدلیل وضعیت
کرونــا بعــد از حــدود  ۶مــاه توانســتم
ســفری یک روزه به هرمز داشته باشم
کــه بــا ایــن وضعیــت مواجــه شــدم؛
آمدهانــد بــا ســنگ «ملون» و ســیمان
روی مرجانهــا و ســنگهای قدیمــی
قلعــه و خــاک قرمــز را پوشــاندهاند ،از
ســوی دیگــر چــون زیرســاخت دیــواره
ســاروج اســت ،بــا مصالــح امــروزی
همخوانی نــدارد و دیواره بعد از مدتی
فرو میریزد».
او با تأکید بــر اینکه قرار بوده دیواره
قلعه ایمنســازی شــود و نه نوســازی؛
تأکیــد میکند :از ســوی دیگــر در طرح
مرمتیشــان دیــواره قلعــه را تــا ارتفاع
بیشــتری از دیواره اصلی بــاال بردهاند،
اگــر ایــن کار ادامه پیدا کنــد همه قلعه

زیــر خروارهــا ســنگ پنهان میشــود و
دیگر اثری از آن دیده نمیشود.
بایرامــی وضعیــت امــروز قلعــه
پرتغالیهــا را ماننــد ایــن میدانــد کــه
جدارههــای تخــت جمشــید را ســنگ
کننــد یا دیــواره عالیقاپــو را کامپوزیت
کنند و اظهار میکنــد :باید همه جداره
بنا و متریال آن را نگهداشــت ،باید این
تاریــخ و تمــدن را نگــه داریــم و اجــازه
ندهیــم کار مرمــت آنهــا توســط افــرا ِد
ناوارد و به صورت غلط انجام شود.
وی بــا بیــان اینکه قلعــه پرتغالیها
از نظــر معمــاری بســیار اهمیــت دارد،
بیــان میکنــد :ایــن قلعــه از ســالنها،
رواقها و بــرج دیدهبانی و دیگر عناصر
[کالســیک] یک قلعه تشکیل شده بود
که متأســفانه در طول  ۴۰سال گذشته با
بیمهریهای زیاد ،اکنون فرسوده شده
و در حال ریزش اســت ،حتــی تعدادی
تــوپ قلعــه در طــول چنــد
از لولههــای ِ
سال گذشــته به ســرقت رفتهاند و باقی
ماندهها نیاز به مرمت دارند.
او بــه وضعیــت امــروزی قلعــه نیز
اشــاره میکند که با وجود نیاز به ایجاد
یــک موجشــکن در مقابــل قلعــه ،این
اتفــاق رخ نمیدهد و با گذشــت زمان
بخشهایــی از آن ریــزش میکنــد و به
مــرور آب زیــر قلعه را خالــی میکند و

در اثــر بادهــای فرسایشــی و آب شــور،
ریــزش ایــن اثــر تاریخــی هم
احتمــال
ِ
ِ
زیاد میشود.
بهدنبــال ایــن اعتراضهــا ،محمــد
حســین طالبیــان ،معاون وزیــر میراث
فرهنگــی دســتور به توقــف مرمت داد
و خواســتار حضور کارشناســان مرکز در
هرمز و تشکیل کمیته بازرسی و تحقیق
شد.

از ســوی دیگــر مدیــرکل میــراث
فرهنگــی ،گردشــگری و صنایع دســتی
هرمــزگان در خصــوص حواشــی پیش
آمــده مرمــت قلعــه پرتغالیهــای
جزیــره هرمز گفت :قلعــه هرمز دارای
چنــد ورودی اســت امــا به علــت عدم
کاربــردی بودن ســایر ورودیها ،حجم
تــردد گردشــگران از در شــمالی قلعــه
انجــام میشــود کــه بــه علــت سســت

بــودن قطعــات ســنگ و معلــق بودن
سنگهای باالدســت دیوار و همچنین
نبود دیوار نگهدارنده در قسمت زیرین
و ریزش ضلع شمالی در بارندگیهای
اســفند  ۹۷و همچنیــن فروردیــن ۹۸
مرمــت اضطــراری و ســاماندهی ایــن
بخــش از قلعه در دســتور کار این اداره
کل قرار گرفت.
وی ادامــه داد :مرمــت اضطــراری

ضلع شــمالی قلعه هرمز سال گذشته
از مرداد آغاز شد که اسفند ماه به پایان
رسید.
برومند در خصــوص مصالح به کار
رفته در مرمت اضطــراری قلعه هرمز
خاطرنشــان کــرد :قلعــه هرمــز دارای
ساختاری ســنگی با مالت شفته آهکی
اســت کــه نمونههــای زیــادی از انــواع
مصالــح در قســمتهای مختلــف بنــا
نمونه گیری ،آزمایش و مطالعه شــده
که در مرمت اضطراری نمای شــمالی
از ســنگهای معدنــی و محلــی کــه
غالب آنها از قلعه اســتخراج میشود،
استفاده شده است.
وی افزود :نمای قبلی قلعه بهدلیل
فرآینــد فرســایش و تحلیــل عناصــر
ســنگها بر اثــر رطوبت و زمــان تغییر
رنــگ داشــته اســت از ایــنرو تغییرات
محیطــی و زمــان الزم اســت تا ســطح
ظاهــری نمای اصالح شــده در مرمت
اضطراری به سطح قبلی بازگردد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایــع دســتی هرمــزگان عنــوان
کــرد :مرمت اضطــراری نمای شــمالی
هنــوز تکمیــل نشــده و شــکل نهایی کار
براساس طرح ساماندهی نمای شمالی
و ورودی بنــا در ســالجاری تکمیــل
خواهد شد.

پریسا عظیمی
خبرنگار

برخــی از هیأتهــای بزرگ اســتان
یــزد از جملــه هیــأت عــزاداری
غ گنــدم ،پنبــهداران
آزادشــهر ،بــا 
و ...اعــام کردند امســال عــزاداری
به شــکل ســنتی ندارنــد و بــا توزیع
بستههای معیشــتی شور حسینی را
پاس میدارند.
«ســید علــی فقیــهزاده» ،رئیس
شــورای هیأتهــای مذهبــی یزد در
این باره به خبرنگار ما گفت :استان
یــزد یکهــزار و  500هیــأت مذهبــی
دارد کــه مراســم ایــن هیأتهــا در
دهــه اول محــرم از شــور و هیجــان
معنــوی خاصــی برخوردار اســت و

در شــبهای محــرم ،هیأتهــای
قدیمی یزد با حضور در حســینیهها
یا مســاجد به عزاداری ،سینه زنی و
زنجیر زنی میپردازند.
جمعیــت هــر یــک از حــدود
 80هیــأت بــزرگ اســتان کــه در
ایــام محــرم در مراســم عــزاداری
شــرکت میکننــد بالــغ بــر 1200نفر
اســت ومرســوم اســت این هیأتها
هرشــب بــه دیدارهیــأت دیگــری
برای عــزاداری بروند کــه جمعیت
زیــادی را دربرمــی گیــرد بــه همین
دلیــل امســال با هدف پیشــگیری از
شیوع کرونا ،اجرای نکات بهداشتی
و عمــل بــه توصیــه مقــام معظــم
رهبــری ،برنامههــای عــزاداری

اصفهان« -تملــک خانه هنرمندان اصفهان توســط بنیاد
شــهید» خالصــۀ آن چیــزی اســت که طــی دو روز گذشــته
خاطر بســیاری از هنرمندان این شــهر را آزرده؛ چراکه این
خانــۀ ثبت ملی شــده ،بیش از ســی ســال در اختیــار حوزه
هنــری و پاتوق اهالی تئاتــر ،گرافیک ،طنز ،کارتون ،شــعر،
ادبیــات و موســیقی بــوده و اکنون با مدیریت بنیاد شــهید،
مشخص نیست که تکلیف میزبانی این خانه از هنرمندان
چه میشود.
به گزارش ایســنا ،رئیس حوزه هنری اصفهان نیز میگوید
مــا یــک هفتــه پیــش مطلــع شــدیم کــه رأی دادگاه از حــوزه
هنری ،آموزش و پرورش ،اداره کل ارشــاد و شهرداری نسبت
بــه خانــۀ هنرمندان خلع ید کــرده و حکم مالکیــت را به نفع
بنیاد شهید صادر کرده است .درواقع اکنون حوزه هنری حکم
یــک مســتأجر را دارد که هفتۀ گذشــته مالک بــا حکم تخلیه
ســراغ آن رفته امــا با وجود
ایــن ،نهایت تــاش خود را
میکنیم تا خانه هنرمندان
همچنــان خانــۀ هنرمندان
بمانــد و ایــن مســأله قابــل
حل است.
وی افــزود :بنیاد شــهید
اصفهــان از ســال ۱۳۹۴
تاکنــون پیگیــر اخــذ مالکیــت ایــن ســاختمان بــوده و اکنــون
هــم دادگاه رأیــی صــادر کــرده که بر اســاس آن حــوزه هنری،
شــهرداری اصفهــان ،اداره کل آموزشوپــرورش و اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اســامی از ایــن خانه خلع ید و بنیاد شــهید
بهعنوان مالک اصلی شناخت ه شده است.
وی در خصــوص اعتراض هنرمندان شــاخههای مختلف
در شــبکههای اجتماعی گفت :بنیاد شــهید نباید برای تخلیه
خانــه هنرمنــدان عجلــه کند ،چراکه ممکن اســت عــدهای از
اعتراض اهالی فرهنگ و هنر سوءاستفاده کنند.
ما اکنون بشــدت پیگیر هســتیم که خانــه هنرمندان ،خانه
هنرمنــدان بمانــد و بــرای حفــظ کاربــری فعلــی آن تــاش
میکنیم.

ثبت  ۱۲اثر تاریخی قزوین
در فهرست آثار ملی

قزوین  -مدیر کل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی
اســتان قزویــن از ثبــت  ۱۲اثــر تاریخــی غیرمنقــول اســتان در
فهرست آثار ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما ،علیرضا خزائلی افزود:
ایــن آثار شــامل محوطــه پیــش از تاریخ چهار بنــه در منطقه
ســگزآباد ،محوطــه پیــش از تاریــخ آلــو در روســتای رادکان،
تپــه دوره تاریخــی قشــاق در روســتای قشــاق ،تپههــای
دوران اســامی شــاهنظر بوئینزهــرا ،نودهــک یک تاکســتان
و رئیسالمجاهدیــن آبیــک ،خانــه تاریخــی صدرالعلمــا در
خیابان مولوی ،خانه کسمایی میرمیران و ساباط مجاور ،خانه
تاریخی صادقیپور در خیابــان عبید زاکانی ،گرمابه پیشدره
فارســجین شهرســتان تاکســتان ،آســیاب و بند ســیدعلیخان
قزویــن در محــدوده باراجیــن و کاشــانه رســولی در روســتای
گازرخان است.
وی افــزود  :بــا ثبــت ایــن  ۱۲اثــر تاریخــی تعداد آثــار ثبتی
اســتان قزوین در فهرســت آثار ملی کشــور به هــزار و  ۴۳۹اثر
افزایش یافت.

بوستانهای مشهد دوباره تعطیل شد

مشهد -معاون خدمات شهری شهرداری مشهد ،از تعطیلی
مجدد بوستانهای سطح شهر مشهد از دیروز خبرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت خدمــات شــهری
شهرداری مشهد ،مهدی یعقوبی اظهار کرد :با توجه به اعالم
وضعیــت قرمــز در مشــهد
از ســوی ســتاد ملــی کرونا،
بوســتانهای ســطح شــهر
مشــهد از ۱۱مردادماه  ۹۹تا
اطالع ثانوی تعطیل شد.
وی ادامــه داد :در همــه
بوســتانها ،محوطــه بــازی
کودکان ،وســایل بدنسازی،
ســرویسهای بهداشــتی ،مصالها و آبخوریها غیرفعال و به
وســیله نوارهای زرد خطر ،محصور و به منظور اطالعرســانی
پیامهای بهداشــتی بنرهایی در ســطح بوستانها نصب شده
اســت و از حضور و اتراق شــهروندان در بوســتانها جلوگیری
به عمل میآید.
معاون خدمات شــهری شهرداری مشهد ادامه داد :معبر
حاشیه پارک ملت نیز صرفاً جهت ورزشهای انفرادی فعال
اســت و از شــهروندان ارجمند خواهشمندیم به منظور حفظ
ســامت خــود از مراجعه به بوســتانها خــودداری کــرده و با
پرســنل انتظامات و پرســنل زحمتکش فضای سبز همکاری
الزم را داشته باشند.

کاهش  ۳متری تراز آبهای زیرزمینی
عمیق گلستان

نذر بستههای معیشتی به جای عزاداری سنتی در یزد
یزدیها در ماه محرم را لغو کردیم.
وی اظهار داشــت :امسال مقرر
شــده هــر هیــأت عــزاداری هزینه
مراســم هرشــب از ایــن ایــام را
صــرف تهیه بســتههای معیشــتی
شــامل گوشــت و برنــج و روغــن
و...و یا آزاد کردن زندانیان بیگناه
استان کند.
همچنیــن حوالههایــی را تهیــه
کردهایم که به خانوادههای نیازمند
داده میشــود تــا بــا آنهــا بتوانند از
مغازههایــی کــه صاحبانشــان در
امــر خیــر همیشــه همــکاری دارند،
بــا تخفیف ویــژه قند وشــکر و دیگر
مایحتاجشان را خریداری کنند.
فقیهزاده با اشــاره به اینکه طبق

ایران در ایران

بورس؛ شغل پساکرونایی آرایشگرها و رستورانداران سابق

نگرانی هنرمندان از سرنوشت نامعلوم
«خانه هنرمندان» اصفهان

نظر ســتاد ملی کرونا و باوجود میل
قلبــی بایــد بــرای تأمیــن ســامتی

مردم وعزاداران حســینی از هرگونه
فعالیــت مذهبــی خــودداری کــرد،

افــزود :تمامی هیأتهــای عزاداری
بایــد بــه مقــررات و دســتورالعمل
مســئوالن وزارت بهداشــت و ســتاد
کرونــا پایبنــد باشــند و وظایف خود
را بــرای پیشــگیری از ایــن بیمــاری
منحوس انجامدهند.
وی بــا بیــان اینکــه همــکاری
مســئوالن هیأتهــای زیرپوشــش و
همراهی با مسئوالن اجرایی استان
نقــش اصلــی در پیشــگیری از کرونا
دارد ،یــادآور شــد :در ایــن رابطــه
نیروی انتظامی؛ ســازمان تبلیغات
اســامی و ســتاد کرونــای اســتان
بــا هیأتهایــی کــه در خیابانهــا
عــزاداری میکنند؛ برخــورد خواهد
کرد.

گرگان -سرپرســت دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب
منطقــهای گلســتان گفــت :تیرماه امســال تــراز آب زیرزمینی
نســبت به ماههای مشابه درازمدت ،در آبخوان عمیق استان
بیش از  ۲متر و  ۹۰سانتیمتر کاهش یافته است.
بهگــزارش آب منطقــهای اســتان گلســتان حســن فرازجو
اظهــار کــرد :حجم ذخیــره آبخــوان کمعمق اســتان در پایان
تیرمــاه نســبت به میانگیــن این مــاه در دوره آمــاری موجود،
حدود  ۱۰میلیون مترمکعب افزایش داشته است.
وی افزود :با این حال ،ذخیره آبخوان عمیق استان نسبت
به متوسط این ماه در دوره آماری موجود ،حدود  ۳۳میلیون
مترمکعب کاهش دارد.
فرازجو گفت :شــواهد نشــان میدهد که در سالهای اخیر
بهعلــت تغییــرات اقلیمــی ،برداشــت منابــع آب زیرزمینی،
تغییــر رابطه بارش رواناب و تداوم اثر خشکســالی ســالهای
گذشــته ،حتــی وقــوع بارشهــای نرمــال و بیــش از نرمال به
معنی تکمیل ظرفیت ســفرههای آب زیرزمینی نیست لذا با
توجــه به محدودیت منابــع آب ،مدیریت صحیح مصرف در
ماههای آتی ،بسیار مهم و ضروری است.

