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افزایش پنج برابری بستری های کرونایی یا مشکوک به 
کرونا در یزد، ســیر موج پاییزی این بیماری را صعودی و 
بســیاری از افراد را به شکل خانوادگی درگیر این بیماری 
کرده است.به گزارش مهر، در حالی که یزد در زمره آخرین 
استان هایی بود که شــیوع کرونا در آن اتفاق افتاد و مهار 
موج اول کرونا در آن بســیار موفق بود، امروز شاهد شیوع 
نگران کننده و وضعیت بحرانی یزد و جوالن کرونا در قلب 

ایران هستیم.
در شــرایطی که بعد از مهار موج اول، در یزد نیز مانند 
ســایر استان ها وضعیت عادی اعالم شــد، کرونا به دست 
فراموشــی سپرده شــد و با بی اعتنایی مردم و مسئوالن و 
جدی نگرفتن خطر این بیماری، حاال موج سوم به هیوالیی 
تبدیل شده که مهار آن به این سادگی ها ممکن نیست. رها 
کردن محدودیت ها توسط ستاد استانی پیشگیری و مقابله 
با کرونا، بی تفاوت شدن مردم نسبت به بیماری و اقدامات 
پیشــگیرانه، بازگشتن زندگی به حالت عادی در حالی که 
کرونا هنوز در تمام اســتان ها قربانی می گرفت، خودداری 
دانشــگاه علوم پزشکی از اعالم آمار مبتالیان و فوتی ها که 
شائبه رفع شدن خطر را در ذهن مردم جا انداخت، همه و 

همه سبب شد تا کرونا در یزد جدی گرفته نشود.
در حالی که آمار فوتی ها و مبتالیان به کرونا توانسته بود 
تا حد بسیار زیادی مردم را از جدی بودن خطر این بیماری 
آگاه کند، وزارت بهداشــت دســتور توقف انتشار آمار به 
صورت استانی را داد و جالب اینجاست که یزد تنها استانی 
است که این آمار را اعالم نمی کند.اعالم نشدن این آمار در 
بسیاری از مردم این شائبه را ایجاد کرد که شرایط کنترل 
شــده و آن زمان بود که زندگی به حالت عادی بازگشــت 
یعنی دورهمی ها و مهمانی ها و تولدها از ســر گرفته شد، 
شــلوغی بازار به حالت عادی بازگشت، رستوران ها مملو از 
جمعیت شد و بســیاری از اتفاقات ناخوشایند دیگر دست 
به دســت هم داد تا حاال یزد بحرانی ترین استان در زمینه 
شــیوع کرونا باشد.حاال ستاد پیشــگیری و مقابله با کرونا 
استان یزد موضوع را جدی و محدودیت ها را از سر گرفته و 
در شرایطی که می شد با حفظ ارتباط با رسانه ها، شرایط را 
به سمت مطلوب هدایت کند، حاال ناچار است دوباره مردم 
را خانه نشین کند تا وضعیت کمی به حالت عادی بازگردد.

در حال حاضر میزان شــیوع بیماری کرونا در یزد پنج 
برابر شــده و اغلب مبتالیان به صورت خانوادگی با کرونا 
درگیر شده اند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد در این 
باره به خبرنگار مهر گفت: میزان شــیوع کرونا در یزد پنج 
برابر نســبت به موج دوم شده و از اواسط شهریورماه، یزد 
رتبه نخســت شیوع کرونا در کشــور را به خود اختصاص 

داده است.ابراهیم سلمانی با بیان اینکه تا روز ۹ آبان، ۷۴۹ 
بیمار مشــکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری 
هســتند، عنوان کرد: از این تعداد ۱۴۶ بیمار مشکوک به 
دلیل شرایط حاد، در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان 
قرار گرفته اند و ۷۹ بیمار مشــکوک نیز در بخش اورژانس 
منتظر تعیین تکلیف هســتند. وی یادآور شد: با احتساب 
بیماران مشکوک بستری در بخش و اورژانس بیمارستان ها، 
تعداد بستری های مشکوک به کووید ۱۹ در استان به ۸۲۸ 
نفر رسید.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد تاکید کرد: 
هم اســتانی ها برای حفظ ســالمتی خود و کمک به مهار 
و کنترل بیماری در اســتان در خانــه بمانند و از رفت و 

آمدهای خانوادگی جدا خودداری کنند.
سلمانی با بیان اینکه این افزایش سریع بستری و شیوع 
کرونا در استان سبب فشــار بسیار زیادی بر کادر درمانی 
استان شده است، افزود: حفظ و افزایش تخت بیمارستانی 
برای درمان بیماران کرونایی با ســختی بســیار زیادی در 
حال انجام است. سلمانی عنوان کرد: هرچه که آمار شیوع 
کرونا و بستری در بیمارستان های استان یزد افزایش پیدا 
کند، ما نیاز به افزایــش تعداد تخت های کرونایی داریم و 
به این وسیله مجبور به توقف ارائه خدمات به برخی دیگر 
از بیماران می شویم که این موضوع هم خسارت هایی را به 
دنبــال دارد. وی عنوان کــرد: در صورتی که مردم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی را بیش از پیــش مورد توجه قرار 

دهند آمار شــیوع کرونا در اســتان یزد کنترل شده و رو 
به کاهش می رود.

اما محدویت های ســتاد استانی پیشــگیری و مقابله با 
کرونا نیز روز پنجشــنبه به طور رسمی در رسانه ها اعالم 
شد.جانشــین ستاد پیشــگیری و مقابله با شیوع کرونا در 
اســتان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر فعالیت همه 
صنوف، مشاغل و رسته های شــغلی به جز صنف نانوایان 
و ســوپرلبنیات تا ســاعت ۱۶:۳۰ در هفته جاری، از اتاق 
اصناف و اتحادیه های صنفی خواســت تا به نظارت جدی 
بــر رعایت پروتکل های بهداشــتی در طول روز و تعطیلی 
مطلق پس از این ســاعت بپردازنــد.  احمد ترحمی ادامه 
داد: جایگاه های ســوخت، داروخانه ها و مراکز بهداشــتی 
درمانی طبق روال معمول فعالیت خواهند داشــت.معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار یزد افزود: پاساژها 
و مجتمع های تجاری، فروشــگاه های بزرگ و زنجیره ای تا 
ســاعت ۱۶:۳۰ عصر مجاز به فعالیت هستند و پس از آن 
کاماًل تعطیل هســتند.  وی عنوان کرد: همه رستوران ها، 
فســت فودها، اغذیه فروشــان و کافی شــاپ ها با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و به شــرط عدم ازدحام تا ساعت 
۱۶:۳۰ فقط به صورت بیرون بر مجاز به فعالیت هستند و 
پس از آن تعطیل هستند.جانشین ستاد پیشگیری و مقابله 
با کرونا اســتان گفت: صنف نانوایی و سوپرلبنیات مجاز به 
فعالیت تا ساعت ۲۳ هستند و مسئولیت نظارت بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی به عهده اتاق اصناف و اتحادیه های 
صنفــی مربوطه خواهد بــود. ترحمی ادامــه داد: صنوف 
فعال در زمان تعیین شــده برای شــب موظف به حداقل 
رساندن نور تابلوهای خود هستند.معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتاندار یزد افزود: بازرسان مرکز بهداشت با 
همکاری اداره اماکن و گشت های کالنتری نیروی انتظامی 
موظــف به اخطــار و پلمب اصناف و مشــاغل در صورت 
مشاهده هرگونه تخلفی از جمله فعالیت در ساعت های غیر 
مجاز هستند. ترحمی همچنین یادآور شد: از امروز بعد از 
ساعت چهار و نیم عصر، خودروهای با سرنشین خانوادگی 
در یزد توسط پلیس راهور جریمه می شوند.وی تاکید کرد: 
تمــام اماکن مذهبی و روضه خوانی ها و برگزاری مراســم 
مذهبی ممنوع و تعطیل است و همه اماکن گردشگری به 

جز اماکن روباز تعطیل است.
شــرایط یزد به شــکلی شده که حتی ســپاه و نیروی 
انتظامــی به کمــک مدیریت کرونا در یــزد آمده اند و در 
جلسه اخیر ستاد کرونای استان یزد، مصوب شده شوراهای 
سالمت محالت با محوریت نیروهای بسیج و مدیریت سپاه 
همچنین مشارکت نیروی انتظامی، هفته پیش رو با ستاد 

کرونای استان یزد همکاری داشته باشد.
محدودیت های اداری و بانکی نیز توســط این ستاد به 
ادارات و بانک ها ابالغ شده و علی الحساب مردم در جریان 
باشند که در طول هفته آینده، دریافت و پرداخت پول نقد 
در همه بانک ها ممنوع اســت.معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی یزد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 
تغییر شکل شــیوع بیماری کرونا نشان می دهد بیشترین 
آســیب از دورهمی ها، مهمانی ها و جشن تولدهای خانگی 
است، شیوع کرونا در یزد به شکل خانوادگی شده در موارد 
خیر بستری مشاهده شده که تمام اعضای چندین خانواده 
به کرونا مبتال هســتند. محمود نوری شادکام تاکید کرد: 
از مردم درخواســت می کنیم از تردد بی مورد در ســطح 
شــهر، مســافرت، دورهمی ها و مهمانی های خانوادگی به 
شــدت پرهیز کنند و از ماســک و مواد ضدعفونی کننده 
استفاده کنند.وی با تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی و سایر 
توصیه هایی که در مورد پیشــگیری از ابتالء به کرونا شده 
اســت، تصریح کرد: اگر فقط دو هفته این موارد به شکل 
جدی توسط مردم رعایت شود، قادر به مهار کرونا خواهیم 
بود. اکنون که بیمارستان ها نیز در شرایط کمبود اکسیژن، 
نیــرو و منابع قرار گرفته انــد و کادر درمان نیز درگیر این 
بیماری شده اند، فقط همت و عزم جدی مردم برای مقابله 
با بیماری اســت که می تواند شرایط یزد را به حالت عادی 

بازگرداند.

در حالی تخریب بافت فرســوده و تاریخی شهر شاهرود 
توسط شهرداری و شــورای شهر در دستور کار قرار گرفته 
که هیچ برنامه ای برای احیاء، مرمت و گردشگری و استفاده 
از ایــن بناها وجود ندارد.به گزارش مهر، ماهی نیســت که 
رســانه ها خبر از تخریب یک بنای تاریخی در بافت قدیمی 
شهر شــاهرود را ندهند. از تکیه که روزگاری محل تجمع 
عزاداران حسینی بود و کاشی کاری هایش دل ربایی می کرد 
تا تخریب خانه های قدیمی که بعضاً قدمتشان به یک و نیم 
قرن می رســد که همگی به جای مرمت و ایمن سازی، به 
تخریب سپرده می شوند. آیا اگر این بافت ارزشمند تاریخی 
از ابتدا رســیدگی می شد به چنین وضعیتی می رسید تا در 
معرض تخریب قرار گیرد؟این در حالی اســت که شاهرود 
دارای بافت تاریخی خوبی اســت که احیای آن می تواند به 
بهترین شکل انجام شــده و در کنار جذب سرمایه گذاران، 
گردشــگری را نیز رونــق دهد و همچنین به شناســاندن 
ظرفیت های تاریخی و فرهنگی شهرستان شاهرود نیز کمک 
کند. شهرستانی که از آن به عنوان شخره یا شاخره در اوستا 
نیز نام برده شده و یکی از ۱۶ ایالت ایران در آن دوران بوده 
است.سوال اصلی اینجا است که مگر می شود شهری با این 
قدمت دارای بافت تاریخی ارزشــمند نباشد؟ مگر این بافت 
ارزشمند تاریخی که به عقیده برخی کارشناسان ۱۱ درصد 
کل شهر را فراگرفته، نمی تواند ساالنه ده ها و صدها گردشگر 

را به خود جذب کند؟
کلید ماجرا آنجا اســت که در یکی از رسانه های نزدیک 
به شهرداری شاهرود عنوان می شود »بافت تاریخی و بافت 
فرســوده متفاوت اســت« و تخریب بناهای تاریخی شهر 
شاهرود به مثابه حرکت رو به جلو در راستای توسعه شهری 
عنوان می شود این نشان از نگرش شهرداری شاهرود نسبت 
به فضاهای تاریخی می دهد که می توان با ایمن سازی شأن 
میلیاردها تومان از راه گردشــگری به خصوص در پساکرونا 
درآمد داشت.هنوز مردم درد تخریب تکیه تاریخی شریعت 
در شــاهرود را از یاد نبرده بودند که یکباره بافت فرســوده 
شــهری در باغ زندان تخریب شــد موضوعی که انتقادات 
زیادی را از مدیریت شــهری به دنبال داشت، مردم نگران 
هســتند که بافت قدیمی شهر یکی پس از دیگری به جای 
مرمت نابود شــوند. زیرا تخریب کم هزینه تر ین راه است. 
این ماجرا البته به یک شهرداری و یک دوره شورای شهر نیز 
باز نمی گردد بلکه از ده ها ســال است که در توسعه شهری 
شاهرود، انســان محوری جایگاهی ندارد و هرچه توسعه و 
طرح و اقدام در شهر صورت می گیرد بر پایه تسهیل خودروها 
است و نه زندگی انسان ها. این نگاه دور از شهر انسان محور 
باعث می شود تا مردم وقتی به درون شهر می روند احساس 
خستگی کنند. موضوعی که در دیگر کشورهای دنیا برعکس 
است یعنی مردم از خانه بیرون می آیند تا خستگی خودشان 

را بزدایند.
شهردار شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تخریب 
بناهای تاریخی و مشــخصاً آخرین نمونه آن یعنی تخریب 
یک خانه کاه گلی سنتی در باغ زندان، می گوید: این مکان 
بــا عنایت به شــکایت اهالی محلی مبنی بــر عدم ایمنی 
ســاختمان مذکور و خطر ریزش به ســمت شارع و تبدیل 
شــدن به پاتوق افراد بزهکار مورد تخریب قرار گرفته است.

علی رضا حاجی محمد علی با بیان اینکه تخریب این بنا با 
طی تمام مراحل قانونی و با رضایت مالک بوده است، تاکید 
کرد: تأمین استحکام بناهای فرسوده بر عهده مالکان است 
و نه شــهرداری؛ شــهرداری در مقام نظارت بر ایمنی بنا و 
رعایت حقوق شــهروندان اقدام به صدور اخطار به مالکان 
و انجــام اقدامات قانونی بعدی می کند.شــهردار شــاهرود 
همچنین چندی پیش در صحن علنی شــورا با اشــاره به 
اینکه خیابان شــهید صدوقی بیانگر هویت تجاری شاهرود 
در سالیان متمادی است و به همین دلیل احیای این بافت با 
بهترین مصالح در اولویت قرار دارد، گفت بود بازار قلب شهر 
است و استفاده از مصالح مرغوب و با کیفیت در سنگفرش و 
انجام جداره سازی و کف سازی های الزم با توجه به آسیب 
پذیری بافت ضروری است.علیرضا حاجی محمد علی با بیان 
اینکه تکمیل و اتمام پروژه های عمرانی در دوره های قبل از 
اولویت های مدیریت شهری است، افزود: تکمیل این پروژه ها 
در راستای منفعت عمومی و شهروندان است و تأثیر بسزایی 
در توســعه شهری دارد.این در حالی است که هنوز یک ماه 
از این سخنان نگذشــته یک بافت قدیمی دیگر شهر مورد 
تخریب قرار گرفت بافتی که دلیل تخریب آن ایمن ســازی 
برای مردم و جلوگیری از بزه کاری عنوان می شود بماند که 
بافت تاریخی ارزشــمند شهری همیشه در شهر شاهرود به 
دلیل عدم توسعه انسان محور، به مثابه زباله دان و یا محل 
تجمع معتادان نامیده می شود مانند آنچه در روبروی پارک 
شهدای محراب و در ابتدای محله موسوم به بید آباد شاهد 

آن بودیم که سه سال پیش تخریب شد.
سرپرســت سیما و منظر شهرداری شــاهرود اما با بیان 
اینکــه تپه باغ زندان بدون آســیب به بافــت تاریخی احیا 
می شــود، گفت: تنها، مســیرهای مارپیچ معنای ارگانیک 
نداشــته، بلکه استفاده از طراحی مارپیچ دچار تخریب های 
بیشتری می شــود، در همین راســتا تصمیمات الزم برای 
اجرای کوتاه ترین مســیر برای عبور و مرور سنین مختلف 
اتخاذ شــده است.مسعود عشــقوی با بیان اینکه عملیات 
اجرایی تپه باغ زندان برای تقویت و توسعه فضاهای عمومی 
و تفرجگاهی، تمرکززدایی و کاستن فشار جمعیت از مناطق 
شلوغ اســت، افزود: این تصمیم کمترین دخالت مصنوعی 
در محیط طبیعی را به همراه خواهد داشــت لذا ایجاد راه 
روهای مناسب در قسمت یال کوه جهت عبور و مرور افراد 
به منظور دسترســی به چند محل استراحت و نشیمن گاه 
را در این پروژه در دســتورکار خود قرار داده ایم.وی ضمن 
بیان این مطلب که شهرداری شاهرود نسبت به احداث دو 
رمپ دسترســی ماشــین آالت ایمنی برای دیوارکشی ها و 
دسترسی های حداقلی، حمل مصالح ساختمانی و دسترسی 
اضطراری به باالی کوه در راستای رعایت موارد ایمنی اقدام 
نموده است، ابراز داشت: تصویر سه بعدی منتشر شده از یک 
قســمت یال کوه بوده و نور پردازی، کاشــت درختچه های 
مناســب با اقلیم محیط و امکانات مناسب رفاهی در باقی 
مانده مســیرها به صورت حداقلی در نظر گرفته شده است.
شهرداری شــاهرود همچنین درباره تخریب بافت فرسوده 
اعالم می کند »شــهرداری شاهرود هیچ دخل و تصرفی در 
قســمت دیگر تپه که در آن آثار تاریخی گذشتگان موجود 
است نداشــته و عملیات اجرایی این پروژه تنها در قسمت 

شــرقی کوه در حال انجام اســت و هیچ جای نگرانی برای 
دغدغه مندان و دوســت داران فرهنگــی و تاریخی وجود 

ندارد«.
شاهرود دارای هشــت حمام درون شهر و بیش از ده ها 
خانه تاریخی دارد که بســیاری آن ها رها شــده هســتند 
این خانه ها در چهار بافت شــهری دیده می شوند، نخست 
مرکز شــهر حومه بازار و خیابان موســوم به تهران، دوم به 
صورت پراکنده در حوالی فردوســی و ۱۷ شــهریور، سوم 
در محله قدیمی باغ زندان و چهارم در بید آباد که بســیار 
دیدنی هستند و می توان آنها را در زمره بهترین مکان های 
گردشــگری شهری شــاهرود نام برد.امروز اما وقتی به این 
فضاها قدم گذاشــته می شود از هر ســه خانه حداقل یکی 
خراب شــده است و مابقی نیز رها شده اند تا به مرور توسط 
شهرداری به بهانه خطرناک بودن، تخریب شوند. این تمام 
ماجرایی است که در این پنج سال اخیر در مدیریت شهری 
شــاهرود گذشته است.یافتن کسی که موافق تخریب بافت 
ارزشمند شهری برای مصاحبه باشد دشوار است اما مخالفان 
فراوان هســتند یکی از این مخالفــان که از درون مجموعه 
همکار شهرداری اســت اما نمی خواهد نامش فاش شود به 
خبرنگار مهر، می گوید: تصمیم گیری برای تخریب یک بنا در 
شاهرود ظرف ۲۰ دقیقه گرفته می شود و تنها کافی است که 
شهرداری و شورای شهر ۱۰ دقیقه با هم از بنا بازدید کنند 
۱۰ دقیقه هم با هم شور و مشورت کنند یکباره تکلیف یک 
خانه ۱۵۰ ســاله روشن می شود مانند آنچه در کوچه بانک 
صادرات مرکزی، تکیه بافت قدیمی شهر در خیابان مزار، باغ 

زندان و … شاهد بودیم.
توسعه شهری بر حسب ماشین ها و نه انسان، دیگر عاملی 
اســت که باعث تخریب بافت قدیمی شهر می شود این نوع 
نگاه حاکم بر مدیریت شهری شاهرود سبب می شود تا چند 
میلیارد تومان برای یک پل روگذر در منطقه جنوب شــهر 
هزینه شود اما ۴۰ میلیون تومان برای ایمن سازی یک بستر 
قدیمی ارزشمند هزینه نشود.محمد رضا مجاهدی مدرس 
دانشگاه در این باره معتقد است: تاریخ و طبیعت یک شهر 
میراثی ارزشمند هستند که نباید آن ها را در مقابل توسعه 
قرار داد، تجربیات ارزشــمندی در سطح جهان وجود دارد 
که نشان می دهد می توان با اصالح نگرش، طرح های توسعه 
شــهری و اقتصادی را با نگاهی پایدار دنبال کرد.مجاهدی 
می گوید: غرب در نیمه اول قرن بیســتم توسعه مهندسی 
محور و مبتنی بر ساخت و ساز صرف را تجربه کرد و هیجان 

زدگی تکنولوژی محوری را پشــت سر گذاشته است اما در 
بسیاری از شــهرهای ایران شهرداران که عمدتاً تحصیالت 
رشته عمران دارند و نه معماری و شهرسازی با تکیه بر پیش 
زمینه های تحصیلی شــأن به دنبال ساختن هر چه بیشتر 
ســازه ها در شهرها هستند و هنوز مانند مهندسان ترافیک 
دهــه ۶۰ میالدی اصرار دارند تا حمل و نقل شــهری را با 
تکیه بر زیرساخت های خودروی شخصی، توسعه دهند.وی 
می گوید: در حالی که بیش از نیم قرن است که آسیب های 
جدی این نوع نگرش به کیفیت زندگی شهری اثبات شده 
اســت و شهرهای دنیا یکی پس از دیگری به دنبال کاهش 
نقش و ســهم خودروهای شــخصی در جابه جایی شهری 

هستند.
در حالی شهرداری شاهرود کمر به تخریب بافت تاریخی 
شهر بســته که دولت طرح بازیابی بافت مرکزی و تاریخی 
شهرها را در دســت اجرا دارد و به کسانی که این محدوده 
بافتی را احیا کنند تسهیالت نیز پرداخت می کند. منوچهر 
فخری معاون عمرانی استاندار سمنان در این باره می گوید: 
کوتاهی در جذب اعتبار به ویژه در بحث ســتاد بازآفرینی 
شهری قابل قبول نبوده و با افراد خاطی به طور جد و قاطع 
برخورد خواهد شد.فخری با بیان اینکه اعتبارات ویژه ستاد 
بازآفرینی شــهری ظرفیت بسیار مطلوبی است که باید در 
راستای احیا بافت فرسوده و ارتقا سطح کیفیت ارائه خدمات 
در مناطق کم برخوردار شــهرها به کار گرفته شود، گفت: 
پیگیری شهرداری ها به منظور جذب حداکثری این اعتبارات 
مورد تاکید است.وی می افزاید: متأسفانه چرخه انجام کار در 
خصوص جذب اعتبارات بازآفرینی شهری معیوب است و به 
دلیل برخی موارد غیر ضرور دچار پیچیدگی و بروکراســی 
اداری شده است که نیاز است تا در راستای استفاده هرچه 
بهتر از این ظرفیت، این چرخه مورد اصالح و بازنگری قرار 
گیرد.این اظهار نظرها نشان می دهد که احیای بافت فرسوده 
مورد تاکید مسئوالن ارشد اســتانی قرار دارد تا بتوانند در 
زمینه ارتقای اقتصادی شهرها از طریق گردشگری و اسکان 
در بافت قدیمی شــهرها درآمدزایی کننــد. به هر روی به 
نظر می رســد تا زمانی که توسعه شهری شاهرود بر حسب 
خودروها باشــد نه انســان ها باید هم شاهد چنین مواردی 
باشــیم. بافت قدیمی که از عدم رسیدگی به بافت فرسوده 
بدل می شــود و چاره ای جز تخریب آن نیست و باید انتظار 
کشید و دید چه زمان محله بید آباد و سایر بناها از دم تیغ 

لودرها می گذرد.

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی استان ایالم 
گفت: ۷۰ درصد فوت شــدگان مبتال به کرونا ویروس در 
ایالم، بیمــاری زمینه ای ندارند.جمیل صادقی فر در گفت 
وگو با تســنیم در ایالم با اعالم وضعیــت فوق بحران در 
شــیوع، ابتال و مرگ و میر کرونا ویروس در اســتان ایالم 
اظهار داشت: ۷۰ درصد فوت شدگان ناشی از ابتال به این 
ویروس خبیثه فاقد بیماری پیش زمینه ای هستند.معاون 
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم گفت:  آثار و 
تبعات کرونا ویروس در مســائل ژنتیکی، گروهای خونی و 
ســایر موارد ناشناخته اســت اما آنچه  در وضیت موجود 

مشــخص و ما بارها تذکر داده ایم این اســت که همه در 
خطر »ابتال«، »بستری« و »مرگ« قرار دارند و این نیست 
که فکر کنیم افرادی که داری سن خاص،باالی ۶۰ یا ۷۰ 
سال یا دارای بیماری زمینه ای فقط بستری می شوند و یا 
فوت می شوند. صادقی فر در ادامه افزود: در ابتدای شیوع 
کرونا ۷۵ درصد فوت ناشی از ویروس کرونا در استان ایالم 
به افراد دارای ســابقه بیماری زمینه ای تعلق داشت اما در 
اواخــر مرداد ماه ۹۹ این آمار فوت ناشــی از کرونا به ۹۲ 
درصد از میان بیماران دارای زمینه رسید ولی در وضعیت 
حال ۳۰ درصد فوت شدگان ناشی از کرونا دارای بیماری 

زمینه ای هستند.معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان ایالم گفت: آمار ۷۰ درصــدی فوت بیماران مبتال 
بــه کرونا ویروس بدون بیماری زمینه ای، چرخش شــیوه 

تخریبی کرونا ویروس است.
وی افزود: مهم ترین رویکرد پیشــنهادی این است که 
اگر افراد به هر دلیلی مبتال شــدن در شروع عالئم یعنی 
چند روز اولیه نباید بیخیال شــوند و کاماًل رعایت کنند، 
اســتراحت کنند و تغذیه مناســب داشته باشند که توجه 
به روزهــای اولیه ابتال روزهای طالیــی برای نجات جان 
مبتالیان خواهد بود و نباید از آن غفلت کرد.صادقی فر، با 

اعالم نگرانی از روند روبه رشــد آمار فوت شدگان ناشی از 
کرونا در ســنین مختلف و بدون بیماری پس زمینه ای در 
اســتان ایالم گفت: با ادامه این روند در دوماه آینده شاهد 
افزایش مرگ و میرهــا در میان کودکان نیز خواهیم بود.

وی با انتقاد از بی توجهی در رعایت پروتکل های بهداشتی، 
فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک در استان ایالم 
گفت: میزان رعایت پروتکل ها و اســتفاده از ماســک در 
بررســی های میدانی کمتر از ۵۰ درصد است که این آمار 
نگران کننده و در شــعله ور کــردن آتش کرونا ویروس و 

قدرت تخریب آن موثر است.

جوالن کرونا در قلب ایران

دورهمی ها کار دست یزدی ها داد

احیاء درکار نیست

بافت قدیمی شهر شاهرود در معرض تخریب

همه در خطر »ابتال«، »بستری« و »مرگ« قرار دارند

اعالم وضعیت فوق بحران  شیوع  کرونا  در استان ایالم

چادر نارنجی آتش 
بر خرمن جنگل های سبز خراسان شمالی

آتش سوزی جنگل ها و مراتع استان خراسان شمالی که از بکر ترین جنگل های 
شمالی کشور هستند٬ در سال های اخیر افزایش داشته و باید با کشف علت آن، 
جلوی خســارت عظیم طبیعی را گرفت.به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان، 
خراسان شمالی در پهنه شمالی ایران اسالمی از شرق به غرب و شمال تا جنوب٬ 
دارای مناطق بکر٬ مراتع سرسبز٬ کوهستان های سر به فلک کشیده٬ جنگل های 
منحصر به فرد و کویر های طالیی است که این استان را به منطقه ای ۴ فصل در 
شمال شــرق ایران تبدیل کرده است.در این میان قرار گرفتن جنگل های انبوه 
هیرکانی که از منابع طبیعی جهانی ایران اســت٬ یکی از شــاخصه های اصلی 
استان خراسان شمالی است. همچنین مراتع فراوان و مناطق حفاظت شده بکر 
و کم نظیری نظیر ســالوک و ساریگل٬ بر غنای طبیعی خراسان شمالی افزوده 
اســت.باریجه، گون کتیرایی و الله واژگون از گونه های شاخص مرتعی و دارویی 
بخشی از منابع دارویی و طبیعی مراتع استان خراسان شمالی است و جنگل های 
ارس منطقه کوه سرای و خمبی در سمت راست جاده آسیایی یکی از بکر ترین 
جنگل های این استان است.این جنگل ها به لحاظ نوع پوشش گیاهی و موقعیت 
جغرافیایی در اســتان و حتی در کشور حائز اهمیت زیادی است. در جنگل های 
ایــن منطقه انواع درختان و درختچه های جنگلی را می توان مشــاهده کرد. بر 
اساس تحقیقات و بررسی های انجام شده ۵۳ گونه درختی و درختچه ای در این 
منطقه وجود دارد. همچنین به دلیل شرایط خاص منطقه، تنوع گونه های گیاهی 

مرتعی و دارویی نیز در نوع خود بی نظیر است.
عالوه بر گونه غالب بلوط گونه هایی از قبیل افرا کرکو، گالبی وحشی، زالزالک، 
ســرخ ولیک، سیاه ولیک، ون، گیالس وحشی، بارانک، افرا شیردار، اوجا، کچف، 
سیب جنگلی، آلوچه جنگلی، پالخور، شیرخشت، سیاه تلو، زرشک وحشی، سیاه 
ال، نســترن، داغداغان، مای مرز و پیرو نیز در این جنگل ها مشــاهده می شود.

تغییرات اقلیمی نظیر گرمای هوا و شعله های به جا مانده از مسافران جنگل های 
اســتان و یا آتش های کوچک در مراتع خراســان شــمالی، در سال های اخیر 
بخش هایی از منظره سبز استان را به تصاویری سیاه و سوخته بدل کرده است.

در هفته های گذشــته و در آخرین نمونه، بخشی از ارتفاعات سبزنامه حفاظت 
شــده سالوک در آتش ســوخت و طبق اعالم سازمان محیط زیست، یک شعله 
کوچک ســهوی علت این آتش سوزی بوده است.بر اساس اعالم سازمان مراتع و 
جنگل ها، فقط در نیمه نخست سال جاری ۳۰ مورد آتش سوزی در جنگل های 
اســتان منجر به تشکیل پرونده شده است. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی 
و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: نیمه نخست امسال ۳۰ پرونده برای افرادی 
که مسبب ایجاد آتش ســوزی در عرصه های طبیعی بودند، تشکیل شده است.

موسی الرضا حیاتی افزود: در این بازه زمانی بیش از ۱۱۰ آتش سوزی در منابع 
طبیعی اســتان رخ داد و بیش از ۳۰۰ هکتار از منابع طبیعی نیز با آتش درگیر 
شد و خسارت دید.او با بیان این که آتش سوزی منطقه سالوک خسارت زیادی 
بــه درختان منطقه بویژه درختــان ارس وارد کرد، گفت: بی احتیاطی مردم در 
افروختن و خاموش کردن آتش عامل اصلی این آتش سوزی هاســت و عالوه بر 
این، در چنار دره درکش نیز ۱۵ هکتار از منابع طبیعی و جنگل در آتش سوخت 
و شماری از درختان ارس، زالزالک و کرکو نیز از بین رفت.فرمانده یگان حفاظت 
منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان شمالی از وقوع آتش سوزی های پراکنده و 
در مســاحت های کم نیز خبر داد و افزود: گاه برخی از این آتش ســوزی ها در 
آمار ها گنجانده نمی شود.آتش و خسارتی که به جان جنگل ها می افتد تا سال ها 
قابل جبران نیســت. برخی درختان نظیر ارس، حداقل ۱۵ سال طول می کشد 
تا رشــد کند و درختانی مانند زالزالک ۲۰ سال زمان نیاز دارد تا به بار بنشیند 
و از بین رفتن درختانی مانند ارس جبران ناپذیر اســت، زیرا در شــرایط عادی 
امکان تکثیر این درخت ممکن نیســت و یا به ســختی ممکن می شود.فرمانده 
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی اظهار داشت: خسارت 
به جنگل ها و درختان ارس به لحاظ مالی ممکن اســت، اما به لحاظ ارزشی که 
این درختان دارند قابل ارزیابی نیست.او از تالش برای تکثیر ارس در برخی نقاط 
اســتان خبر داد و اظهار داشت: در نهالستان ها بذر ارس پرورش داده می شود و 
چندین سال زمان و توجه نیاز دارد تا سبز شود و حتی اگر سبز شود و در محیط 
طبیعی خود قرار گیرد ۱۰۰ ســال طول می کشــد تا تبدیل به درختان کنونی 
شــود.مدیرکل منابع طبیعی خراسان شمالی نیز با اشاره به حریق مراتع استان 
در نیمه نخست سال جاری، گفت: عرصه های طبیعی استان نیمه نخست امسال 
۸۵ بار آتش گرفت که به طور میانگین هر ماه تقریبا ۱۴ مورد آتش سوزی در این 
عرصه ها رخ داده است.حســن وحید افزود: در اثر این آتش سوزی ها ۲۵۲ هکتار 
از منابع طبیعی در آتش ســوخت.مدیرکل منابع طبیعی خراسان شمالی تعداد 
آتش سوزی های ســال ۹۸ در حوزه منابع طبیعی استان را ۷۶ مورد برشمرد و 
افزود: بر اثر آن به ۴۰ هکتار از گستره های طبیعی آسیب رسید که ۳۴ میلیارد 
و ۹۱۰ میلیون ریال خسارت داشت، اما نیمه امسال میزان وقوع آتش سوزی ها 
افزایش یافت.او افزود: در ماه های خرداد و شــهریور امسال تعداد آتش سوزی ها 
نسبت به بقیه ماه های سال بیشتر بود به طوری که در خرداد ماه ۲۹ و در شهریور 
ماه ۲۱ آتش ســوزی رخ داد.با توجه به آماری که در این گزارش آمد، آتش در 
جنگل ها در سال ۹۹ تا حدود ۲۵ درصد رشد داشته و پهنه بیشتری از مراتع و 
جنگل های استان در آتش سوخته است. موضوعی که هنوز علت اصلی آن کشف 
نشده و اگر با همین منوال پیش روی کند در سال های آینده خطری جدی برای 

طبیعت بکر استان است.

احداث ۴8 پروژه آموزشی 
به همت بنیاد برکت در استان گیالن

گروه شهرستانها: مهندس علی دقیق مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اســتان در حاشــیه افتتاح مدرسه ۱۲ کالسه شــهید باهنر در بخش 
کوچصفهان رشــت در گفتگو با برخی از اصحاب رســانه بــا تجلیل از خدمات 
عام المنفعه بنیاد معظم برکت، افزود: ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از 
طریق بنیاد برکت با هدف محرومیت  زدایی و در راستای برقراری عدالت آموزشی  
فعاالنه  در کناردستگاه بزرگ تعلیم و تعلم بوده و نهضت  مقدس مدرسه سازی 

را عاشقانه در مناطق محروم و کم تر توسعه یافته  کشور راه اندازی نموده است.
 وی با اشــاره به اینکه رســالت آموزش و پرورش فرهنگ ســازی وتوسعه و 
تعالی کشور می باشد،اظهارداشت: مدرسه سازان از سرمایه های عظیم اجتماعی 
و فرهنگی کشور می باشند و باید قدر این اشخاص و نهاد های مقدس را دانست.

 مهندس دقیق با بیان اینکه اقدامات بنیاد برکت در زمینه توســعه  فضاهای 
آموزشی ماندگار و ستودنی است،افزود: بنیاد برکت۴۸ پروژه آموزشی را دراستان 
گیــالن با ۲۸۸ کالس درس و با زیربنای بالغ بــر۳۵ هزار مترمربع احداث و یا 

تکمیل می نماید و از این تعداد ۳۵پروژه افتتاح و به بهره داری رسیده است.

یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی 
گیالن، گام موثر وزارت نیرو جهت تسریع 

در آبرسانی به روستاها 
گروه شهرستانها: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن گفت: یکپارچه 
ســازی شرکت های آبفای شهری و روستایی، گام مهم وزارت نیرو جهت تسریع 
در آبرسانی به روستاهاست. سید محسن حسینی، ارائه خدمات بهتر و بهینه به 
روســتاییان را یکی از مهم ترین مزایای طرح ادغام و تجمیع شرکت های آبفای 
شــهری و روستایی دانست و افزود: با یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی شاهد ارتقاء خدمات به روستاییان خواهیم بود.  وی، با اشاره به 
ادغام شرکت های آبفای شهری و روستایی گیالن در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ گفت: 
از همه ظرفیت های متقابل تامین و انتقال آب برای خدمات رسانی بهتر به مردم 
اســتان استفاده خواهد شد. حسینی افزود: هم اینک ۵۲ شهر و ۱۵۷۷ روستای 
باالی بیســت خانوار استان از نعمت آب آشامیدنی برخوردارند.وی، منابع تامین 
آب شــرب شهرها و روســتاهای گیالن را ۶۴۸ حلقه چاه و ۵۵۹ دهنه چشمه 
عنوان کرد و افزود: مجموع خطوط آبرســانی استان ۲۸ هزار و ۶۸۴ کیلومتر و 
حجم مخازن ذخیره و تعدیل فشــار آب نیز بیش از ۵۳۰ هزار مترمکعب است.

وی، شاخص بهره مندی شهرهای گیالن از آب شرب سالم و بهداشتی را ۹۹.۹۴ 
درصد و شــاخص بهره مندی روســتاها را ۷۷.۳۲ درصد اعالم کرد و گفت: در 
بخش فاضالب نیز شاخص بهره مندی شهرهای استان از شبکه مدرن فاضالب 
۷۰.۷۷ درصد و شاخص روستایی ۰.۳۲ درصد است. حسینی، تعداد روستاهای 
فاقد آب شــرب گیالن را ۳۲۰ روستا اعالم کرد و گفت: ۳۰ درصد از تاسیسات 
آبرسانی روستایی استان نیاز به بازسازی کامل دارند.وی، با تاکید بر گردشگرپذیر 
بودن گیالن و اهمیت ویژه تامین آب شــرب نقاط مختلف استان، اظهار داشت: 
گیالن سومین استان متراکم کشور اســت که هزینه اجرای طرح های آبرسانی 

روستایی در آن دو برابر میانگین کشوری است.

نگاه

اخبار کوتاه


