
چهارشنبه 5 آذر  399 1- 9 ربیع  الثانی 1442 - 25 نوامبر 2020 - سال نوزدهم - شماره  5306  6  شهرستانها

صید غیرمجاز تیشــه به ریشه ذخایر آبزیان دریای خزر 
زده و نســل انواع گونه های نادر را به شماره انداخته است.

به گزارش مهر، کشــفیات یگان حفاظت شیالت مازندران 
حکایت از ظلمی دارد که صیادان غیرمجاز بر پیکره گونه های 
دریای خزر زده اند و این پدیده شوم همواره ادامه دارد.فصل 
صید ماهیان استخوانی از ۲۰ مهرماه آغاز شد و پیش از آن و 
هم اکنون نیز در مناطق ممنوعه صید شاهد پهن کردن تور 
به صورت شبانه و مخفیانه توسط صیادان غیرمجاز هستیم 
که انواع ماهی ریز و درشــت را به تور می اندازند.بهره گیری 
از شیوه های مختلف و با اســتفاده از ابزارهای نوین صید و 
صیادی سبب شده تا سبد صیادان مجاز و تورهای پره ها از 
صید ماهیان خالی شود و هر روز درآمد آنان کاسته می شود.

در گذشته های نه چندان دور انواع آبزیان و ماهیان خاویاری 
در دریای خزر یافت می شــد که نسل بســیاری از آنان در 
سایه صید غیرمجاز به شماره افتاده است و برای همیشه این 

گونه ها از دریاچه بسته خزر حذف شده اند.
ریشه یابی کاهش حدود ۵۰ درصدی ماهیان استخوانی 
در فصل صید جاری، سرنخ ها را به سمت صیادان غیرمجاز 
سوق می دهد.جعفر احسانی کارشناس و مسئول نمایندگی 
اداره شیالت فریدونکنار در گفتگو با خبرنگار ما بیان داشت: 
امــروزه ۲۰ تا ۴۰ درصد صیدها به صورت غیر مجاز بوده و 
صید غیرمجاز درواقع صید تمامی گونه های آبزی از دریاها و 

آب های داخلی بدون اخذ مجوز از ادارات ذیربط است.
وی در گفتگــو با خبرنــگار مهر عوامــل افزایش صید 
غیرمجاز در مازندران را بیکاری، عدم اشتغال ساحل نشینان، 
افزایش قیمت ماهی خصوصاً ماهیان خاویاری، دسترســی 
آســان به دریا، سهل الوصول بودن تهیه آالت و ادوات صید 
غیر مجاز ذکر کرد و گفت: متأسفانه برخی ساحل نشینان 
انتفاع از دریا را حق خود دانسته که از گذشتگان به آنها به 

ارث رسیده است.
وی تفریح و تفننی دانســتن صید ماهی، عرضه آســان 

محصوالت صید شــده در بازارها، عدم آگاهی مردم از آثار 
مخــرب صید غیرمجاز در مقابل وجود خالءهای قانونی، به 
روز نبودن قوانین، رأفت و دلسوزی مسئوالن و عدم برخورد 
جدی محاکم قضائی و از طرفی کاهش امکانات، تجهیزات 
و نیروهای انســانی یگان حفاظت منابع گســتردگی صید 
غیرمجاز در ســطح استان، پیشرفته بودن امکانات صیادان 
غیرمجاز را از عوامل دیگر صید غیرمجاز یاد کرد.کارشناس 
مســئول شــیالت فریدونکنار در زمینه راه های پیشگیری 
از صیــد غیرمجاز و کنترل آن پیشــنهاداتی از قبیل ایجاد 
اشتغال برای ساحل نشــینان از طریق توسعه کشاورزی و 
صنعتی، گشت های مداوم در اماکن عرضه محصوالت صید 
غیرمجــاز، جلوگیری از ورود و خــروج صیادان غیرمجاز با 

گشت های مداوم در ساحل، جلوگیری از ورود آالت و ادوات 
صید غیرمجاز از گمرکات کشور ارائه کرد.

وی ادامــه داد: جلوگیری از فــروش آالت و ادوات صید 
غیرمجاز در فروشــگاه ها، اقدامات فرهنگی از نظیر پخش 
تیزرهــای تلویزیونی، نصب بنــر در اماکن صید غیرمجاز و 
نیــز از طریق تریبون های نماز جمعــه یادآوری این مطلب 
کــه آبزیان دریای خزر جزو اموال بوده که باید برای نســل 
آینده حفظ شــود لذا صدمه به آن از لحاظ شــرعی حرام 
است، همچنین بســیج تمامی امکانات دستگاه های دولتی 
و نهادهای مردمی مانند بســیج، ســپاه، نیــروی انتظامی، 
تخصیــص اعتبارات الزم جهت تجهیز امکانات یگان، ایجاد 
پســت های ایست و بازرسی برای رهگیری محصوالت صید 

غیرمجاز، به روز کردن قوانین موجود، برخورد جدی قضات 
و محاکم قضائی با صید غیرمجاز از دیگر راهکارهای کاهش 
صید غیرمجاز است.تقویت و به روز کردن تجهیزات و یگان 
مقابله با صیادان غیرمجاز مسئله اساسی برای پیشگیری از 
این پدیده شــوم اســت و مازندران با داشتن بیش از ۴۰۰ 
کیلومتر نوار ساحلی و دسترسی آسان صیادان غیرمجاز به 
پهنه های آبی از کمبود نیروی انسانی و تجهیزات برای مقابله 
رنج می برد و صید غیرمجاز سبب کاهش ۳۰ درصدی ذخایر 

آبزیان خزر شده است.
حسن اســحاقی مدیرکل شیالت اســتان مازندران در 
گفتگو با خبرنــگار مهر با عنوان اینکه صیــادان غیرمجاز 
ســازمان یافته و شبهه ارگان شدند اظهار کرد: دردسرهای 
زیــادی در یگان حفاظت برای مبــارزه با صید غیرمجاز به 

همراه کمبود نیروی انسانی وجود دارد.
اســحاقی با بیان اینکه کارمندانی که در ســال گذشته 
بازنشسته شدند را امســال حفظ کردیم، بیان داشت: طی 
برگزاری جلسه کمیته سرمایه در اداره کل شیالت، کارکنان 
بازنشسته را الاقل تا پایان صید امسال جهت مبارزه با صید 

غیرمجاز حفظ کردیم.
وی گفت: زمانی هر شیفت در یگان حفاظت چهار نیرو و 
یک قایق برای مبارزه با صید غیرمجاز در دریا حضور داشتند 
و اکنون به علت کمبود نیــرو تنها یک نفر می توانیم برای 
مبارزه با صید غیرمجاز راهی دریا کنیم.مدیرکل شــیالت 
مازندران با بیان اینکه دلیل نزدیک به ۳۰ درصد از کمبود 
و کاهش صید را صید غیرمجاز می دانیم اذعان داشت: همه 
کمبودها دســت به دست هم داده تا عوامل برخورد کننده 
صید غیرمجاز تضعیف شود و موجب کاهش صید در دریای 
خزر شود.بازارهای مازندران مملو از انواع ماهیان صیدشده 
غیرمجاز اســت که به قیمت های ناچیز به فروش می رسد و 
ذخایر آبزیان خزر به راحتی از تابه های خانه ها و رستوران ها 

سر در می آوردند و سرخ و کباب می شوند.

گروه شهرستانها: مدیرعامــل سازمان آرامستان های 
شهرداری اصفهان گفت: محدودیت های آرامستان های شهر 
اصفهان از جمله ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم عزاداری 
به جز مناسک خاکسپاری، در صورت تصویب ستاد استانی 
کرونا اجرایی می شود. احمدرضا مرادی اظهار کرد: با توجه 
به افزایش آمار متوفیان و تشــدید محدودیت های کرونایی 
به منظور حفظ ســالمت شهروندان، در صورت تصویب در 
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا، صرفا برگزاری مناسک 
خاکســپاری با حضور حداقلی افراد در آرامســتان شــهر 
اصفهــان امکان پذیر و برگــزاری مجالس ترحیم تا اطالع 
ثانوی تعطیل خواهد شد.وی ادامه داد: خانواده هایی هم که 
در غم از دســت دادن عزیزان خود به آرامستان باغ رضوان 
مراجعــه می کنند، باید با رعایت پروتکل های بهداشــتی، 

فاصله اجتماعی، اســتفاده از ماســک و با کمترین نفرات 
حاضر از هرگونه تجمع و ازدحام خودداری کنند.مدیرعامل 
سازمان آرامســتان های شهرداری اصفهان افزود: همچنین 
خانواده های عزادار پس از انجام مناســک خاکسپاری و یا 
زیارت اهل قبور ســریعا محل را ترک کنند و در این زمینه 
همکاری الزم را با مأموران انتظامات سازمان داشته باشند.
وی تصریــح کرد: توزیع هرگونه خیــرات و نذورات نیز در 
قالب مواد غذایی غیر بســته بندی در آرامستان ها ممنوع 
اســت.مرادی بیان کرد: متوفیان کرونایی در قطعات مورد 
درخواست خانواده ها و بر اساس پروتکل های بهداشتی در 
عمق دو متری دفن می شوند و چنانچه از قبل برای خرید 
قبر اقدام کرده اند و قبور آنها در طبقه دوم باشد، نسبت به 
جابجایی قبور اقدام می شــود.وی اظهار کرد: دفن متوفیان 

کرونایی شهرســتان اصفهان در آرامستان باغ رضوان انجام 
و چنانچه بســتگان قصد خاکســپاری امــوات در هریک 
آرامستان های شــهری و یا روستایی شهرستان اصفهان را 
داشــته باشــند پس از هماهنگی با مرکز بهداشت استان 
اقدام می شود. مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان گفت: برای خاکســپاری اموات در آرامســتان ها، 
همراه داشتن گواهی فوت، شناسنامه و کارت ملی متوفی 
الزامی اســت و چنانچه فوت در مراکز درمانی اتفاق افتاده 
باشد گواهی فوت توســط همان مرکز و یا در موارد خاص 
توسط پزشکی قانونی صادر می شود.وی افزود: در صورتیکه 
متوفی در منزل و یا خارج از مراکز درمانی فوت کرده باشد 
بســتگان متوفی با تماس با مرکز اعزام خودروهای حمل 
متوفی به صورت شــبانه روزی با شماره تلفن های ۲۰ ۲۰ 

7۲ ۳۵ و یــا ۱۵۳۰ برای اعزام خودرو و انتقال متوفیان به 
آرامســتان باغ رضوان اقدام و بــرای صدور گواهی فوت به 
واحد دادپزشکی مســتقر در آرامستان باغ رضوان مراجعه 
کنند تا پس از صدور گواهی مربوطه، متوفی تحویل سالن 
تطهیر شود.مرادی بیان کرد: بعد از این مراحل به ساختمان 
شــماره ۲ )ســاختمان خدمات امور متوفیــان( مراجعه و 
اقدامــات الزم را بــرای انجام مراحل اداری خاکســپاری 
متوفیان انجام دهند.وی افــزود: از امروز تمام این مراحل 
از طریق نمایشگر های نصب شــده در سالن های تطهیر و 
ساختمان امور متوفیان و همچنین در قسمت متوفیان در 
اپلیکیشن سازمان آرامستان ها که از طریق سایت سازمان 
و یــا کافه بازار به صورت رایگان قابلیــت دانلود دارد قابل 

مشاهده و پیگیری است.

مشــاهده چندین الشــه از پرندگان مهاجــر در تاالب 
»میقان« نشــان می دهد که علیرغم پایش هــای متوالی، 
احتمال ابتال و شــیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بسیار 
جدی است.به گزارش مهر، هر ســال با آغاز پاییز تعدادی 
از پرندگان مهاجر از مناطق ســیبری به سمت تاالب های 
کشورمان حرکت می کنند و تاالب میقان نیز به  عنوان یکی 
از زیســتگاه های پرندگان مهاجر میزبان این قبیل پرندگان 
است.متأسفانه یکی از بیماری هایی که سالمت این پرندگان 
را تهدید می کند آنفلوانزای فوق حاد اســت که در صورت 

شیوع می تواند خسارات جبران ناپذیری را وارد سازد. 
امسال با وجود ابتالی تعدادی از این پرندگان در منطقه 
سیبری از تعداد پرندگان مهاجر به مناطقی تاالبی کشورمان 
از جمله تاالب میقان کاسته شده است.به منظور کنترل این 
بیماری ها و وضعیت شــیوع این بیمــاری در صورت بروز، 
سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست متولی 
و مسئول هستند و باید در این راستا پایش های الزم را انجام 
دهند.اگر مورد مشکوکی از تلفات پرندگان مهاجر مشاهده 
شــود باید به دامپزشکی برای بررسی دقیق و نمونه برداری 
انتقــال پیدا کند چرا که با شــیوع این ویروس مرغداری ها 
و کشتارگاه های صنعتی طیور استان با تهدید تلفات طیور 
و بر جای ماندن خسارات سنگین رو به رو می شوند.حال با 
توجه به عکس های تهیه  شده از وضعیت تاالب میقان توسط 
عکاس مهر، وجود الشــه چند پرنده در سطح تاالب میقان 

خطر این بیماری را گوشزد می کند.
رضا میرزایی مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
مرکزی گفــت : بر اســاس مصوبات کارگــروه مخاطرات 
زیست محیطی مدیریت بحران استان و با توجه به ناقل بودن 

پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبــزی به آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان هرگونه تردد و نزدیک شدن به تاالب میقان ممنوع 
اســت.او بیان کرد: با توجه به گزارشات و پایش های صورت 
گرفته در تاالب میقان اراک مبنی بر تلفات پرندگان، چندین 
نمونه موجود در منطقه، نمونه برداری شده است و با تشکیل 
جلسات هماهنگی، تمهیدات الزم برای پیش بینی شرایط و 

اقدامات در نظر گرفته  شده است.
میرزایی بــا تأکید بر اینکه محیط بانان و کارشناســان 
محیط زیست همه شهرستان های استان در خصوص نحوه 
برخورد با الشــه ها آموزش های الزم را دیده اند و تجهیزات 
انفرادی و بهداشــتی آن ها نیز تأمین و در اختیارشان قرار 
گرفته است افزود: در پی پایش ها و گزارشات این چند روز 
خوشــبختانه تلفات در حدی نیست که اقدام به جمع آوری 
الشــه ها در سطح وسیع شود؛ شــرایط کاماًل تحت کنترل 
اســت و به دلیل حساســیت باالی موضوع، این بیماری به  

موقع اطالع رسانی خواهد شد.
او افزود: این تاالب تجربه تلخ شیوع آنفلوانزای فوق حاد 
پرنــدگان را در ســال ۹۵ دارد که بیــش از ۲ هزار و ۴۰۰ 
الشه پرنده از سطح تاالب جمع آوری شد، سال ۹۶ نیز این 
بیماری در کمین تاالب میقــان و پرندگان بود که به خیر 
گذشت و در ســال ۹7 و ۹۸ نیز هیچ موردی از وجود این 
بیماری دیده نشــد.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
توصیه کرد مردم و گردشــگران تا اطالع ثانوی از حضور در 

تاالب میقان خودداری کرده و در صورتی  که با الشه پرنده 
مواجه شــدند، از دست زدن به آن خودداری کرده و مراتب 
را به دامپزشکی و محیط زیست اعالم کنند تا دفن و امحای 
الشه به  صورت کاماًل بهداشتی توسط نیرو های آموزش  دیده 
صورت گیرد.مدیرکل محیط زیســت استان مرکزی گفت: 
تمامی پرندگان مهاجر ناقل بیماری هستند، اما این تلفات به  
اندازه ای نیست که تنشی در عموم نسبت به وجود بیماری 
آنفلوانزا ایجاد کند.او ادامه داد: نمونه برداری ها انجام و منتظر 
نتایج از دامپزشکی هســتیم، اما با این  وجود شرایط کاماًل 
تحت کنترل است و به دلیل حساسیت باالی موضوع، این 
بیماری به  موقع اطالع رســانی خواهد شد و برای اطمینان 

بیشتر ورود به تاالب میقان ممنوع شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار کرد: پرندگان 
مهاجر در دنیا به  عنوان مخازن اصلی انتقال ویروس آنفلوانزا 
مطرح هســتند و ممکن اســت در مســیری که مهاجرت 
می کننــد اگر در تمــاس با پرندگان اهلــی و طیور بومی و 

صنعتی قرار گیرند، بیماری را منتقل کنند.
شانقی بیان کرد: در دو ماه گذشته بروز بیماری آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان در کشور روسیه و قزاقستان مطرح شد، 
از طرفی کشور ما نیز در مسیر مهاجرت پرندگان قرار دارد 
و به  تبع خطر انتقال این بیماری در کشــور و استان وجود 
دارد به همین دلیل پایش زیستگاه های پرندگان مهاجر در 
استان، مرغداری ها و طیور روستایی اطراف تاالب با همکاری 

محیط زیست از شهریورماه ســال جاری آغاز شده است.او 
افــزود: با وجود گزارش هایی مبنی بر تلفات چند قطعه غاز 
وحشی در تاالب میقان در چند روز گذشته و وجود احتمال 
آلودگی این پرندگان به ویروس آنفلوانزا از آن ها نمونه برداری 
شده و برای نتایج نهایی به سازمان دامپزشکی ارسال  شده 
است و دریافت نتایج سه الی چهار روز طول می کشد تا پس 

از اعالم نتایج، اقدامات الزم انجام شود.
مدیرکل دامپزشــکی استان مرکزی گفت: نمونه برداری 
الشه پرندگان مذکور نشان دهنده این است که مشکوک به 
ویروس آنفلوانزا هستند، اما همچنان منتظر نتایج قطعی از 
سازمان دامپزشکی هستیم و اقدامات پیشگیرانه با همکاری 
محیط زیســت از قبیل پایش مســتمر تاالب میقان و سایر 
تاالب های استان، ممنوعیت صید و شکار، ممنوعیت ورود 
افراد به تــاالب میقان انجام می شود.شــانقی افزود: پایش 
مرغداری هــای اطراف تاالب میقان به  طور روزانه توســط 
دامپزشکی در حال انجام است تا در صورت مشاهده موارد 

مشکوک نمونه برداری و قرنطینه انجام شود.
در فصل پاییز مشــاهده تاالب میقان با پرندگان مهاجر 
زیبایی خاصی را به منطقه می بخشد به  طوری که عکاسان 
و مسافران بســیاری را به سمت این نقطه می کشاند؛ حال 
مشــاهده الشه بیجان پرندگانی که معلوم نیست بر اثر چه 
بیماری تلف  شــده اند، از جاذبه های این زیســتگاه کاسته 
است و نگرانی را نسبت به خطر آنفلوانزا فوق حاد پرندگان 
دوچندان می کند.انتظار می رود مســئوالن برای اطمینان و 
اعتمادسازی میان عموم مردم در زمینه این گونه مسائل مهم 
که با حیات و سالمتی انسان ســر و کار دارد، مسائل را به 

 طور کامل و دقیق بازگو کنند و پاسخگوی رسانه ها باشند.

نماینده مردم بوشــهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای 
اســالمی گفت: اســتان بوشــهر با وجود برخــورداری از 
طوالنی ترین ســاحل با خلیج فارس بهــره کمی از مزیت 

شیالت برده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالکریم جمیری 
نماینده مردم بوشــهر، گناوه و دیلم در مجلس شــورای 
اســالمی در نشست با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس 
ســازمان شیالت ایران اظهار داشت: استان بوشهر با وجود 
برخورداری از طوالنی ترین ســاحل بــا خلیج فارس بهره 

کمی از مزیت شیالت برده است.
نماینده مردم بوشــهر، گناوه و دیلم در مجلس بر لزوم 
حمایت ســازمان شــیالت از صیادان و پرورش دهندگان 
آبزیان تاکید کرد و اظهار داشــت: استان بوشهر به عنوان 

قطب تولید و صادرات آبزیان در کشــور محسوب می شود 
و بخــش عمده ای از مردم اســتان با صیــادی و پرورش 
میگو ارتزاق می کنند.او با اشــاره به بازدید خود و مدیرکل 
شــیالت استان بوشهر از برخی بنادر و اسکله های صیادی 
استان گفت: متاســفانه اسکله های صیادی استان علیرغم 
پیگیری های مکرر و داشتن مصوبات الزم دارای مشکالت 

عدیده و فراوانی هستند که تاکنون الینحل مانده است.
جمیری تامین اعتبار الزم برای تکمیل اسکله صیادی 
جفره را یکی از دغدغه های اصلی صیادان بوشــهری ذکر 
کــرد و افزود: علیرغم قرار گرفتــن بندر صیادی هلیله در 

ردیف پروژه های ملی در دهه 7۰ این پروژه بعد از سال ها 
همچنان بالتکلیف مانده و مشکالت فراوانی را برای مردم 
به وجود آورده اســت.نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم 
در مجلس شــورای اســالمی افزایش هزینه های پرورش و 
صادرات آبزیان را از معضالت عمده پیش روی فعاالن این 
صنعت دانســت و اذعان کرد: بخــش عمده ای از تولیدات 
پرورش دهندگان میگو و آبزیان به کشور های منطقه صادر 
می شود و افزایش هزینه های تولید و حمل و نقل منجر به 
کاهش درآمد و عدم اقبال مشــتریان خارجی این صنعت 

شده است.

او ادامه داد: ســازمان شیالت و وزارت جهاد کشاورزی 
برای رفع پاره ای از مشکالت فعاالن این صنعت در استان 

بوشهر تسهیالت کم بهره در اختیار آن ها قرار دهد.
تامین نیروی انسانی مورد نیاز در شیالت استان، احداث 
اســکله صیادی بندرگناوه با توجه به فرســودگی اسکله 
چوبی، تأمین اعتبار الزم جهت تجهیز سیســتم پیشرفته 
اطفای حریق در سواحل شــمالی استان و رفع مشکالت 
بیمه ای صیــادان از دیگر مواردی بود کــه نماینده مردم 
بوشــهر، گناوه و دیلم در این نشست به آن ها اشاره کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران 
نیز در این نشســت با اذعان به وجود معضالت و کمبود ها 
در این عرصه، متعهد شــد برای رفع آن ها پیگیری و اقدام 

الزم صورت بگیرد.

رئیس هیات مدیره انجمن راهنمایان گردشگری استان 
کرمانشاه گفت: با ادامه دار شدن کرونا، خطر مهاجرت شغلی 
راهنمایان گردشگری به مشاغل دیگر باال می رود، کما اینکه 
هم اکنون هم برخی از راهنمایان گردشــگری این شغل را 
ترک کرده و به شــغل های دیگــر روی آورده اند.حمیدرضا 
کرمی در گفت و گو با ایســنا، بااشاره به مشکالتی که شیوع 
کرونا برای راهنمایان گردشــگری بوجود آورده، اظهار کرد: 
حدود ۹ ماهی است که درگیر شیوع بیماری کرونا شده ایم 
و در این مدت بسیاری از مشاغل از جمله حوزه گردشگری 
دچار مشکالتی شده اند.وی یکی از بخش هایی که بیشترین 
زیان را از شیوع کرونا دیده حوزه گردشگری دانست و تصریح 
کرد: صنعت گردشــگری در کشور ما معموال حدود پنج تا 
شــش ماه در سال شکوفا است و مابقی ماه های سال تقریبا 
راکد می شود.رئیس انجمن راهنمایان گردشگری کرمانشاه 
اضافه کرد: ســال گذشته شیوع کرونا زمانی اتفاق افتاد که 
در آستانه اوج فعالیت کاری بخش گردشگری کشور بودیم و 
در همان ابتدای شیوع این بیماری هتل ها، دفاتر گردشگری، 

سیســتم حمل و نقل، راهنمایان گردشگری و رستوران ها 
و... فعالیت هایشان متوقف شد.وی افزود: علیرغم اینکه بعد 
از یکــی دوماه فعالیت بخش هایی همچــون هتل ها، دفاتر 
گردشگری برای فروش بلیط و سیستم حمل و نقل دوباره از 
سر گرفته شد و توانستند تا حدودی خود را سرپا نگه دارند، 
اما راهنمایان گردشــگری همچنان تا به امروز فعالیتشــان 
متوقف مانده است.کرمی یادآورشد: در مدتی که شیوع کرونا 
را داشــته ایم نه توری از خارج آمــده و نه توری در داخل 
کشور داشته ایم و همین باعث شده تا راهنمایان گردشگری 
بصورت ۱۰۰ درصدی بیکار شوند و فقط بحث های آموزشی 
خود را پیگیری کنند.وی اضافه کرد: دولت در ابتدای شیوع 
کرونا برای حمایت از مشاغل آسیب دیده تسهیالتی تعریف 
کرد و برای هرکدام از مشــاغل آســیب دیده حدود شش 
میلیون تومان وام در نظر گرفتند، اما از آنجایی که راهنمای 
گردشــگری به عنوان شغل تعریف نشــده، گفتند که این 
وام به ما تعلق نمی گیرد. همین مســئله اعتراض راهنمایان 
گردشگری را بدنبال داشت که این اعتراض منجر به نتیجه 

شــد.رئیس انجمن راهنمایان گردشگری کرمانشاه تصریح 
کرد: اکنــون نیز باوجود اینکه مبلــغ وام را در مرحله دوم 
افزایش داده و به ۲۰ میلیون تومان رسانده اند، اما این رقم 
هم چندان عدد باالیی نیست که بخواهد خسارت ها را جبران 
کند.وی اضافه کرد: برخی راهنمایان گردشــگری در کشور 
که با تجربه های این رشــته هستند و سالهاست که در این 
حوزه کار می کنند، درآمدشــان تنها از همین شغل است و 
این بیکاری ۹ ماهه صدمه جبران ناپذیری به اقتصاد خانواده 
آنها وارد کــرده است.کرمی یادآورشــد: همچنین گروهی 
دیگر از راهنمایان گردشــگری را داریم که جوانانی فعال و 
جویای نام هســتند که با عالقه وارد این شغل شده بودند، 
اما اکنون شــیوع کرونا آنها را چندین ماهی است که بیکار 
و بی انگیزه کرده و بدنبال فعالیت در شــغلی دیگر هستند.
وی با بیان اینکه خطر پدیده مهاجرت شغلی بین راهنمایان 
گردشگری زیاد اســت، عنوان کرد: راهنمای گردشگری به 
عنوان یک شغل تعریف نشده و بنگاه اقتصادی نیست، افراد 
فعال در این حوزه بیمه نیســتند و هیچ حمایت شــغلی از 

آنها صورت نمی گیرد، درحالی همه افرادی که در این حوزه 
فعالیت می کنند افرادی با تحصیالت عالیه و بسیار اجتماعی 
هستند، بنابراین از این پس شاهد خواهیم بود که راهنمایان 
گردشگری به شــغل های دیگر روی بیاورند. رئیس انجمن 
راهنمایان گردشــگری کرمانشــاه در ادامه بااشاره به وجود 
۱۰۰ راهنمای گردشگری دارای کارت در استان، عنوان کرد: 
تــا پیش از اینکه کرونا شــیوع پیدا کند، معضلی در بخش 
گردشگری کرمانشاه داشتیم که آن مقصد نبودن این استان 
برای گردشگران بود و همین مسئله باعث می شد تا در بحث 
تورهای ورودی از خارج از کشور و داخل کشور ضعیف باشیم 
و در این چند ماه هم با آمدن کرونا همان آب باریکه فعالیت 
راهنمایان گردشگری کرمانشاه هم خشکید.وی اضافه کرد: 
این شرایط انگیزه و رغبت را از خیلی از راهنمایان گردشگری 
استان گرفته و برخی ازآنها به شغل های دیگر روی آورده اند. 
شــاید با ادامه دار شدن بیشتر کرونا شاهد باشیم که حدود 
۶۰ تا 7۰ درصد راهنمایان گردشگری از این شغل مهاجرت 

کنند و به شغل های دیگر روی بیاورند.

مبارزه با صیدغیرمجاز با یک قایق خالی

ماهیان خزر از نفس افتادند

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

 محدودیت های آرامستان های اصفهان با تصویب ستاد کرونا اجرایی می شود

تاالب میقان اراک بسته شد

 پرندگان مهاجر مشکوک به ویروس آنفلوآنزا

بهره ناچیز بوشهر از مزیت شیالت

 بالتکلیفی چند ساله بندر صیادی هلیله

خطر »مهاجرت شغلی« راهنمایان گردشگری با ادامه دار شدن کرونا

برگزاری مانورکشوری محدودیت مصرف گاز
 در شرکت گاز استان اصفهان

گروه شهرســتانها: به منظور ارتقای ســطح آمادگی و تصمیم گیری 
مدیران و کارشناسان، مانور عملیاتی شرایط اضطراری قطع گاز و محدودیت 
مصرف گاز طبیعی، در سطح ادارات گاز استان اصفهان برگزار شد.این شرکت 
مانور عملیاتی« شرایط اضطراری قطع گاز و محدودیت مصرف« را در قالب 
ســناریویی با فرض اینکه در اثر قطع خط تولید، حجم گاز ورودی به استان 
اصفهان با کاهش مواجه شــده، همزمان در ادارات گاز سطح استان اصفهان 

اجرایی کرد.
در این مانور، مفاهیم ســناریوی کاهش حجــم گاز ورودی و محدودیت 
مصرف،  بر اســاس پیش بینی های انجام شده در قراردادهای فروش گاز به 
صنایع، بویژه صنایع بزرگ استان، تفهیم شد.در این مانور با برقراری ارتباط 
تلفنی با ادارات گاز نایین، شــاهین شهر، مبارکه، نطنز و منطقه ۴ اصفهان 
نســبت به اخذ گزارش وضعیت ایستگاه های ناحیه، بررسی چالش های تاب 
آوری ناحیه و تشــکیل کمیته بحران ناحیه اقدام شد.سید مصطفی علوی، 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، در این خصوص بیان داشــت: این 
ســناریو با الگو برداری از حوادث واقعی توسط کمیته بحران شرکت تدوین 
شــد تا به صورت عملی مدیران و کارشناسان شرکت را در شرایط اضطراری 
و بحرانی قرار داده تا ایشــان موفق شوند عالوه بر باال بردن سطح آمادگی و 
تصمیم گیری خــود، به تمامی نقاط قوت و قابل بهبود مجموعه پی ببرند تا 
در صورت لزوم، پیشگیری و پیش بینی های الزم را اعمال کنند.وی، با اشاره 
به اینکه کلیه ادارات گاز باید چگونگی ارتباط با روسای ستادی یا جانشینان 
وی را بدانند، طی تماس با رییس امور کاال، وضعیت کاالی موجود و فرایند 
ترخیص کاال بعد از وقت اداری و همچنین وضعیت آمادگی جانشینان رییس 

امور کاال را مورد پرسش قرار دادند.
علوی، با تاکید بر اینکه نیروی حراســت و بســیج نیز باید در شــرایط 
اضطراری آمادگی الزم را داشــته باشــند افزود: کلیه ادارات گاز باید آنچه 
در ایجــاد پایداری توزیع گاز خللی ایجاد می کند را شناســایی و در اســرع 
وقت رفع نمایند.وی، گفت: مدیریت تجهیزات مقابله با بحران، دستورالعمل 
اســتفاده بهینه از تجهیزات موجود در واحد حمل و نقل در عملیات، تدوین 
ســناریوهای محتمل برای واحدهای حراســت و بســیج، لزوم توجه به در 
دسترس بودن جانشینان روسای واحدها و ادارات گاز باید در دستور کارقرار 
گیرد.در این مانور اعضای ســتاد مدیریت بحران در خصوص وظایف محوله 
گزارشــات خود را ارائه نموده و سیستم های مخابراتی نیز مورد آزمایش قرار 
گرفت.گفتنی اســت، طبق اعالم ستاد ملی گاز ایران، برخی از صنایع عمده 
اســتان به منظور کاهش مصرف گاز، بصورت عملیاتی افت فشار داده شده و 
تمامی مراحل این مانور تحت فرماندهی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 

در مدت زمان ۵ ساعت با موفقیت انجام پذیرفت .

شرکت گاز آذربایجان غربی 
حائز رتبه برتر استانی طرح تابش امید شد

گروه شهرستانها: شرکت گاز آذربایجان غربی در طرح تابش امید که با 
موضوع انعکاس دســتاورد دستگاه های اجرایی استان در دولت تدبیر و امید 
برگزار شد، حائز رتبه برتر در میان تمامی دستگاه های اجرایی شد.شرکت گاز 
آذربایجان غربی دســتاوردی دیگر را به کارنامه درخشان خود در سال های 
اخیر اضافه و بر اساس ارزیابی های علمی صورت گرفته، به عنوان دستگاه برتر 
معرفی و محمد صبوری رئیس روابط عمومی این شــرکت، از سوی استاندار 
آذربایجان غربی به عنوان روابط عمومی برتر اســتان در جشنواره تابش امید 
مــورد تقدیر قرار گرفت.طرح »تابش امید« امســال برای نخســتین بار و با 
تاکید محمدمهدی شهریاری اســتاندار آذربایجان غربی، به منظور »انعکاس 
دستاوردهای چشمگیر و تبیین اقدامات شاخص انجام گرفته دولت در هفت 
سال گذشته از طریق جهاد اطالع رســانی« در بین روابط عمومی های همه 
دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید.هدف از برگزاری این طرح انعکاس 
حرفه ای دســتاوردهای دولت تدبیر و امید با شــیوه های خالقانه، اقناعی و 
مخاطب پسند و همچنین تبیین و تشریح خدمات چشمگیر و شاخص دولت 
تدبیر و امید بــرای مردم بود.در داوری این طــرح آیتم های مختلفی مورد 
ارزیابی قرار گرفت که از آن جمله می توان به  تهیه و تولید کلیپ و تیزرهای 
اطالع رسانی، فضاسازی و تبلیغات شهری، موشن گرافی، تولید محتوا، انتشار 
کتابچه و همچنین اینفوگرافی عملکرد اشــاره کرد.گفتنی اســت؛ طی این 
جشــنواره ۴۴ کلیپ، 7۱ کتابچه، ۱۲۹ مورد تبلیغات شــهری و ۶7 موشن 
گرافی از سوی دستگاه های مختلف اســتان تهیه و منتشر شده بود. شایان 
ذکر است؛ عالوه بر روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان غربی به عنوان روابط 
عمومی برتر، روابط عمومی های ادارات کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل 

و نقل جاده ای نیز حائز رتبه برتر شدند.

مشکالت حوزه راه های استان بوشهر بررسی شد
گروه شهرســتانها: وزیر راه و شهرسازی در نشستی با استاندار و مدیر 
کل راه وشهرسازی بوشهر که در ساختمان وزارتخانه تشکیل شد ، مشکالت 
حوزه راه های اســتان را بررسی و دستورات مقتضی را صادر نمود.به گزارش 
اداره ارتباطات و اطالع رسانی  راه و شهرسازی استان بوشهر ،در این نشست 
درباره راه های اصلی، فرعی و روســتایی اســتان بوشهر بحث و تبادل نظر و 
تصمیماتی گرفته شد و وزیر راه و شهرسازی نیز دستورات الزم را صادر کرد.
گراوند استاندار بوشهر در این نشست خواستار توجه وزارت راه و شهرسازی 
برای رفع بیشتر مشکالت بزرگ راه های استان ، حمل و نقل، شبکه راه های 
زمینی ،هوایی،ریلی ،دریایی و توســعه بنادر را برای افزایش ضریب خدمات 
دهی به مردم استان وگردشگران ومسافران،شد و همچنین راهکارهایی را در 
حوزه های مسکن و شهرسازی ارائه نمود.سپس فرزاد رستمی  مدیرکل راه و 
شهرسازی استان  در خصوص بزرگ راهها و محورهای بز باز بندو ، کنار گذر 
کنگان دوراهک، محور اهرم برازجان ، تقاطع سعدآباد، محور وفاق حدفاصل 
دیر و کنگان ،جاده بندرریگ به گناوه ، محور گناوه و میشان ،محور دالکی به 
کنارتخته و محور نمازگاه تنگ ارم دهرود بوشکان توضیحاتی داد و برای رفع 
مشکالت آن به همراه ارائه راهکار و درخواست افزایش اعتبار بودجه و تامین 
قیر را از وزیر محترم راه و شهرسازی نمود که با دستور وزیر  راه و شهرسازی 
مقرر شــد معاونین مربوطه نسبت به تخصیص اعتبار برای پروژه های مذکور 
اقدام نمایند و همچنین دســتورات الزم برای تامین قیر را نیز صادر نمودند.

فرزاد رستمی در خصوص محور نمازگاه تنگ ارم بوشکان افزود: وزیر محترم 
راه و شهرسازی با درخواست استاندار محترم بوشهر مبنی بر تخصیص ردیف 
بودجــه جداگانه در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ موافقت  و در این خصوص 

دستور پیگیری و اجرایی شدن این طرح را صادر نمودند .

تعطیلی گسترده شهرکرج
 با شرایط قرمز استمرار دارد

معاون استاندار و فرماندار شهرستان کرج با عنوان اینکه بیشتر نظارت ها 
با ارشــاد و تذکر به صنوف تداوم دارد، گفت: کرج همچنان در شرایط قرمز 
کرونایی قرار دارد و تعطیلی سراســری مشــاغل غیرضروری الزامی است.به 
گزارش ایلنا، غفور قاسم پور در چهارمین روز از اجرای طرح محدودیت های 
کرونایی آذرماه که در کرج مرکز استان البرز آغاز شده است، گفت: شهرکرج 
همچنان در شــرایط قرمز قرار دارد و تعطیلی سراسری مشاغل غیرضروری 
باید به جد اســتمرار داشته باشــد. وی با اشاره به اینکه مقام عالی دولت در 
اســتان بطور مســتقیم بر روند اجرای طرح رصد، پیگیری و نظارت دارند، 
افزود:  بیشتر نظارت ها با ارشــاد و تذکر به صنوف تداوم دارد.فرماندار کرج 
در ادامه از همکاری خوب صنوف کرج قدردانی کرد و افزود: نیاز اســت که 
صاحبان مشاغل ضروری هم که این ایام فعال هستند ضوابط بهداشتی اعم 

از فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند. 
معاون اســتاندار گفت: تیم های بازرسی بطور مستمر در مناطق مختلف 
شــهر کرج حضور دارنــد و ضمن کنترل به صاحبــان واحدهای صنفی که 
پروتکل ها را رعایت نمی کنند، تذکر می دهند. قاسم پور خاطرنشان کرد: در 
جریان پایش ها اغلب شاهد عدم توجه به فاصله فیزیکی شهروندان بخصوص 
در مراکــز خرید هســتیم که باید مــورد توجه قرار گیرد. معاون اســتاندار 
همچنین  انجام تســت های گسترده ، افزایش پوشش بیمه بیماران کرونایی 
و افزایــش غربالگری هدفمند را از راهبردهای اصلی دولت در مقابله با کرونا 
عنــوان کرد و گفت: قرنطینه مبتالیــان و فراهم کردن امکان قرنطینه برای 
افراد مبتال که نمی توانند در منزل قرنطینه شــوند در دستور کار قرار گرفته 

است.

اخبار کوتاه


