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نبود نظــارت در منطقه حاجی کمــال زاگرس نه 
تنها موجب قلع و قمع درختان بلوط شــده، بلکه حاال 
حیات دیگــر موجودات را تهدیــد می کند.به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، یزدانی، دهیار روستای 
حاجی کمال در شهرســتان ایذه گفت: در نبود نظارت 
و نگهبانی از مناطق زاگرس، درختان بلوط این منطقه 
ناجوانمردانه قلع و قمع می شــوند.او افزود: پس از آنکه 
تنها نیروی حفاظتی محیط زیســت این منطقه اخراج 
شــد، رفت و آمد متعدد افــراد غیربومی، قاچاق چوب 
درختان بلوط را تشدید کرده و الزم است که نیرو های 

حراستی و حفاظتی محیط زیســت ایذه، نظارت ها را 
افزایش دهند. 

دهیار روســتای حاجی کمال در شهرســتان ایذه 
با اشــاره به اینکــه طی چند ماه اخیر بــه دلیل نبود 
جنگلبان، درختان بلوط به شکل بی سابقه ای از سوی 
گله داران غیر بومی و عشــایر کوچ رو بریده می شوند، 
بیان داشــت: این مسئله باعث شده تا نه تنها درختان 
در امان نباشند، بلکه پرنده گان و دیگر حیوانات منطقه 
نیز از بی رحمی شکارچیان آسایش نداشته باشند که 
این موضوع حیات گونه های این ناحیه را تهدید می کند.

ایــن روز ها افزایش ۴ تــا ۵ برابری قیمت کود های 
شیمیایی و شــایعه کمبود آن صدای کشاورزان قمی 
را در آورده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از 
قم،  زند،مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
قم با اشــاره به این که از ۳ میلیون تن کود شیمیایی 
مورد نیاز کشور ۱۵ درصد کود های فسفاته و پتاسه را 
تشکیل می دهند گفت: ما در استان کمبودی در تامین 
کود شیمیایی نداریم.او افزود:اما باال رفتن قیمت کود ها 
براساس مصوبه سرپرستی نهاد ریاست جمهوری و به 
دلیل تغییر ارز تخصیصی به کود ها از ارز ۴ هزار تومان 

به ارز نیمایی بوده است.
وی بــا بیان این که ۱۷ تعاونی و کارگزاری فعال در 
سطح اســتان کار پخش کود های شیمیایی را برعهده 
دارند افزود: دو هزار تن انواع کود های فســفاته، پتاسه 
و ازته در انبار های اســتان موجود هســتند. با اجرای 
ایــن مصوبه و افزایش قیمت هــا دو راهکار پیش روی 
کشاورزان است اول این که خاک آنالیز شود و مصرف 
کود بهینه باشــد و دوم دریافت کشاورز کارت برای هر 
هکتار ۲ تا ۲۰ میلیون تومان تسهیالت یک ساله برای 

کشاورزان در نظر گرفته شده است.

گالیه کشاورزان قم از گرانی کود شیمیاییقلع و قمع درختان بلوط در زاگرس

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان 
حفاظت محیط زیســت ضمن اشاره به مشاهده آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در ســه استان کشور گفت: تعداد تلفات 
پرنــدگان به دلیل ابتال به این بیماری زیاد نبوده اســت اما 
اکنون آمــار دقیقی از تلفات ندارم.شــهاب الدین منتظمی 
در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: درحال  حاضر ســازمان 
دامپزشکی مرگ پرندگان مهاجر به دلیل ابتال به آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان را در سه استان تایید کرده است که یکی 
از آن ها تاالب میقان در استان مرکزی و دیگری تاالب میل 
در اســتان اردبیل است همچنین در یکی از نقاط تاالبی در 
اســتان مازندران آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان گزارش شده 

است.
وی ادامه داد: ســازمان حفاظت محیط  زیســت از قبل 
احتمال می داد که بخشــی از پرندگان مهاجر که از کشور 
روســیه وارد ایران می شــوند، به این بیماری مبتال باشند. 
از این رو جلساتی با ســازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت 
برگزار و هشدارهای الزم برای افزایش پایش و مدیریت این 
موضوع به دســتگاه های مختلف در استان های کشور داده 
شد.مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان 
حفاظت محیط زیســت با تاکید بر اینکــه همکاران ما در 
اســتان ها هرگونه تلفاتی در پرندگان مهاجر را به سازمان 
دامپزشــکی برای نمونه برداری اعالم می کنند، تصریح کرد: 
درحال  حاضر تمامی الشــه های پرندگان مرده جمع آوری 
و به صورت بهداشــتی دفع شده است.منتظمی در پاسخ به 
این پرسش ایســنا که چه تعداد پرنده تاکنون به علت ابتال 
به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تلف شده اند، گفت: درحال  
حاضر آماری در این زمینه ندارم اما تعداد تلفات زیاد نبوده 
است.وی در پایان با اشاره به اینکه توصیه هایی از سوی وزارت 
بهداشت و سازمان دامپزشکی برای مدیریت  آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان ارایه شده است، اظهار کرد: به هرحال درحال 
حاضر هیچگونه پروانه شــکار برای مناطق درگیر بیماری 
صادر نمی شــود و تمامی مناطق به صــورت مرتب پایش و 

الشه ها با رعایت پروتکل ها جمع آوری می شوند.
تایید آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

در مازندران
مدیر کل دامپزشکی مازندران تلف شدن تعدادی پرنده 
مهاجر بر اثر آنفلوانزای فوق حــاد پرندگان را تایید کرد.به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از ســاری ،رضوانی مدیر 
کل دامپزشــکی مازندران با اشــاره به تلف شدن چندین 
قطعــه پرنده مهاجــر در تاالب ازبــاران فریدونکنار، گفت: 
پس از مشــاهده بیماری آنفلوانزای فــوق حاد پرندگان در 
تاالب ازباران فریدونکنار نمونه ها برای آزمایش به ســازمان 
دامپزشکی کشور ارســال شد و این سازمان نیز تلف شدن 
این پرندگان بر اثر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را تایید کرد.
او با بیان اینکه با این اتفاق پرندگان مهاجر می توانند بعنوان 

مخزن و ناقل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان باشــند، 
گفت: اقدامــات مرتبط با مهار این بیمــاری در منطقه در 
جریان است.مدیر کل دامپزشکی مازندران از مردم خواست 
از شکار و یا خرید و فروش پرندگان مهاجر زنده و شکارشده 
خودداری کنند و روســتاییانی که در اطراف تاالب زندگی 
می کنند در صورت نگهداری طیور بومی ضمن حصارکشی 
و محصور کردن ایــن پرندگان در منزل، مکان نگهداری را 

مسقف کنند.
رضوانی با بیان اینکه گزارشی مبنی بر آلوده بودن طیور 
صنعتی مازندران به این بیماری گزارش نشــده اســت، از 
متصدیان واحد های طیور صنعتی خواست تا موارد بهداشتی 
قرنطینــه ای را در واحد های خود جدی گرفته و در صورت 
مشاهده تلفات غیر عادی فورا مراتب را با ادارات دامپزشکی 

در میان بگذارند.
اهمیت شناسایی سریع آنفلوانزای فوق حاد 

در پرندگان مهاجر و وحشی
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، بر 
اهمیت شناسایی سریع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در پرندگان مهاجر و وحشــی تاکید کرد و اســتمرار جدی 
و روزانه رصد و پایش ســدها، حاشیه رودخانه ها و تاالب ها 
را خواســتار شد.مهدی حامی در بازدید از حاشیه رود ارس 
اظهار کرد: با توجه به گزارش ســازمان دامپزشکی کشور و 
تعداد سه کانون بیماری در حیات وحش استان های مرکزی، 
اردبیل و مازندران، مرغداران استان باید به دقت توصیه های 
دامپزشــکی را در خصوص رعایت مســائل بهداشــتی و 
قرنطینه ای در مزارع پروشــی خود رعایت کنند.وی افزود: 
مرغداران اســتان، در صورت مشــاهده هرگونه تلفات غیر 
متعــارف، کاهش مصــرف دان و آب و کاهــش تولید در 
واحدهای خود توســط مسئول فنی بهداشتی و یا مدیریت 
واحد، به نزدیکترین اداره دامپزشکی شهرستان اطالع دهند.

حامی گفت: روســتائیان نیز هرگونه تلفات غیر متعارف 
در طیــور بومی را در اســرع وقت به ادارات دامپزشــکی 
شهرستان ها و یا خانه های بهداشت اطالع داده و با محصور 
کردن محل نگهداری طیور بومی و قطع ارتباط با پرندگان 
آزاد پرواز مانع انتقال این بیماری به طیور بومی شوند.به نقل 
از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان، حامی همچنین 
از روســتائیان خواســت تا اطالع ثانــوی از خرید و فروش 
هرگونه طیور بومی، به ویژه از دوره گردها خودداری کنند.

معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی استان طی بازدیدی از 
حاشــیه رود ارس به بررســی و ارزیابی روند رصد و پایش 

پرندگان مهاجر و آبزی در این منطقه پرداخت. 
طــی این بازدید و همچنین رصد و پایشــی که به طور 
منظم توســط کارشناســان اداره دامپزشــکی شهرستان 
خداآفرین انجام می شود، تلفاتی از پرندگان مهاجر در حیات 

وحش مشاهده یا گزارش نشده است.

مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
سامانه بارشی جدید تا دوشــنبه دهم آذرماه، جو استان را 
تحــت تأثیر قرار خواهد داد.به گزارش ایلنا از یاســوج، رضا 
کاکاوند افزود: ســامانه بارشــی جدید از ششــم آذرماه تا 
دوشــنبه دهم آذرماه جاری، جو استان را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد، بنابر این بــارش قابل مالحظه باران )ارتفاعات 
و گردنه ها بارش بــرف(، گاهی رعد و برق، تندباد لحظه ای 

و در مناطق مســتعد بارش تگرگ پیش بینی می شود.وی، 
آبگرفتگی معابر عمومی، سیالبی شدن مسیل ها، رودخانه ها 
و رواناب های ســطحی )در مناطق ســیل خیز استان این 
هشدار به رنگ قرمز است(، اصابت صاعقه، اختالل در تردد 

جاده ای، کاهش دید افقی )طی روزهای جمعه تا یکشنبه( 
و احتمال آسیب به تاسیســات و محصوالت زراعی و باغی 
را از مخاطرات این ســامانه عنوان کرد.مدیرکل هواشناسی 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد، ممانعت از اسکان و تردد در 

حاشیه رودخانه ها، لغزندگی سطح جاده ها، اجتناب از تردد 
غیرضروری به ویژه در محورهای مواصالتی، ممانعت از صعود 
به کوهستان، مراقبت از محصوالت کشاورزی)جهت  حفظ 
محصوالت باغی و کشاورزی و گلخانه ها و استخرهای ماهی 
تمهیدات الزم بعمل آید(، انجام اقدامات مقتضی در حفاظت 
شدید تاسیسات و وسایل برقی و سایر اقدامات پیشگیرانه را 

در طی این سامانه بارشی، به مردم استان توصیه کرد.

مشاهده آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سه استان کشور

مدیرکل هواشناسی استان:

کهگیلویه و بویراحمد تا دوشنبه برفی و بارانی است

عمده مشكالت گیالن در حوزه گردشگري
 مربوط به مسائل اجرایي و مدیریتي است

* نواب دوستی

عمده مشکالت گیالن در حوزه گردشگري، 
مربوط به مســائل اجرایي و مدیریتي اســت 
کــه اگر دیدگاه جهان بیني خود را گســترش 
دهیــم مبحث اقتصادي ایــن صنعت نیز حل 
خواهد شــد.بنده بــه عنوان عضــو کوچکی 
درگردشــگری استان پیشــنهاداتی دارم برای 

جذب بیشترتوریست وذوق دادن به میهمانان برای استقبال بیشترازاستان زیبای 
گیالن وحتی استان های دیگر.

۱.رسیدگی به فرودگاه ها وگسترش پروازها ورسیدگی به خدمات رفاهی آن.
۲.پیاده ســازی مبحث تورگرادنی وچارتر پروازازاســتان های دیگربه استان 

مقصدبرای استقبال بیشتر.که متاسفانه هنوزدراستان وجودندارد.
۳.حمایت ازســرمایه گذاران داخلی  خارجی وبرداشتن موانع کاری ازجلوی 

سرمایه گذاردراستان.
۴.نگهداری ازآثارفرهنگی وباســتانی اســتان  فراهم ســازی امکانات رفاهی 

درنزدیکی محل های آثار.
۵.ذوق دادن سرمایه گذاران برای سرمایه گذرای درپروژه های گردشگری که 

تاکنون اجاره نشده وجلوگیری ازکپی برداری وتکرارپروژه های اجراشده.
۶.اجراوراه اندازی رســتوران های ملل متفاوت درسطح استان وحتی دعوت 
ازاستان های دیگربرای گردآوری تمامی نمونه غذاهای موجوددرکشوروکشورهای 

دیگر دراستان.
۷.)دربســیاری ازکشورهامشــاهده میکنیــم کــه به زیبایی شــهرکمک 
خواهدکردکه شــهروندان طبق قوانین بایدوســیله نقلیه همیشه تمیزوکارواش 
شــده راواردشــهرکنند( باتوجه پتانسیل اســتان باکمک راهنمایی رورانندگی 
ایجاد یکســری قوانین ومحدودیت هادر شهرها وروستاهای استان به زیباسازی 

شهرکمک خواهدکرد.
۸.وباتوجه به شیوع بیماری کرونادرکشور برای جلوگیری ازخسارت به صنعت 
گردشــگری حمایت دولت وپرداخت تسهیالت باسودپایین حتی به صنف های 

آسیب دیده کوچک درسطح استان ها .
درنتیجه امیدوارهســتیم هرچه زودترصنعت گردشــگری استان باتوجه به 
پتانســیل های موجودکه درسطح دنیا گویامی باشــد پس ازپشت سرگذاشتن 
زودترویروس کروناباتوجه به رعایت پروتکل های بهداشــتی توسط مردم ،شروع 

جدیدی را به رخ بکشد.
* کارشناس گردشگری، هتلداری و رستوران

ممنوعیت فروش بلیط به افراد مشكوک به کرونا 
در پایانه های مسافربری آذربایجان غربی

گروه شهرســتانها: مدیــرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
آذربایجان غربی از ممنوعیت فروش بلیط به افراد مشکوک به کرونا در پایانه های 
مسافربری استان خبر داد.ارسالن شکری با اعالم این خبر افزود: با مصوبه ستاد 
مقابله با کرونا به  منظور حفظ سالمت مســافران، از اوایل آذرماه از فروش بلیط 
سفر با ناوگان حوزه حمل و نقل عمومی جاده ای استان به افراد مشکوک به کرونا 
جلوگیری خواهد شد و تمام شرکت های مسافربری استان اعم از ناوگان سواری 
کرایه، مینی بوس و اتوبوس ملزم به رعایت این مصوبه هستند.وی ادامه داد: همه 
شرکت های حمل و نقلی موظف هستند پیش از صدور بلیت اتوبوس، تاکسی و 
مینی بوس برای مســافران، کد ملی آن ها را در سامانه مورد نظر وزارت بهداشت 
وارد کنند و در صورت مجاز بودن و تایید از ســوی این وزارتخانه می توانند سفر 
جاده ای با وسائل حمل و نقل عمومی بین شهری داشته باشند. شکری یادآور شد: 
نظارت بر فعالیت و عملکرد پایانه مسافربری در اجرای این دستورالعمل بر عهده 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســت و کارشناسان این اداره کل از فردا 

نظارت دقیق خود را بر اجرای دستورالعمل  آغاز خواهند کرد.

یادداشت

خبر


