کوچ اجباری ،سرنوشت اشیای
قدیمی روستای نی مریوان
اش��یای قدیم��ی که ط��ی  2دهه ب��ا تالش یک
عالقهمند به آث��ار تاریخی و س��کنی گزیدن در
روستای نی مریوان استان کردستان از آسیبهای
مدرنیته نج��ات یافته بودند ای��ن روزها به علت
نداشتن مکانی مشخص به ناچار راه کوچ از روستا
به ش��هر را در پی��ش گرفتهاند ت��ا فرصتی برای
دیدهشدن پیدا کنند.
به گزارش ایرنا ،گردشگری روستایی پدیدهای تازه
در معرفی روستاهاست که میتوان با استفاده از
این فرصت فرهنگ ،نژاد ،آیینهای زندگی ،آب و
هوای روستایی هر منطقه و استان را به گردشگران
و عالقهمندان به سفر معرفی کرد.

فاتح ارژنگی عالقهمند به تاریخ و فرهنگ روستایی
است که  21سال از عمر خود را صرف جمعآوری
بیش از 2هزار و  500ش��ی تاریخ��ی و قدیمی از
روستاهای اورامانات کردستان کرده و اکنون در
انتظار یاری مس��ئوالن و هم روستاییهای خود
برای یافتن مکانی مش��خص به منظور نگهداری
این مجموعه است.
وی در پاسخ به اینکه مهمترین علت جمعآوری
اشیای قدیمی در آغاز کار چه بود؟ افزود :دهه ،70
سالهای عبور زندگی روستایی ایران از سنت به
مدرنیته بود و به آن دلیل مردم ،بس��یاری لوازم
قدیمی زندگی خود را به علت عدم اس��تفاده دور

میانداختند یا با انبار کردن در گوش��ه ای ،آنها را
به فراموشی میسپردند.
ارژنگی میگوی��د :عالقهمندی به آث��ار تاریخی
باعث ش��د با مش��اهده بی مهری به لوازم زندگی
گذش��تگان س��ال  1375جمعآوری این اشیا را
ش��روع کنم تا عالوه بر حفاظت از فرهنگ بومی
منطق��ه ،آنه��ا را در مجموعهای ب��رای عموم به
نمایش بگذارم.
وی تأکید کرد :پس از پنج س��ال ب��رای اولینبار
توانس��تم در خانه قدیمی پدری در روستای نی
مریوان که از روستاهای هدف گردشگری در جوار
زریبار بزرگترین دریاچه آب شیرین ایران است،
مجموعه را به نمایش درآورم و در سال  1390نیز
با هماهنگی بخشداری این آثار به محل دهیاری
روستا منتقل شد.
ارژنگ��ی یادآور ش��د :هماکن��ون فرصت نمایش
آث��ار در دهی��اری ،ب��ه عل��ت تغیی��ر و تحوالت
انج��ام گرفت��ه (تغیی��ر دهی��ار) از م��ن گرفته

ش��د و ب��ا پیگیریه��ای انج��ام ش��ده از طریق
فرمان��داری و می��راث فرهنگی ،صنایع دس��تی
و گردش��گری مری��وان ق��رار اس��ت مجموعه را
ب��ه فرهنگس��رای ش��هرداری در ش��هر مریوان
منتقل کنم.
وی در پاسخ به اینکه آیا میتوان در روستا محلی
برای نمایش آثار دایر کرد؟ گفت :این آثار متعلق
به فرهنگ روس��تاهای اطراف است و با توجه به
اینکه روس��تای نی در کنار دریاچه واقع اس��ت
میتوان در محلی مناسب ،آثار را در همان روستا
ب��ه نمایش در آورد و گردش��گران را به حضور در
روستا ترغیب و تشویق کرد.
پاس��خ ارژنگ��ی به این س��وال که آیا مس��ئوالن
حمایتی ب��رای احداث مکان نمای��ش مجموعه
داش��تهاند ،افزود :بخش��داری مرکزی سال قبل
تس��هیالتی برای احداث س��فرهخانه در روس��تا
و گنجان��دن مجموع��ه در این محل ب��رای من
مصوب کرد اما به علت اقس��اط باالی آن و برخی

باوره��ای محل��ی نتوانس��تم از این تس��هیالت
استفاده کنم.
ای��ن مجموعه دار آث��ار تاریخی و مردمش��ناس
حوزه روستایی کردس��تان تعیین محل مناسب
ب��رای نمایش آثار خ��ود در قالب یک م��وزه را از
بزرگترین حس��رتهای خود دانس��ت و اضافه
کرد :اینکه بضاع��ت مالی برای ایج��اد و احداث
ی��ک موزه ندارم حس��رت همیش��گیام اس��ت؛
ول��ی انتظ��ار دارم مس��ئوالن برای ای��ن هدف
یاریام کنند.
وی همچنین در خصوص انتقال اشیا از روستا به
ش��هر گفت :برای من فرقی ندارد محل نگهداری
آثار قدیمی کجا باش��د تنها به فکر آن هستم که
بتوانم ب��ا نمایش آن گامی در حف��ظ این میراث
ب��ردارم؛ ولی در روس��تای نی (روس��تای هدف
گردشگری) باش��د بهدلیل همجواری با دریاچه
و حضور گردش��گران مفیدتر است و باعث رونق
روستا هم میشود.

کردستان

ايـران
بـزرگ

15
خبر

وضعیت هوا در برخی شهرها بحرانی شد

گزارش

بازهم پاییز و شروع قصه گردوغبار

تبلیغات

«ابوالفضل صیادجو» مدی��ر روابطعمومی
ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
سمنان درباره جزئیات آتشسوزی جنگل ابر
شاهرود گفت :این آتشسوزی شب گذشته
از محدوده استان گلستان به استان سمنان
سرایت کرده است.
وی علت سرایت این آتشسوزی به جنگل ابر
در استان سمنان را وزش باد دانست و گفت:
منش��ا این آتشس��وزی علیآباد کتول در
استان گلس��تان اس��ت؛ اما با توجه به ورود
آتش به محدوده استان س��منان ،مدیریت
اطف��ای حریق و حفاظ��ت از منابع طبیعی
سمنان است.
صیادجو گفت :عالوه بر جوامع محلی ،یگان
حفاظت از منابع طبیعی اس��تان سمنان و
جانش��ین این یگان نی��ز در عملیات اطفای
حریق حضور دارند.
مدیر روابطعمومی ادارهکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان سمنان بیان کرد:
میزان آتشس��وزیها در عرصههای منابع
طبیعی اس��تان س��منان از ابتدای امس��ال
تاکنون نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل
کاهش داشته اس��ت ،اما با توجه به گرمای
هوا و خشک ش��دن برگ درختان و گیاهان
در فصل پاییز ،احتمال افزایش آتشسوزی
در این عرصهها وجود دارد.

آبادان  28برابر حد مجاز گردوغبار دارد

گ��رد و غب��ار ک��ه از عص��ر روز دوش��نبه برخی
شهرستانهای خوزستان را دربرگرفت و در صبح
سهشنبه در آبادان به  28برابر حد مجاز رسید.
به گزارش ایرنا ،اداره کل حفاظت محیطزیس��ت
خوزستان اعالم کرد :میزان گر دوغبار در ساعات
اولیه روز سهش��نبه در برخی شهرهای خوزستان
باالتر از میزان هشدار است.
بر این اساس میزان ذرات معلق گردوغبار در آبادان
در این س��اعات ،چهار ه��زار و  200میکروگرم بر
مترمکعب ،اهواز  ،239ش��ادگان یکهزار  785و
سوسنگرد مرکز شهرستان دش��ت آزادگان یک
ه��زار و  245میکروگ��رم بر مترمکع��ب گزارش
شده است .این درحالی است که حد نرمال میزان
ذرات معلق در هوا  150میکروگرم بر متر مکعب
است.
براساس اعالم مرکز ملی پایش و هشدار گر دوغبار
هواشناسی خوزستان ،کاهش شدید دید افقی در
برخی مناطق خوزس��تان به دلیل تأثیر گر دوغبار
غلیظ عراقی در مناطق غرب��ی ،جنوبی و مرکزی
خوزس��تان بوده اس��ت .بنابراین گزارش مدارس
برخ��ی ش��هرهای خوزس��تان از جمل��ه آبادان،
خرمشهر و هویزه تعطیل شده است.
هوای کرمانشاه در وضعیت «بحران» قرار
گرفت

وضعیت هوای سنندج «خطرناک» ارزیابی
شد

رئیس اداره امور آزمایش��گاههای محیطزیس��ت
کردس��تان ،وضعیت هوای س��نندج را خطرناک
توصیف کرد.
ک��ژال حبیبزاده در گفتوگو با ایس��نا ،گفت :به
دلیل ورود گرد و خاک به اس��تان کردستان ،روز
سهشنبه هوای س��نندج در شرایط خطرناک قرار
گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در روزهای شنبه ،یکشنبه و
دوشنبه هفته جاری هم شاهد آلودگی هوای استان
بودیم ،افزود :میزان این آلودگی در روز سهش��نبه
بسیار بیشتر بوده و به  9برابر حد استاندارد رسیده

آتشسوزی در جنگل ابر
شاهرود
جنگل ابر در استان س��منان دوشنبه دچار
آتشسوزی شده و تالش برای اطفای حریق
در جنگل ابر ادامه دارد.

با ش�روع فصل پاییز و تغییر دما ،قصه پرتکرار گردوغبار و آلودگی برای مردمان مناطق جنوبی و غربی بازگویی ش�د ،به طوری که طی روزهای اخیر هوا در ش�هرهای آبادان ،کرمانشاه و سنندج ،بحرانی و خطرناک توصیف شد و کار به تعطیلی مدارس در
برخی شهرها رسید .دامنه این بحران به شهرهای استانهای مرکزی نظیر اصفهان نیز رسیده است .در ادامه جزئیات بیشتری از این بحران می خوانید.

رئیس اداره نظارت و پایش محیطزیس��ت استان
کرمانشاه گفت :هوای کرمانش��اه نهم آبان ماه در
وضعیت بحران قرار گرفت.
توگو با ایس��نا ،میانگین هشت
ثریا قربانی در گف 
ساعته ( 12شب تا هشت صبح) غلظت گر دوغبار
در ه��وای کرمانش��اه ط��ی روز گذش��ته را 595
میکروگرم بر مترمکع��ب هوا اعالم کرد که بیانگر
وضعیت بحران است.
به گفته این مسئول ،غلظت ذرات گر دوغبار اکنون
به روند ثابتی رسیده ،اما در برخی لحظات با آهنگی
کند رو به کاهش میرود.
قربانی خاطرنشان کرد :در ساعات آینده میتوان
در خصوص روند تغییر غلظت اظهارنظر دقیقتری
کرد.
به گفته او ،نهم آبان ،نخستین روز در سال جاری
است که هوای کرمانش��اه در وضعیت بحران قرار
گرفته است.
رئیس اداره نظارت و پایش محیطزیس��ت استان
کرمانش��اه تصریح کرد :اکنون وضعیت هوا در سه
شهر قصرش��یرین ،سرپل ذهاب و گیالنغرب نیز
بحرانی است.

چهارشنبه  10آبان 1396

ریزگرده��ا باع��ث تعطیلی
م��دارس در  ۱۱ش��هر
خوزستان شد.

شورحسینی در شهری
که بزرگراه کربال
از وسط آن میگذرد

عک�س  :مه�د ی
پدرامخو  /مهر

است.
رئیس اداره امور آزمایش��گاههای محیطزیس��ت
کردستان توصیه کرد کودکان ،زنان باردار ،بیماران
قلبی -عروقی و گروههای حساس به طور جدی از
ترددهای غیرضروری پرهیز کنند.
براس��اس اعالم اداره کل هواشناسی کردستان به
دلیل انتقال گرد و خاک عراق و س��وریه به استان
کردستان ،کیفیت دید و هوا کاهش یافته است ،اما
به تدریج از روز چهارش��نبه میزان آلودگی کمتر
خواهد شد.

دانشگاه علوم پزش��کی جندیشاپور اهواز ،ضمن
بررسی زمینههای شناسایی ،پیشگیری و درمان؛
مانوری با مضمون شبیهسازی عملکرد ستاد بحران
تنفسی در سالهای گذشته ،در محل بیمارستان
گلستان اهواز برگزار شود.
مدیرگروه و متخص��ص طب اورژانس دانش��گاه
جندی ش��اپور اهواز اب��راز امیدواری ک��رد مانور
بحران تنفس��ی ،بیانگر شرایط دش��وار و بحرانی
س��الهای اخیر در حوزه مشکالت تنفسی استان
خوزستان باشد.

مانور بحران تنفسی در بیمارستان گلستان
اهواز برگزار شد

هوای اصفهان برای گروههای حساس ناسالم
است

مدیرگروه طب اورژانس دانش��گاه جندی شاپور
اه��واز از برگزاری مانور بزرگ بحران تنفس��ی در
بیمارستان گلستان اهواز خبر داد.
دکتر آرش فروزان در گفتوگو با ایسنا ،گفت :طی
چند سال اخیر به دنبال نخستین بارش پاییزی،
ن تنفس��ی در س��طح فراگی��ری گریبانگیر
بحرا 
شهروندان خوزستانی شده است که خوشبختانه
با تالشهایی که در این زمینه صورت گرفت ،شاهد
س��یر نزولی آمار حمالت تنفس��ی بودیم و بسیار
امیدواریم که امس��ال نیز تعداد مراجعان تنفسی
به حداقل برسد.
وی افزود :بر این اس��اس مقرر ش��ده ت��ا با حضور
مقامات وزارت بهداش��ت و مس��ئوالن استانی و

کهگيلويه و بوير احمد

سوءتغذیه در منطقه محروم
زیالیی بویراحمد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد
از گس��تردگی فقر ،محرومیت و سوءتغذیه در منطقه محروم
زیالیی خبرداد.فرید محبی در گفتوگو با ایسنا افزود :دختران
از سن ازدواج گذشته زیالیی با سوءتغذیه مواجهند که بخشی
از آنها جامعه هدف این نهاد هستند .برای کودکان زیر  5سال
و زنان باردار و شیرده نیز برنامه داریم.وی بیان کرد :در منطقه
زیالی��ی محرومیت وج��ود دارد و مردم آن فقیر هس��تند که
بخش��ی از آن را شناسایی و براساس ضوابط امداد خدمات ارائه میدهیم و مورد حمایت قرار
میگیرند .بخشی نیز خارج از ضابطه این نهاد هستند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)
کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد :با توجه به گستردگی فقر ،محرومیت و سوءتغذیه که
در منطقه محروم زیالیی وجود دارد ،باید عالوه بر خدماتی که کمیته امداد ارائه میدهد سایر
دستگاههای اجرایی و امدادی استانی و خارج استان ،خیرین و موسسات خیریه توانمند که
در خارج از استان هستند نیز در کنار این نهاد قرار بگیرند.

در هش��تمین روز پیاپی ،هوای اصفهان همچنان
برای گروههای حساس ناسالم است.
به گزارش ایلنا ،رئیس آزمایش��گاههای اداره کل
حفاظت محیطزیس��ت اس��تان اصفه��ان اظهار
داشت :براس��اس گزارش مرکز پایش کیفی هوا،
شاخص کیفی هوای این کالنش��هر از  24ساعته
گذشته منتهی به  7صبح با میانگین AQI 107
برای گروههای حساس ناسالم است.
باب��ک صادقی��ان پای��داری ه��وا و به دنب��ال آن
انباش��ت آالیندهها را ،عامل ناس��الم ش��دن هوا
دانس��ت و افزود :براس��اس گزارش ایستگاههای
مراقب��ت ش��اخص کیف��ی ه��وا در ش��هرهای
خمینیش��هر و مبارکه  106و  AQI 103است

ک��ه ب��رای گروههای حس��اس ناس��الم گزارش
شده است.
رئی��س آزمایش��گاههای اداره کل حفاظ��ت
محیطزیس��ت اس��تان اصفهان به س��المندان،
بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار توصیه کرد از
تردد غیرضروری خودداری کنند.
براساس شاخص کیفی هوا ،این شاخص از  0تا 50
هوای پاک 51،تا  100هوای س��الم 101 ،تا 150
ناسالم برای گروههای حساس 151،تا  200ناسالم
برای عموم 201 ،تا  300بس��یار ناسالم و  301تا
 500خطرناک است.
مدارس شیفت عصر ایالم به دلیل آلودگی
تعطیل شد

مدیرکل س��تاد بحران ایالم از بحرانی بودن هوای
اس��تان ایالم خبر داد و گفت :میزان گردوغبار در
این اس��تان به  20برابر حد مجاز رسیده و زائران
اربعین ک��ه از مرز مه��ران میگذرند از ماس��ک
استفاده کنند.
احم��د کرمی در گفتوگو با خبرن��گار ایلنا اظهار
داش��ت :روز گذش��ته با ورود گردوغبار از س��وی
کشور عراق به استانهای غربی کشور و همچنین
به اس��تان ایالم میزان آلودگی هوا به  20برابر حد
مجاز رسیده است.
کرمی اف��زود :به دلیل ش��رایط بحران��ی در این
استان بالفاصله از سوی س��تاد بحران این استان

کرمان

کاشت محصوالت آبخواه
خیانت به کشور است

اس��تاندار کرمان خطاب به مردم گف��ت :باید طبیعت را برای
نسلهای آینده حفظ کنیم و بگذاریم نسل بعدی نیز از طبیعت
لذت ببرد و کاشت محصوالتی که به آبخواهی زیاد نیاز دارند
یک خیانت اس��ت.به گزارش ایس��نا«،علیرضا رزمحسینی»
صبح دیروز (سهشنبه نهم آبان ماه) در حاشیه بازدید از مزارع
زعفران دش��تخاک زرند گفت :با توجه به اینکه استان کرمان
با بحران آب مواجه اس��ت ،یکی از راههای نجات استان تغییر
الگوی کش��ت است که در چند سال اخیر تغییر الگوی کشت صورت گرفته است و به سمت
کاش��ت محصوالت که آبخواهی کم دارند ،رفتهایم.وی با اشاره به خشکسالیهای پیدرپی
در اس��تان کرمان ،خاطرنشان کرد :اس��تان کرمان مجبور است که به سمت تولید کاالهای
پربازده و در عین حال کم آب برود که جهاد کشاورزی استان به این سمت گام برداشته است.
استاندار کرمان تجمیع مزارع را از دیگر راهکارهای استان در جهت افزایش بازدهی محصوالت
کشاورزی دانست و گفت :استان کرمان در این راستا گام برداشته است.

کمیته اضط��رار آلودگی هوا تش��کیل ش��د و بر
مبن��ای تصمیمگی��ری اعض��ای س��تاد مدارس
شهرس��تانهای مهران و ایوان که میزان آلودگی
ن ب��ه  20برابر ح��د مجاز
در ای��ن دو شهرس��تا 
رس��یده اس��ت در دو نوب��ت صب��ح و بعدازظهر
ام��روز در تمام��ی مقاط��ع تحصیل��ی تعطی��ل
اعالم شد.
وی گفت :به دلیل بحرانی بودن هوای استان ایالم
زائران اربعین که از مرز مهران در حال تردد هستند
حتما از ماسک استفاده کنند.
مدیرکل س��تاد بحران اس��تان ایالم عنوان کرد:
تمامی تیمهای اورژانس و فوریتهای پزش��کی
استان برای هرگونه امدادرسانی به زائران عتبات
عالی��ات در اس��تان ایالم ب��ه ص��ورت آمادهباش
درآمدهان��د .کرمی تأکی��د کرد :براس��اس اعالم
اداره هواشناس��ی در روزهای آینده در این استان
بارش ب��اران و کاهش دما را خواهیم داش��ت و از
زائران تقاضا داریم لباس گ��رم و چتر همراه خود
داشته باشند و در محورهای این استان با احتیاط
کامل تردد ک��رده و به توصیهه��ای پلیس توجه
کنند.
همچنین براس��اس اطالعی��ه کمیت��ه آلودگی
هوا به دلی��ل افزایش گردوغبار ،امروز سهش��نبه
پیشدبستانیها و مدارس در تمام مقاطع تحصیلی
در شهرس��تان مه��ران در ش��یفت بعدازظهر نیز
تعطیل اعالم شد.

کاهش شدید
دید افقی در
برخی مناطق
خوزستان به
دلیل تأثیر
گرد و غبار
غلیظ عراقی
بوده است

گيالن

فروش پرندگان مهاجر
در بازار ماهیفروشان

برای جلوگیری از فروش پرندگان مهاجر بازارهای س��نتی و
ماهی فروشی لنگرود تحت نظر محیطزیست هستند.
به گزارش ایسنا ،امین نجات رئیس اداره حفاظت محیطزیست
شهرس��تان لنگرود ،گفت :پایش مس��تمر مامورین بههمراه
کارشناسان اداره حفاظت محیطزیست از بازار ماهیفروشان
انجام گرفت.
وی افزود :با ش��روع فصل مهاجرت پرندگان به استان و شکار
غیرمجاز آنان توسط شکارچیان و توزیع غیرقانونی در سطح بازار ،اداره حفاظت محیطزیست
شهرستان لنگرود طبق پایشهای روزانه و مستمر ،بازار سنتی شهرستان را تحت نظر خواهد
داشت.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان لنگرود تصریح کرد :متأسفانه برخی افراد سودجو
با گستراندن تورهای هوایی مبادرت به شکار و فروش پرندگان میکنند که با برخورد قانونی
مأموران اجرایی مواجه خواهند شد.

خیمه اس��تقبال از زائران حسینی در شهر
شباب برپا شد .شور و شوق فراوان مشتاقان
برپایی این موکب چندین س��ال اس��ت که
زبانزد خاص و عام است.
به گزارش ایس��نا ،ب��ا حضور پی��ر غالمان
حسینی شهر شباب و مس��ئوالن شهری و
روستاهای اطراف شهر شباب خیمه استقبال
از زائران حسینی برپا شد.
چند روزی اس��ت ک��ه موج ش��دید زائران
کرب�لای معال نش��ان از اس��تقبال بینظیر
از ای��ن همای��ش بیمثال را میدهد .ش��هر
شباب در شمال غربی استان ایالم و با فاصله
 35کیلومتری از شهر ایالم و  132کیلومتری
از پایانه مرزی مهران قرار دارد .ش��هر نوپای
شباب که بهواس��طه قرار گرفتن در کریدور
ایالم حمیل کرمانشاه دارای جایگاه ویژهای
است ،همه روزه شاهد تردد مسافرین فراوانی
اس��ت که این مس��یر را برای مقصد خود به
سمت حرم دوست انتخاب میکنند.
شهر ش��باب تنها موقعیت شهری در استان
ایالم اس��ت ک��ه بزرگراه کربال از وس��ط آن
میگذرد و شهرداری در جهت ساماندهی به
ترافیک تمهیداتی رااندیشیده است.
«محمدحس��ین رحیم��ی» مع��اون فنی
ش��هرداری ش��باب در گفتوگو با خبرنگار
ایس��نا ،گفت :ش��هرداری حدود  50درصد
از مس��یر ج��اده راه کرب�لا را بلوارگذاری و
تعریض کل مسیر را جهت بهبود تردد انجام
داده است.
وی از ساخت  20چشمه سرویس بهداشتی
با کیفیت بس��یار مناس��ب خبر داد و گفت:
مردمان این ش��هر با مهمانن��وازی تمام از
زائران حس��ینی منازل خود را آماده اسکان
کردهاند.
معاون شهردار شباب گفت :وجود رستورانها
و س��النهای غذاخوری باکیفیت فراوان و با
قیمت مناس��ب که غذاهای س��نتی را طبخ
میکنند ب��رای زائ��ران و مهمانان جذابیت
خاصی دارد.

