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 جای خالی بستر قانونی
برای توسعه گردشگری

توسعه  پژوهشگر  مهدی زاده،  ]ایمان 
[ َمَثل زیبایی در فرهنگ ایرانی وجود دارد  پایدار
که می گوید با حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود. 
هزاران بار گفته و نوشته شده است و میلیون ها 
و بلکه میلیاردها نفر از مردم کره زمین می دانند 
ایران سرزمین کهن، پهناور و بسیار ثروتمندی 
است و قابلیت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی 
این کشور از زیبایی های منحصر به فرد کره خاکی 
به شمار می آید. دهه هاست این گفت و شنود ها 
نداشته  ایرانیان  معیشت  و  زندگی  بر  تأثیری 
است. وقتی از توسعه گردشگری و اشتغال زایی 
خیلی  شهروندی  هر  می آید  میان  به  سخن 
هر  می پذیرد.  را  آن  ساده گون  البته  و  منطقی 
با  منطقه ای  شهرستانی،  و  روستا  در  ایرانی 
یک ویژگی خاص را می شناسد. وعده تحقق و 
ا ست.  پذیرفتنی  منطقی  اهل  هر  برای  توسعه 
شعارهای  از  بخش  این  که  می گذرد  سال ها 
به  وقتی  می شود.  بیان  دوره  هر  انتخاباتی 
ایران  چشم انداز  سند  در  گردشگری  توسعه 
20 میلیون  ورودی  جمعیت  به  رسیدن  و   1404
شعاری  جز  می کنیم،  نگاه  ساالنه  گردشگر 
درجازدن هایمان  و  کوچک  قدم های  از  بزرگ تر 
اصالح  به  گردشگری  توسعه  نمی آید.  به چشم 
دارد.  نیاز  آن  به روزرسانی  و  قوانین  ساختارِی 
فعاالن گردشگری و اهل فن این حوزه می دانند 
سرمایه گذاری  ریسِک  با  عرصه  این  کارهای 
رنگی  شاید  که  محل هایی  تاکنون  و  باالست 
بخش  مرهون  دیده  اند،  به خود  توسعه  از 
خصوصی یا همان مردم محلی اند که خود را در 
بیشترشان  نمی دهند.  جای  سیاست  ترکیب 
ایرانی های موفق و ثروتمندند که این پول را برای 
عشق به وطن شان هزینه می کنند و نسبت به 

آن حس افتخار دارند. 
است  شعاری   بلندترین  گردشگری  توسعه 
که نامزدهای انتخاباتی و مسئوالن درباره پایان 
شهروندان  مالی  استقالل  و  نفتی  درآمدهای 
توسعه ای  هنوز  عمل  در  اما  زده اند،  فریاد  
همین  ازجمله   2018 تبریز  نداده  است.  روی 
که  بود  گردشگری  توسعه طلبانه  عملیات های 
پیش از شروع، شکستش قابل پیش بینی بود. 
شعارش را مسئوالن دادند و هزینه هایی که برای 
روی  می آمد  به حساب  زیادی  پول  محلی  مردم 
بودجه ریزی  از  دولت  اما  گذاشت،  آنان  دست 
تبریز  مردم   2018 پایان  از  پس  و  کشید  پس  پا 
ندیدند.  توسعه ای  تبلیغاتی،  پالکاردهای  جز 
مدیران سودای ورود روزانه 14 هزار گردشگر را به 
آذربایجان داشتند، درحالی  که تعداد تخت های 

استان هشت هزار  بود.
که  تهران  شهری  مسئوالن  پیش،  چندی 
اسپانیا  »فیتور«  گردشگری  مشهور  نمایشگاه 
جهانی  سطح  در   2021 یا   2020 تهران  از  دیدند  را 
خارجی  گردشگری  نمایشگاه های  دادند.  خبر 
به روز رسانی  و  دارد  را  خودش  جذابیت های 
ارتباطات و ایجاد تعامالت فرهنگی مردم مختلف 
محسوب  آن  مزایای  از  متعدد  ملیت های  با 
روز  آمار  تهرانی  شهروندان  از  اگر  اما  می شود، 
آن  کسی  کمتر  بپرسید،  را  جهانگردی  جهانی 
است.  دریافته   شهری  تبلیغات  طریق  از  را 
روزها  بین  و  نیست  به یادماندنی  روزی  اصال 
شده  گم  خودمان  مناسبت های  هفته ها،  و 
دامنه های  از  بخشی  البته  تهران  شهر  است. 
اما  دارد،  را  خودش  زیبایی های  که  است  البرز 
برگزاری هر رویدادی زیرساخت هایی می خواهد 
و فراهم کردن آن توسط اهل فن، برنامه ریزی و 
بعد اجرای دقیق می طلبد که تجربه های سابق 
مدیریتی و چند اداره ای این حوزه چنین اجازه ای 
می شوند  اعتنا  قابل  زمانی  رویدادها  نمی دهد. 
که تعامل ملیت های مختلف را در آن شهر رقم 
بزنند. قانون اجازه مدیریت یکپارچه  را نمی دهد 
بلندترین  صرفا  همیشه  گردشگری  توسعه  و 
 ، شعار اقتصادی ا ست چون در هر روستا، کویر
کوه، جنگل و حتی بیابان های خشک این کشور 
قانونی  بستر  اما  می رسد،  به نظر  انجام شدنی 

چنین توسعه ای وجود ندارد. 
خارجی  و  داخلی  گردشگری  وضع  روزها  این 
کام  و  نیست  کشور  ظرفیت های  با  متناسب 
از  تلخ تر  بخش  این  سرمایه گذاران  و  فعاالن 
گذشته است. تعطیالت که پیش می آید آمارهای 
آنکه  از  غافل  می کند،  دلگرم  را  مدیران  کاغذی 
اجرا  را  خودش  مرسوم  ترافیک  شمال  جاده 
روی دیوار  آجری  این شیوه توسعه،  که  می کند 
جز  نگذاشته،  گردشگری  اقتصاد  کوتاه 
ویالسازی های بی پایان و مهم ترین دلیلش نبود 
با  فاصله  و  عمومی  و  تخصصی  آموزش 

استانداردهای گردشگری دنیا به  نظر می رسد. 

داد: معاوندرمانوزارتبهداشتخبر
آماده شدن یک بخش عفونی ایزوله در 

هر بیمارستان برای بیماران احتمالی کرونا
]شهروند[ معاون درمان وزارت بهداشت از 
هر  در  ایزوله  عفونی  بخش  یک  آماده شدن 
بیمارستان برای بیماران احتمالی کرونا خبر داد. 
»وزارت  گفت:  این باره  در  جان بابائی«  »قاسم 
ابالغ  کشور  بیمارستان های  تمام  به  بهداشت 
کرده که یک اتاق از اورژانس خود را برای بیماران 
مشکوک به کرونا در دوران ایزوله آماده کنند و هر 
عفونی  بخش  یک  است  مکلف  دانشگاه 
آماده  کرونا  احتمالی  بیماران  برای  ایزوله شده 
کند.« او با بیان اینکه هم اکنون در اکثر استان  ها و 
است،  شده  حاصل  آمادگی  این  بیمارستان ها 
گفت: »در تمام دانشگاه ها، یک نفر متخصص 
عفونی، مسئول رصد مداوم بیماری در منطقه و 
حدود  در  محیط  کنترل  است.  پرسنل  آموزش 
وظایف معاونت بهداشت با همکاری معاونت 
دونهاد  این  کنترل  با  آموزش ها  است.  درمان 
دانشجویان  با  روزانه  ما  است.  شده  انجام 
پزشکی و بیمارستان  های مناطق کشور ارتباط 
داریم، تا آخرین آمارهای موارد شک برانگیز را در 
کنترل داشته باشیم. با دستور وزیر بهداشت، 
ماسک های معمولی و ماسک های N۹۷ و کلیه 
وسایل با ایمنی باال در مراکز توزیع شده است. با 
این هدف که اگر موردی از ابتال داشته باشیم، 

بتوانیم با آمادگی کامل ورود کنیم.« 

 تعیین تکلیف پارکینگ پالسکو
در کمیسیون ماده 5

]شهروند[ معاون شهرسازی شهرداری تهران 
جدید  ساختمان  پارکینگ  موضوع  بررسی  از 
داد.  خبر  ماده ۵  کمیسیون  جلسه  در  پالسکو 
عبدالرضا گلپایگانی درباره آخرین توافقات با بنیاد 
مستضعفان برای ساخت ساختمان پالسکو و 
جلسه اخیر شهردار تهران با وزیر راه و رئیس بنیاد 
ساختمان  درباره  ابتدا  »از  گفت:    مستضعفان 
پالسکو دو موضوع مطرح شد که در وهله اول 
برخی ها معتقد بودند عوارض به این ساختمان به 
تعلق  شد،  تخریب  دچار  ناخواسته  آن که  دلیل 
نمی گیرد و همچنین مالک ملزم به تأمین پارکینگ 
نباشد.« او با بیان این که تأمین پارکینگ در مصوبه 
شورای عالی شهرسازی در مورد ساختمان پالسکو 
قید شده است، ادامه داد: »اجازه تأمین نشدن 
پارکینگ در اختیار شهرداری تهران نیست و اگر 
به  شهرداری  که  کند  قبول   ۵ ماده  کمیسیون 
ساختمان پالسکو بدون تأمین پارکینگ، پروانه 
 ۵ ماده  کمیسیون  تابع  ما  که  آنجایی  از  بدهد، 
هستیم، این مهم را انجام خواهیم داد.« گلپایگانی 
گفت: »البته در زمان نجفی نیز توافق شده بود که 
پارکینگ پروانه با هزینه بنیاد مقاوم سازی شود تا 
امکان استفاده از پارکینگ این پاساژ برای مراجعان 
پالسکو، فراهم شود.« او درباره سرانجام پرداخت 
»درباره  گفت:  نیز،  پالسکو  ساختمان  عوارض 
گرفتن عوارض حقوق مکتسبه شهردار و رئیس 
شورای شهر وقت، همان زمان درکمیسیون ماده 
از  عوارض  اخذ  بدون  پالسکو  که  کردند  امضا   ۵
مالکان قبلی ساخته شود؛ اما ما در این جلسه اخیر 
از  خارج  عوارض  تخفیف  تعیین  که  کردیم  اعالم 
اختیار شهرداری تهران است که وزیر راه عنوان 

کردند که در این زمینه کمک خواهند کرد. « 

بیماری مزمن کلیوی، عامل مرگ ساالنه 
بیش از یک میلیون نفر در جهان

به  ساالنه  کلیوی  مزمن  بیماری  ]شهروند[ 
مرگ بیش از یک میلیون انسان در جهان منجر 
مجله  در  آن  نتایج  که  بررسی  این  در  می شود. 
»در  سال  است:  آمده  شده،  منتشر  لنست 
201۷ حدود 1.2۳ میلیون نفر در جهان بر اثر ابتال 
دست  از  را  خود  جان  کلیوی  مزمن  بیماری  به 
برای  که  افرادی  از  سال 1۹۹0 جمعیت  داده اند. 
کنترل بیماری مزمن کلیوی نیاز به دیالیز دارند، 

حدود 40 درصد رشد داشته است.«
محققان آمریکایی در این باره گفته اند: »شواهد 
به  دست آمده حاکی از آن است که نظام سالمت در 
بسیاری از کشورها قادر نیست تا جوابگوی نیاز 
بیماران دیالیزی باشد. تعداد افرادی که نیاز به انجام 
دیالیز دارند، باال رفته و از توانایی نظام سالمت خارج 
شده است. این شرایط می تواند پیامدهای جدی 
دیابت  و  باال  فشارخون  باشد.  داشته  همراه  به 
به  کلیوی  مزمن  بیماری  اصلی  عوامل  ازجمله 
نیز  دیگری  بیماری های  اگرچه  می آیند؛  حساب 
وجود دارند که با خطر ابتال به بیماری مزمن کلیوی 

مرتبط است.« 

که  سال  دریابیگی  ساله   200 خانه     ]شهروند[ 
پیش در آتش سوخته بود، این بار در برف آسیب 
دید. این تنها زخم برف سنگین به تاریخ گیالن 
نبود. برف به خانه »سیگارودی« در شهر شلمان ، 
ساختمان های  رودسر،  در  »میررییسیان«  خانه 
»صوفی« در املش، بنای سردار مقتدر و دیگر بناها 
در شهرستان های سیاهکل، شفت و رضوانشهر 
موزه  جانبی  سازه های  به  ترکشش  و  زد  آسیب 
بسته  را  راه ها  برف  خورد.  هم  روستایی  میراث 
تاریخی  آثار  بررسی  امکان  میراث  کارشناسان  و 
را  رودخانه-  قلعه  -مثل  ارتفاعات  در  قرارگرفته 
ندارند. با اینکه آمار خسارت دقیقی که به تاریخ 
گیالن وارد شد هنوز روشن نیست، اما این طور که 
مسئوالن میراثی این استان گفته اند، تنها مرمت 

سقف این بناها به 2 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
»برف به یک تا سه بنا از ۳۶ سازه موزه میراث 
روستایی گیالن و 12 بنا در جلگه آسیب زده است. 
البته تعدادی از فضاهای جانبی و سازه های سبک 
نیز بر اثر بارش شدید برف تخریب شده است.« 
اینها گفته های ولی جهانی، معاون میراث فرهنگی 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
دستی گیالن است. عالوه بر این، بررسی های این 
اداره نشان می دهد در منطقه جلگه ای گیالن 12 
بنای تاریخی در شهرهای لنگرود، رودسر، املش، 
شفت، رضوانشهر و سیاهکل نیز  بر اثر بارش 
برف شدید دچار آسیب جدی شده اند. به گفته 
جهانی، بعد از بارش برف بیش از دو متر در مناطق 
کوهپایه و کوهستان هنوز گزارشی از میزان تخریب 
آثار باستانی در این مناطق به دست اداره میراث 
فرهنگی نرسیده است. از طرف دیگر، سرنوشت 
قلعه رودخانه هم روشن نیست. با بارش برف و 
زلزله چهار و نیم ریشتری روزهای گذشته، امکان 
بازدید از این قلعه وجود ندارد. همچنین تاکنون 
از تخریب ابنیه تاریخی در رودبار، آستانه اشرفیه، 
تالش، صومعه سرا، آستارا، ماسال و ماسوله در 
پی بارش برف گزارشی داده نشده است. این طور 
این  در  است،  گفته  فرهنگی  میراث  معاون  که 
شرایط تنها بررسی وضع بناهای تاریخی در بخش 
جلگه ای استان گیالن ممکن بوده است و مردم 
منطقه و دهیاری در تالش هستند تا در یکی، دو روز 
آینده راه باز و بررسی این بنای سلجوقی هم ممکن 
شود. او به ایسنا توضیح داده که مسیر قلعه طوری 
بسته شده که فقط کوهنوردان امکان عبور از آن 
را دارند. »در حال حاضر فقط مناطق پایین دست 
قلعه باز است، اما پیشنهاد می کنیم تا یکی، دو روز 
آینده گردشگران برای بازدید در این منطقه تردد 
نکنند.« درحالی  که مسئوالن استانی برای شرکت 
در نمایشگاه گردشگری به تهران آمده اند، تالش 
به جایی  آثار  این  وضع  از  اطالع  برای  »شهروند« 

نرسید.

؟ از موزه میراث روستایی چه خبر
روز پنجشنبه، شهرود امیرانتخابی، مدیرکل 
میراث فرهنگی گیالن از سرپرست موزه میراث 
اثر بارش  روستایی سراوان نقل کرده بود که بر 
برف بیش از ۷0 درصد فضاهای جانبی مساکن موزه 
میراث روستایی شامل سقف طویله ها و تلمبارها 
تخریب شده است. این خبر بسیاری از دوستداران 
میراث فرهنگی را نگران کرد، اما چند ساعت بعد، از 
سوی معاون میراث گیالن تکذیب شد. جهانی در 
این باره به »ایسنا« گفت: »کارشناسی که اطالعات 
فضاهای  بود.  شده  اشتباه  دچار  بود،  داده  را 
جانبی در این موزه مانند چپرها، النه پرندگان و 
طویله  دام ها با توجه به تأمین اعتبارها، هر  سال 

باعث  متأسفانه  برف  این  اما  می شوند،  مرمت 
تخریب های بیشتر سازه های جانبی شد.«  صحبت 
از موزه ای است که فکر تأسیس آن، درست پس 
از زمین لرزه  خرداد ١٣۶٩ گیالن، که روند تخریب 
بناهای سنتی را شدت بخشید، شکل گرفت. این 
مجموعه که با ٣٦ سازه در فهرست آثار ملی کشور 
به ثبت رسیده، اولین موزه میراث روستایی کشور 
روستاییان  گذشته  صد  سال  زندگی  که  است 
گیالن را در ۹ فاز به نمایش گذاشته است؛ نمونه ای 
کوچک اما واقعی، از نحوه  زندگی و فرهنگ سنتی 
روستاها که قدمت بعضی از خانه های آن به حدود 
گیالن  روستایی  میراث  موزه  می رسد.  200 سال 
تاکنون موفق به کسب چندین جایزه و گواهینامه 
از سوی نهادهای ملی و بین المللی شده است. 
به گفته معاون میراث فرهنگی، پس از این برف 
سنگین ۳۳ بنای تاریخی »موزه روستایی گیالن« 
آسیب   تاریخی  بنای  سه  فقط  و  مانده اند  سالم 
جزیی بین ۵ تا 10 درصد دیده اند. با این همه، بخش 
اعظم مسیرهای داخل موزه برای بازدید کارکنان 
بازگشایی شده است. عالوه بر این، اگرچه فضاهای 
این موزه مانند مسیرهای رفت وآمد،  جانبی در 
چپرها، النه پرندگان و طویله  دام ها به دلیل داشتن 
اما این  سازه سبک و موقتی خسارت دیده اند، 
سازه به دلیل سبک بودن همیشه قابل احیاست.

یابیگی   عمارت در
یر برف تش و یک بار ز یک بار در آ

خانه دریابیگی در لنگرود که حاال در فهرست 
12 خانه آسیب دیده از برف جا گرفته، همان خانه 
200ساله ای است که نوزدهم فروردین  سال پیش 
آتش گرفت. آن زمان یاسر شادمان، سرپرست 
واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی لنگرود گفت 
قرار  شهر  این  پشته  راه  محله  در  که  خانه،  این 
داشت، در آتش سوزی به طور کامل سوخته است. 
22 آتش نشان با 11 خودرو اطفای حریق از لنگرود، 
الهیجان کومله، چاف و چمخاله، شلمان و رودسر 
بعد از پنج ساعت تالش توانستند آتش این خانه 
را خاموش کنند. در این حادثه این خانه تاریخی و 
خانه مجاورش سوختند و به یک مطب پزشکی 
و یک خانه دیگر ۶0 تا ۷0 درصد خسارت وارد شد. 1۵ 
روز بعد )دوم اردیبهشت( ایسنا خبر داد که مظنون 
این حادثه شناسایی، دستگیر و بعد از بررسی های 
زیاد مجرم شناخته شد. ولی جهانی، معاون میراث 
هم خبر داد که به دنبال این حریق مرمت این بنای 

تاریخی در دستور کار قرار گرفت. بنای دریابیگی 
فهرست  در   ۳0۶8۹ شماره  به   ۹0 لنگرود  سال 
آثار ملی کشور ثبت شد؛ مجموعه ای تاریخی در 
حاشیه غربی رودخانه لنگرود و در محله راه پشته 
که روزگاری مقر فرمانده نیروی دریایی بوده است. 
اعالم  فرهنگی  میراث  اداره  آتش سوزی،  از  بعد 
کرد که برای مرمت و احیای خانه دریابیگی حدود 
۳00 میلیون تومان اعتبار ملی و استانی نیاز است و 
چندی بعد از این، 100 میلیون تومان اعتبار به خانه 
اختصاص داده شد. اکنون پیدا نیست که این بنا 
بعد از تمام وعده ها، سرانجام تا چه حد مرمت شد 

و بار دیگر چقدر آسیب دید.

عمارت های برفگیر و اعتبارات مورد نیاز
عمارت سیگارودی در شهر شلمان یکی دیگر 
از بناهای ارزشمندی است که در برف سنگین 
قاجار  دوره  از  عمارت  این  دید.  آسیب  گیالن 
باقی مانده و اکنون تنها در دهه محرم به عنوان 
حسینیه استفاده می شود. عمارت سیگارودی 
رنگی اش  شیشه های  و  مشبک  اورسی های  با 
بیست وهفتم  در  خراطی شده،  شیرسرهای  و 
از  یکی  به عنوان  ثبت 202۶8  شماره  با  آبان 1۳8۶ 
آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. حاال مدیران 
میراثی از خانه سیگارودی به عنوان یکی از 12 بنای 

آسیب دیده در برف نام برده اند.
ساختمان های »صوفی« در املش هم برفگیر 
شده و آسیب دیده اند، اما باز هم میزان خسارت 
معلوم نیست. خانه قاجاری صوفی های املش در 
وسط شهر قرار گرفته و گردشگران آن را با سقف 
و  دیوارها  قرمز  آجر  آبی،  پنجره های  شیروانی، 

کاشی های لعاب دارش می شناسند. 
خانه سردار مقتدر یکی دیگر از بناهای تاریخی 
آسیب دیده است. مدیر کل میراث فرهنگی گیالن 
با بیان اینکه در رودسر دو مورد تخریب گزارش 
شده که در داخل بافت ثبتی نبوده است، خبر داده 
که در شهرستان رضوانشهر بنای سردار مقتدر در 
ارتفاعات رینه حدود ۳0 درصد تخریب شده است. 
در  این عمارت ها، خانه »میررییسیان«  بر  عالوه 
رودسر و بناهایی در شهرستان های سیاهکل و 
شفت هم نیاز به مرمت دارند. با این همه، هنوز 
تاریخی  بناهای  به  اختصاص  برای  دقیقی  اعتبار 
آسیب دیده برآورد نشده و تنها گفته شده که برای 
مرمت سقف این بناهای تاریخی به اعتباری حدود 

2 میلیارد تومان نیاز است. 

میز خبر رویداد

مصدوم شدن  به  اشاره  با  مازندران  محیط زیست  مدیرکل  ]شهروند[ 
چهار محیط بان شهرستان بهشهر در درگیری با متخلفان شکار غیرمجاز 
گفت: »یک محیط بان نیز در شهرستان سوادکوه مصدوم شده است.« 
محدوده  در  »شکارچیان  گفت:  بیشتر  توضیح  در  ابراهیمی  حسینعلی 
بندرگز در خلیج گرگان با حمله به محیط بانان، آنان را مصدوم کردند و متواری 
شدند.« او ادامه داد:   »نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
قایق  دستگاه  یک  با  میانکاله  حیات وحش  پناهگاه  در  مستقر  بهشهر 
موتوری درحال پایش و جمع کردن الشه های پرندگان تلف شده در تاالب 
یک  با  شکارچیان  حضور  بر  مبنی  گزارشی  دریافت  با  که  بوده  میانکاله 
خلیج  در  نظر  مورد  محل  به  بالفاصله  تاالب،  در  موتوری  قایق  دستگاه 
گرگان اعزام شدند.« ابراهیمی گفت: »شکارچیان که دونفر بودند، با دیدن 
محیط بانان، اسلحه و پرندگان شکارشده را در داخل آب انداخته و بالفاصله 

در تماس تلفنی از اسکله بندرگز درخواست کمک کرده که دو قایق با چهار 
سرنشین به کمک شکارچیان متخلف آمده و با برخورد به قایق محیط بانان، 
آن را به گل نشانده و با پارو به سمت محیط بانان حمله ور شده و متأسفانه 
هر چهار محیط بان را مصدوم و از صحنه جرم، متواری شدند.« به گزارش 
، او پس از اعالم درگیری، محیط بانان پاسگاه قلعه پایان به محل مورد  مهر
نظر اعزام و محیط بانان مصدوم به بیمارستان شهرستان گلوگاه منتقل 
محیط زیست  اداره  معاون  عموزاد  نقی  شامل  محیط بان  چهار  و  شدند 
شهرستان بهشهر از ناحیه دست، محیط بانان مهدی دادار از ناحیه هر دو 
، دست، پا و کمر  دست، حسین علیزاده و علیرضا بهرامی نیز از ناحیه سر

مصدوم شدند و درحال مداوا هستند.
یک  گلوله  شلیک  با  تالش  محیط بان  انگشت  هم  گذشته  سه شنبه 
شکارچی متخلف قطع شد. محیط بان کریم رحمانی، از ناحیه دست راست 
مجروح شد و یکی از انگشتانش هم قطع شد. پس از این حادثه، شکارچی 
متخلف اسلحه خود را در صحنه درگیری به جا گذاشت و متواری شد. محیط بان 
مجروح به بیمارستانی در رشت منتقل و طی عمل جراحی انگشت قطع شده،  به 
دستش پیوند شد اما پزشکان اعالم کرده اند که بعید به نظر می رسد که او 
سالمت کامل انگشت خود را دوباره به دست بیاورد. یک روز بعد از این حادثه، 

شکارچی متخلف با استفاده از شماره سالح شناسایی و دستگیر شد. 

با بارش های اخیر یک تا سه بنا از ۳۶ سازه موزه میراث روستایی و 1۲ بنا در جلگه آسیب دید

  سنگینی برف بر خانه های تاریخی گیالن

داد: مدیرکلحفاظتمحیطزیستمازندرانخبر

متخلف چیان   شــکار
کردند  5 محیط بــان را مصدوم 

خانه فرهنگی گیالن/ایسنا

خانه دریابیگی در لنگرود 
که حاال در فهرست 12 

خانه آسیب دیده از برف 
جا گرفته، همان خانه 

200ساله ای است که نوزدهم 
فروردین  سال پیش 

تش گرفت. عالوه بر این  آ
ساختمان های صوفی در 

املش و خانه سردار مقتدر 
در رضوانشهر و عمارت 

سیگارودی از دیگر بناهای 
آسیب دیده در برف سنگین 

اخیر هستند


