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مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی در اصفهان 
گفــت: بر اســاس آخرین مشــاهدات و بررســی ها آثار 
فرونشست در شهر مهیار به زمین رسیده است.به گزارش 
باشــگاه خبرنگاران جوان از  اصفهان، رضا اسالمی گفت: 
در گذشــته ترک هایی که بر اثر فرونشست زمین در شهر 
مهیــار مشــاهده می کردیم به دیوارها بود اما بر اســاس 
آخرین مشاهدات و بررسی های ما آثار فرونشست در شهر 
مهیار به زمین رسیده است. عمق برخی از ترک های ایجاد 
شده به یک و نیم متر می رسد.او گفت: تفاوت این ترک ها 
با ترک هایی که بر دیوار و ســقف ایجاد شده این است که 
ترک های زمین به ســادگی قابل مشاهده نیستند و قابل 
پوشش و مرمت به صورت موضعی نیز هستند همین امر 
احتمال ایجاد خطر را بیشــتر می کند. با هر بارش مقدار 
زیادی آب به این ترک ها نفــوذ می کند و تونل یا خندق 
ایجاد می شود و زیر زمین جریانی از آب اتفاق می افتد در 
حالی که از ظاهر زمین هیچ اثری از فرونشســت مشخص 
نیست همین خندق ها باعث می شــود که افراد به درون 

گودال های ایجاد فرو روند.

مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی در اصفهان 
می گوید: در آینده نه چندان دور »فرو ریزش« در اصفهان 
زیاد اتفاق خواهد افتاد. ترک ها به خصوص در شمال شهر 
به مرور زمان بیشتر می شوند چرا که نوع خاک در شمال 
شهر خاک دانه ریز است و در آب به سرعت حل می شود.
به گفته اســالمی اگر بارندگی های سال ۹۷ و ۹۸ باز هم 
با همان شــدت تکرار شــوند این ترک هایی که در زمین 
ایجاد شده بیشتر خود را نشان می دهند و نه تنها افراد که 
باعث فرو رفتن خودرو، منازل و ... به زمین خواهند شد.بر 
اســاس آمار و اطالعات سازمان زمین شناسی اصفهان، در 
سال ۹۵ فقط ۲ درصد از مساحت این استان با فرونشست 
زمین درگیر بــود، در حالی که بر اســاس نتایج آخرین 
مطالعــات، اکنون حدود ۱۰ هزار کیلومتر مربع یعنی ۱۰ 
درصد از مساحت اصفهان، در شرایط خطرناک فرونشست 
قرار گرفته اســت.به گفته مدیرکل سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی اصفهان، امروز اصفهان تنها شهر در 
کشور است که فرونشست زمین به داخل منطقه مسکونی 

آن نفوذ کرده است.

واحدهای مســکن مهر پردیس در حالی ناقص تحویل 
برخی از متقاضیان شده که هنوز هم عزمی برای رفع این 
نواقص دیده نمی شود.به گزارش مهر، اجرای پروژه مسکن 
مهر در کشــور از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و پس از آن بارها و 
بارها شــاهد اعالم زمان تکمیل و تحویل پروژه های نیمه 
تمام در برخی از مناطق اجرای این پروژه از جمله مسکن 
مهــر پردیس به عنــوان یکی از پــر طرفدارترین مناطق 
اجــرا بوده و هســتیم.در آخرین واکنش هــا در خصوص 
زمان تکمیل و اتمام پروژه مســکن مهر در پردیس، سید 
مهدی هدایت، مدیرعامل سابق شرکت عمران شهر جدید 
پردیس ســوم آبان ماه ســال جاری در گفتگویی در این 
خصوص اعالم کرده بود: حدود ۱۴ هزار واحد مسکن مهر 
باقیمانده که پیشرفت فیزیکی خوبی دارند.وی افزوده بود: 
در پردیس یک پروژه متوقف نداریم، چراکه از سال ۹۳ تا 
ســال ۹۸ حدود ۱۴ هزار واحد مسکن مهر پردیس عماًل 
متوقف شده بودند که دلیل تأخیر در تکمیل و تحویل این 

واحدها همین مسئله است.
اما آنچه امروز در پردیس جلب توجه می کند، عالوه بر 
عدم تکمیل حدود ۱۴ هزار واحد مسکن مهر، وجود نقص 
در واحدهای تحویل شــده اســت، نصب نشدن آسانسور، 
شیرآالت، سیم کشــی برق واحدها، لوله کشی مربوط به 
فاضالب، فالش تانک، روشویی، دریچه کولر، قرنیز، توالت 
فرنگی، شکســتگی پنجره ها و درهــای ورودی واحدها از 
جمله نواقص واحدهای تحویل شــده در فازهای مختلف 
مســکن مهر پردیس اســت، که گویی هیچ مسئولی نیز 

به تکمیل آن هــا توجهی ندارد.یکی از ســاکنان فاز ۱۱ 
پردیــس در ایــن خصوص به خبرنــگار مهر در خصوص 
علت تحویل گرفتــن واحدها با وجود نواقص گفت: ما در 
تنگنا قرار داشــتیم، باید از خانه اجاره ای بلند می شدیم و 
جایی برای ســکونت نبود، اما متأسفانه ما حتی از داشتن 
گاز نیــز محرومیم و در این فصل ســرما مجبوریم برای 
گرمایش از کپســول های گاز مایع که تهیه آن ها بســیار 
سخت و گران است، استفاده کنیم.فرد دیگری که وی نیز 
در فاز ۱۱ مســکن مهر پردیس ساکن است، به خبرنگار 
مهر گفت: وقتی در ســاختمان آسانسور راه اندازی نشده 
باشد، طبیعی است، که مشکالت متعددی برای جابجایی 
وســایل و تردد خودمان در طبقات باال داریم و مسئولین 
 نیــز برای پاســخگویی و رفع ایــرادات و نواقص امروز و

 فردا می کنند.
مدیرعامل سابق شرکت عمران شهر جدید پردیس در 
خصــوص این نواقص و زمان رفع آن هــا به خبرنگار مهر 
گفت: یک ســری نواقص در برخی واحدها وجود دارد، که 
در این موارد از مالکان خواسته بودیم، با یک چک لیست 
واحدها را تحویل بگیرند و نواقص در بازه زمانی مشخص 
توســط پیمانکار برطرف شود.این اظهارات در حالی انجام 
می شود، که پیمان پیرفرشــی، مدیرعامل جدید شرکت 
عمران شــهر پردیس، که کمتر از یک ماه اســت، معارفه 

شده اســت، به خبرنگار مهر گفته است: نمی توانیم، آمار 
کلی در خصوص برخی نواقص اعالم کنیم، چرا که زمانی 
کــه متقاضیان واحد را تحویل می گیرند، به مرور نواقصی 
مانند نشتی آب و… مشــخص می شود.وی افزود: تا سه 
هفته دیگر نشســت خبری با اصحاب رسانه گذاشته و در 
خصوص نواقص و کاســتی ها آمار خواهیــم داد.از فصل 
زمســتان کاًل حدود هفت هفته مانده و قطعاً پاسخگویی 
دقیق به نواقصی مانند نبود وسایل گرمایشی و گاز، برای 
ســه هفته دیگر فایده ای ندارد و از ســویی دیگر ناآگاهی 
از نواقــص متعدد در فــاز ۱۱ و برخی دیگــر از فازهای 
مسکن مهر پردیس برای پیمان پیرفرشی که در سال های 
۱۳۹۱ تــا ۱۳۹۲ به عنوان قائم مقام و عضو هیئت مدیره 
و همچنین ســال های ۱۳۹۷ تا اکنون به عنوان مشــاور 
عالــی و عضو هیئت مدیره شــرکت عمران شــهر جدید 
پردیس مشــغول به فعالیت بوده است، قدری عجیب به 

نظر می رسد.
ایــن نواقص ســبب ورود مدعــی العموم بــه ماجرا 
شــده و دادســتان عمومی و انقالب پردیس در گفتگو با 
خبرنگار مهر از اتمام حجت با مســئوالن شرکت عمران و 
پیمانکاران کم کار مسکن مهر در جلسه ابتدا دی ماه خبر 
داد و افزود: پرونده های زیادی در این خصوص تشــکیل 
شــده و شاکیان متعددی در این خصوص مراجعه کردند، 

که بر همین اســاس به عنوان مدعــی العموم پیگیر رفع 
نواقص و برخورد با خاطیان هستیم.علیرضا آغاجری افزود: 
متأسفانه در برخی موارد شــاهد هستیم، که پیمانکاران، 
مصالح و تجهیزات بی کیفیــت را تحویل مردم داده اند، 
که در همین راستا بیش از ۳۰ پیمانکار خلع ید و یا فسخ 
قرارداد شده است.وی تاکید کرد: اگر طی تحقیقات قانونی 
مشخص شود تبانی و تحصیل مال نامشروعی انجام شده 
اســت به صورت قاطع برخورد خواهد شد.درک مشکالت 
ناشــی از نواقص مســکن مهر پردیس چندان هم سخت 
نیســت، کافی است، آسانســور واحد مسکونی و یا اداری 
مســئوالن یک روز خاموش شود، یا گاز واحد آن ها قطع 
باشــد و یا ایزوگام واحد بی کیفیت باشد و آب بر سرشان 
چکه کنــد، تا بتوانند، بهتر حال مهرنشــینان پردیس را 
درک کنند.امیدواریم، با ورود جدی دستگاه قضائی شاهد 
رفع هرچه سریع تر مشکالتی باشیم، که مدت ها است، بر 

سر مهرنشینان پردیس سایه افکنده است.

سیل اخیر در اســتان کرمان باعث ویرانی 
از زیرساخت های عمرانی، کشاورزی  بسیاری 
و منــازل مــردم در مناطــق مختلف جنوب 
اســتان شد،به طوری که بســیاری از راه های 
ارتباطی روستایی قطع شد. این اتفاق در کنار 
ســایر مشکالت مردم با عث شد تا شهروندان 
سیل زده از نحوه امدادرسانی مسئوالن گالیه 
مند باشند.به گزارش خبرنگار ایلنا،  به گفته 
مســئوالن و کشاورزان خســارت سیل اخیر 
میلیاردی برآورد شــده است. این سیل مردم 
فقیر جنوب اســتان را فقیر تــر کرد و همان 
مقدار و وســایل اولیه زندگی شان را  نیز که با 
هزار سختی فراهم شده بود، آب با خودش به 
یغما برد. به گفته اهالی منطقه امداد رســانی 
مناسبی به آنها چه در  هنگام سیل و چه پس 
از آن انجام نشده است.خدامراد دهمیری نژاد 
رئیس شورای روستای شــهید آباد دهمیری 
زهکلوت درباره ســیل اخیر در جنوب استان 
به خبرنگار ایلنا گفت: شــرایط مردم مناطق 
جنوبی بسیار اسف بار است. سیل آمد و هرچه 
که بود را به نابودی کشاند.وی ادامه داد: جاده 
اصلی روســتا که خاکی بود را سیل محاصره 
کرد و با هزار سختی و مکافات توانستیم راهی 
فرعی برای  رفت و آمد اهالی این روستا ایجاد 
کنیــم. وضعیت جاده ها به گونه ای اســت که 
حتی خودروهای کمک دار هم با هزار سختی 

برای امداد رسانی به منطقه می آیند.

دهمیری نــژاد با بیان اینکه این روســتا 
متشــکل از ۱۲۰ خانــوار اســت و امــکان 
امدادرســانی زمینی به اهالی مشــکل است 
افزود: چنــد روز پیش گروهــای امدادی به 
روســتای مان آمدند و مقــداری پک غذایی 
و پتو  بین اهالی توزیع کردند. امدادرســانی 
هوایــی هم به دلیل عمــق فاجعه در جنوب 
اســتان جوابگوی نیاز های مردم ســیل زده 
نیســت.وی با اشــاره به اینکه جدا از ســیل 
ویرانگر، در روستای شهید آباد مشکل مسکن 
داریم عنوان کــرد: همان تعداد اتاق هایی هم 
که با هزار زحمت اهالی ساخته بودند با سیل 
ویران شد و این روســتا جزو طرح هادی قرار 
نگرفته و مســئوالن مدام به ما وعده و وعید 
بدون عمل می دهند. شــاید باورتان نشــود 
اما این روستا سرشــار از محرومیت است. نه 
آب، نه راه و نه مســکن داریم.رئیس شورای 
روستای شهید آباد دهمیری افزود: در روستا 
برای دانش آموزان دوره ابتدایی مدرسه داریم 
امــا برای دوره راهنمایی و دبیرســتان دانش 
آمــوزان ۴ الــی ۵ کیلومتر بایــد رفت و آمد 
کنند.بختیار دادخدایی یکی از اهالی روستای 
حسن آباد کتکی زهکلوت جازموریان هم در 
ادامــه به ایلنا گفت : بــه جای یک پرس غذا 
و پتو مشــکل جنوب استان کرمان را به طور 
اساســی برطرف کنند. طرح های آبخیزداری 
اجرا و ســیل بندهــا را ترمیم کننــد که با 

بارندگی خانه و کاشانه مردم به ویرانه تبدیل 
نشود که بعد نتوانند فاجعه ای که به بار آمده 

را مدیریت کنند.
وی ادامه داد: راه های دسترســی روستایی 
کامــال قطع بود و روســتای ما که حدودا ۴۰ 
خانواریم کپرها، اتاق های گلی و اندک وسایلی 
زندگی مان با بارندگی دچار آبگرفتگی و نابود 
شــد، حتی چادری در اختیارمان نگذاشتند. 
چنــد روز منتظر ماندیم تا آب فرو بنشــیند 
که دوباره بتوانیم با گل روبی از داخل اتاق ها 
و کپرهــا بتوانیم بــه داخل آنهــا بازگردیم.

دادخدایــی عنوان کــرد: به لحــاظ امکانات 
درمانی در بدترین شرایط قرار داریم و تا مرکز 
شهرستان فاصله زیادی است. به شکلی که اگر 
بیماری اورژانســی داشته باشیم ممکن است 
هر اتفاقی تا رســاندن وی به اولین درمانگاه 
که حدودا ۲ ساعت با روستای ما فاصله دارد 
برایش بیفتد.دادخدایــی اضافه کرد: مدام در 
معرض گرد و غبار ناشی از تاالب جازموریان 
قــرار داریم چرا کــه در حاشــیه این تاالب 
زندگی می کنیم. بیشــتر اهالی روستا بیکارند 
و از طریــق یارانــه زندگی می کننــد و یا در 
مقــدار  زمینی که دارند گندم و جو می کارند 
که هزینه ۲ ماه از مخارج زندگی شــان را در 
طول سال تامین  نمی کند.نماینده کرمان در 
شورای عالی استان هم در این باره به خبرنگار 
ایلنا، اظهار داشــت: بارش بــاران در جنوب 
استان کرمان متاسفانه خسارت زیادی به زیر 
ســاخت های عمرانی، کشاورزی، دام و منازل 
و اســباب و اثاثیه مردم وارد کرد و بســیاری 
از وسایل برقی منازل شــان به دلیل اتصالی 
برق ســوخت.خداداد خارایی بــا بیان اینکه 
سیل شــبانه وارد مناطق جنوبی استان شد و 
مردم را غافل گیر کرد گفت: در شهرســتان 
قلعه گنج و روســتاها چار خسارت شده اند. 
حــدودا ۷۰ درصد منــازل قلعه گنج  به طور 
کامل در آب فرو رفتند. در بحث دام ســبک 
هم خســاراتی به اهالی روستاها وارد شد.وی 

گفت: آب ناشی از بارندگی ها در جنوب استان 
باید مدیریت شــود و با ایجاد ســیل بند، آب 
جازموریان را به سمت دشت ها هدایت کنند. 
در  باالدســت کوهســتان ها که شیبش  تند 
اســت  آب باید مدیریت و از  داخل روستاها 
بــا ایجاد کانــال رد و به دشــت جازموریان 
منتقل شود با بارندگی های شدید باعث ایجاد 
ســیالب به مناطق شهری و روستایی منطقه 
نشود. بسیاری از پل ها و جاده ها در سیل اخیر 
تخریب شده اند و مردم از راه های فرعی تردد 

می کنند. 
نماینده کرمان در شــورای عالی استان ها 
اضافه کرد: به بخش کشــاورزی زهکلوت در 
رودبار جنــوب بالغ بر ۷۰۰ میلیــارد تومان 
خســارت  وارد شــده اســت.  ۸۰ درصــد 
کشــاورزی زهکلوت  و روســتاهای مرکزی 
نضهــت آباد رودبــار جنوب کامــال غرق در 
سیل شــدند و همه کشــت گوجه فرنگی و 
هندوانه شان  از بین رفت. عالوه بر  مشکالت 
ناشی از سیل،  گرد و غبار هم به دلیل خشک 
منطقه  مشــکالت  جازموریان  تاالب  شــدن 
را دو چندان کرده اســت.وی بــا بیان اینکه 
امدادرسانی در مناطق سیل زده جنوب استان 
کرمــان رضایت بخش نبود ادامه داد: اصال در 
این زمینه مدیریتی وجود نداشــت و هنوز در 
رودبــار جنوب رئیس هالل احمر  نداریم و از 
سوی جمعیت هالل احمر شهرستان عنبرآباد 
مدیریت می شود. قلعه گنج نیز یک سرپرست 
با چهار تا نیرو بیشــتر مدیریت نمی شــود. با 
این شــرایط موجود معلوم است که نمی توان 
با چند نیروی امدادی و خودرو فاجعه ســیل 
را در جنــوب کرمان جمع کرد.خارایی گفت: 
امداد رســانی از ســوی جمعیت هالل احمر 
شهرســتان ها  از خود مرکز استان به مناطق 
ســیل زده چشــم گیر تر بود و انصافا در این 
شــرایط سخت بســیار مطلوب کمک رسانی 
کردند.نماینــده کرمــان در شــورای عالــی 
استان ها با اشاره به اینکه مدیریتی تخصصی 

بــرای رفع مشــکالت جنوب اســتان وجود 
ندارد، افزود:متاسفانه ساخت مسکن ها طوری 
طراحی شــده  که در کنار رودخانه قرار دارند 
که در مواقع بحران ســیل بیشتر در معرض 
خطرند. در بحث کشــاورزی  نیــز مدیریتی 
وجود ندارد که کشــاورز چه محصولی  و در 
کدام منطقه اســتان با توجه به شرایط آب و 
هوایی کاشته شــود. به طور مثال شهرستان 
قلعــه گنــج امســال همگی گوجــه فرنگی  
کاشــته اند که باعث کمبود کود می شود. اگر 
جهاد کشــاورزی کشــت انواع محصوالت را 
در زمین های کشــاورزی در شهرســتان ها با 
محصوالت مختلفی مانند پیاز گوچه فرنگی و 
... تقسیم کند دیگر شاهد مشکالت کشاورزان 
نخواهیم بود.وی عنوان کرد: پس از ســال ها 
آب هلیــل رود را بــه روی مناطــق جنوبی 
استان رهاســازی کردند در حالی که تاکنون 
حتی یک قطــره از این آب را رهــا نکرده و 
به ســیرجان و رفســنجان منتقل می شــود. 
و حــدودا ۶۰ درصد گــرد و غبارهایی که در 
منطقه پدید می آید ناشــی از خشــک بودن 
تاالب جازموریان اســت.  اگــر آب هلیل رود 
در این تاالب در جریان باشــد باعث رطوبت 
این تاالب و کاهش ریزگردها می شود.خداداد 
ناروی یکی از اهالی روستای محمدآباد کتکی 
جازمویان هم به ایلنا گفت: اهالی این روســتا 
۴۰۰ خانواریم که ۲۵۰ خانوارمان در ســیل 
اخیر دچار خســارت های مالی شدند. تقریبا 
تمام وســایل زندگی شــان در ســیل اخیر 
نابود شــد. تعدادی از دام های شــان تلف و 
تمامی کشاورزی شــان از بین رفت.وی ادامه 
داد: هــالل احمر به  ۲۵۰ خانوار ســیل زده 
تنها ۱۰ چادر دادند و امدادرســانی درســتی 
صورت نگرفت و بیشــتر مردم در این ســرما 
بدون چادر مانده اند. توزیع اقالم غذایی شان 
هم بسیار کم بود. روستای ما بسیار دور افتاده 
 و مردمان فقیری دارد که نیازمند توجه بیشتر

 مسئوالن هستند.

 پسماند و انباشــت غیر بهداشتی زباله در 
مناطق مختلف گیالن به معضل و چالشی برای 
این استان و تهدیدی برای سالمت مردم تبدیل 
شده و تسریع در ساماندهی این وضعیت مطالبه 
مهم از دولت اســت.به گزارش مهــر، یکی از 
مهم ترین مطالباتی که همه گیالنی ها از رئیس 
جمهــور و هیئت دولت دارند توجه به وضعیت 
پســماند و زباله در این استان سرسبز است که 
بارهای در سفر دولت های گذشته مطرح اما تا 
به امروز تغییری در وضعیت آن داده نشده است 
حال مردم گیالن منتظرند تا ببینم در سفر فردا 
هیئت دولت به این اســتان چه تصمیمی برای 
ســاماندهی به این موضوع که با سالمت مردم 
در ارتباط اســت گرفته می شود.استان گیالن 
بــه دلیل دارا بودن مواهــب الهی و جاذبه های 
تاریخی و گردشــگری و جنگل هــا و مراتع با 
ارزش همواره به ویژه در ایام سفرهای نوروزی و 
تابستانی میزبان مسافران و گردشگران از سراسر 
کشور و کشورهای دیگر است اما این استان از 
دملی چرکین بر صورت سرسبز خود رنج می برد 
که هر روز عفونت این زخم از روز قبل بیشــتر 

می شود.

از ســوی دیگر از آنجایی که گیالن استان 
تولیــد کننده محصوالت کشــاورزی اســت 
شــیرابه های تولیدی از این حجم گســترده از 
زبالــه یا راهی تاالب ها و رودخانه ها شــده و یا 
وارد ســفره های آب زیر زمینی می شود که در 
هر حال جای پای شــیرابه بر روی محصوالت 
کشــاورزی و آبزیان در تاالب ها و دریای خزر 
دیده می شود.افزایش مکان های انباشت زباله و 
پراکندگی آنها و همچنین نبود آموزش مناسب 
برای کاهش زباله با تفکیک از مبدا از یک ســو 
موجبات افزایش تولید زباله و به تبع آن رشــد 
روز افزون انباشت زباله ها را در مکان های دپوی 
پسماندها در گیالن فراهم آورده و از سوی دیگر 
به دلیل باال بودن سطح آب زیرزمینی و کمبود 
فضا و زمیــن به دلیل حاصلخیز بودن زمین ها 
برای کشاورزی، مشکالت زیادی را در خصوص 
یافتن مکان مناسب برای دفن بهداشتی زباله به 
وجود آورده و به همین دلیل یکی از راهکارهای 
اصولــی برای دفع زباله، احــداث نیروگاه زباله 
سوز است.اســتان گیالن به دلیل کوتاهی ها و 
ضعف مدیریتی و همچنین غفلت های صورت 
گرفته، در حوزه های مختلفی دچار مشکل است 

کــه یکی از اصلی ترین آنها کــه باید برای آن 
برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد مسئله مدیریت 
پســماند اســت.اگرچه در خصوص مدیریت 
پســماند در گیالن اقداماتی صــورت گرفته و 
کارهایی نیز در حال انجام است اما راهکارهای 
ارائه شده برای مدیریت پسماند همچون دارویی 
مســکن برای بیمار سرطانی است و به صورت 
مقطعی عالوه بر اینکه نمی تواند کمکی به حل 
ایــن معضل کند بلکــه در دراز مدت بر میزان 

بحران موجود می افزاید.
این اســتان با پوشش سبز جنگل های انبوه 
و زمین های کشــاورزی حاصلخیز، مشکالت و 
معضالتی همچون پســماند را در پشت چهره 
ســبز خود مخفــی کرده و زبالــه، هفت پهنه 
از گیــالن را درگیر خود کــرده که مهمترین 
آن پهنه ها در غرب، شــرق و مرکز استان قرار 
دارد و در ســال های گذشــته به واسطه عدم 
تدوین برنامه هــای الزم و نبود آموزش صحیح 
برای مدیریت پســماند، این مشکل برای همه 
شهروندان و روســتاییان گیالنی تبعاتی را به 
دنبال داشته اســت.در حالی روزانه بیش از دو 
هزار و ۲۰۰ تن زباله در گیالن تولید می شود که 

عالوه بر ورود مستقیم این زباله ها به مراکز دفن 
به دلیل عدم مدیریت صحیح، میزان خروجی 
شیرابه ها و ورود آن به رودخانه ها و تاالب انزلی 
تنها از سایت سراوان رشــت ۱۵ لیتر بر ثانیه 
است.حل معضل پسماند در گیالن به مهمترین 
دغدغه های شــهروندان شهرهای درگیر با این 
معضل تبدیل شــده به نوعی که می توان از آن 
با عنوان فاجعه زیســت محیطــی یاد کرد که 
چالش هــای فراوانی را برای این اســتان ایجاد 
می کنــد و در عوض مســئوالن با تزریق قطره 
چکانی بودجه سعی در کنترل این بحران دارند.

در حال حاضر با توجه بــه آمار موجود حدود 
۲۵۰ روســتا در طرح تفکیک زباله از مبدا قرار 
گرفته اند که این رقم حدود ۱۰ درصد روستاهای 
گیالن را شــامل می شود و انتظار داریم که این 
رقم افزایش چشمگیری یابد.با توجه با اهمیت 
تفکیک زباله از مبدا با نهادینه شــدن آن، راه 
اندازی زباله سوز رشت، مشکالت زباله و پسماند 
در این اســتان تا حد زیادی برطرف می کند و 
همچنین احداث کارخانه های تبدیلی از بازیافت 
زباله می توانــد با انجام کار تفکیک زباله، باعث 

تولید ثروت شود.

رسیدن آثار فرونشست به زمین شهر مهیار

 اصفهانی ها منتظر »فرو ریزش« باشند 

سایه مشکالت بر واحدهای مسکن مهر پردیس

گالیه روستانشینان جنوب کرمان از نحوه امدادرسانی در سیل اخیر

تبعات سو مدیریت در دفن بهداشتی زباله

معضل همیشه بهاری پسماند در گیالن

سایه رکود بر سر صنایع دستی شهر جهانی یزد

بیش از دو سال است که کرونا بر پیکره نحیف و نیمه جان صنایع دستی استان 
یزد هم فشــاری مضاعف وارد کرده تا همچنان هنرمندان صنایع دستی زیر بار 
مشکالت کمرشان خم شود و خانه نشین شوند یا به اجبار سراغ مشاغل دیگری 
بروند.به گزارش ایلنا از یزد، پس از حدود دو ســال  از شیوع کرونا هنوز  بسیاری 
از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از  رکود  خارج نشده و سختی ها و 
گرفتاری های زیادی را برای مردم به ویژه فعاالن و شــاغالن حوزه گردشگری به 
بار آورده اســت.صنایع دستی یزد هم یکی از همین مشاغل است که تحت تأثیر 
همین ویروس قرار گرفته اســت. بیش از یک میلیون نفر در کشور و  حدود پنج 
هزار نفر در اســتان یزد در بیش از ۴۰ رشته مشغول به فعالیت در حوزه صنایع 
دستی هستند. عددی چشمگیر که با شیوع کرونا شرایط اقتصادی خود را مطلوب 
نمی بینند و روز به روز از تعداد آن ها نیز کاســته می شود.فرقی نمی کند حصیر 
بافی، زیلوبافی و سفال سازی باشد یا ساخت زیورآالت سنتی، مینا کاری و حکاکی، 
قلمزنی، دارایی بافی، شمدبافی، چادرشب دوزی و ... همه گرفتار دردسرهای کرونا 
شده اند، طعم تلخ کرونا را با تمام  وجود چشیده اند و غبار رکود روی سر همه آنها 

نشسته است و هنر دستانشان خریدار و طالب ندارد.
یک هنرمند صنایع دستی یزد گفت: شیوع بیماری کرونا تاثیر محسوسی بر 
فروش محصوالت صنایع دستی گذاشته است و رونق را از بازار ما برده است.سید 
یوســف حسینی با بیان اینکه فروش صنایع دستی به حضور گردشگران بستگی 
دارد و بیشتر خریداران ما گردشگران خارجی هستند عنوان کرد: وقتی گردشگری 
نیاید ما هم نمی توانیم بفروشیم و درآمدی داشته باشیم پس انگیزه ای هم برای 
تولید نداریم.وی با بیان اینکه گردشــگران داخلی کمتر به صنایع دستی اهمیت 
می دهند گفت: متاســفانه در دو سال گذشته از حضور گردشگران داخلی هم بی 
نصیب بودیم اما در برخی موارد معدود مســافران به شــهر یزد می آمدند که در 
فروش تاثیری نداشت.یوســف حسینی با تأکید بر اینکه مسئوالن از شیوع کرونا 
آســیبی ندیدند تصریح کرد: کرونا فقط برای مردم آسیب رسان بود و بسیاری از 
شهروندان شهر یزد و حتی در سایر نقاط کشور هم به دلیل کرونا متحمل خسارت 
شدند، ورشکست شدند، کسب و کار خود را به ناچار تعطیل کردند و خجالت زده 

خانواده خود شدند.
وی کــه در حوزه فروش مس فعالیت دارد افــزود: قدیمی های یزد مس را به 
خوبی می شناسند و برای آن اهمیت قائلند اما نسل امروز شناختی ندارد و به دلیل 
افزایش قیمت، تمایلی هم برای خرید آن ندارند.وی با اشاره به تعطیلی کسب و 
کارهای ناشی از شــیوع کرونا که تأثیر زیادی بر کاهش فروش داشت، گفت: به 
دلیل رکود بازار و کم شدن حجم سفارشات و یا لغو آن بخش مهمی از بازار فروش 
را از دست دادیم.حسینی افزود: شرایط هنوز به حالت عادی بازنگشته و گرانی که 
در همه اقالم و نه فقط مواد اولیه تولید شاهد هستیم کمرمان را خم کرده و رمقی 
برایمان نمانده اســت.این فعال صنایع دستی با اشاره به اینکه مجبور به تعطیلی 
کارگاه شدیم و تنها واحد فروش را سرپا نگه داشته ام اضافه کرد: مسئوالن وعده 
پرداخت تسهیالت حمایتی هم دادند اما این تسهیالت در نتیجه تاثیری نداشت 
و مرهمی مقطعی بود، بماند که بســیاری از همکاران ما باید اجاره مغازه پرداخت 
کنند و توان آن را ندارند.عباس شــریفی؛ جوانی حدودا سی ساله، از دیگر فعاالن 
در حوزه صنایع دستی است که معتقد است اگرچه شیوع کرونا محدودیت هایی 
ایجاد کرده و باعث تغییر یا تعطیلی شده، ولی فروش اینترنتی کم کم جای خود 
را در این حوزه پیدا کرده اســت.وی اظهار داشــت: با شیوع کرونا و خصوصا در 
ماه های نخست با کاهش شدید فروش محصوالت خود روبرو شدیم و کسب و کار 
ما به مرز تعطیلی کامل رســید اما با حضور در فضای مجازی و استفاده از بستر 
اینســتاگرام با ایجاد یک صفحه مجازی صنایع دستی، فروش خود را رونق دادم.
این فعال حوزه صنایع دســتی با بیان اینکه فروش اینترنتی در همه محصوالت 
افزایش یافته و راه جدیدی در کســب و کار آغاز شــده است عنوان کرد: تقریبا 
چندماهی می شود که فروش اینترنتی پر رونقی دارم اما بسیاری از همکاران دیگر 
حتی در رشته های مختلف در سختی و مشکالت متعددی به سر می برند و حتی 
در تامین مایحتاج زندگی خود هم با مشکل جدی مواجه شده اند.وی با اشاره به 
اینکه در فروش اینترنتی هزینه ای برای اجاره مغازه و نمایشگاه نمی دهیم،  نیازی 
به استخدام فروشنده نداریم، هزینه های جاری فروشگاه حذف می شود و نیازی به 
حضور تمام وقت هم نیست تصریح کرد: این موضوع شاید برای همه جالب باشد 
اما قابلیت اجرا در همه کسب و کارها را ندارد، تولیدکنندگان در رشته های صنایع 
دستی هم بی انگیزه شدند. کارگاه های تولیدی زیادی تعطیل شده و برخی هم به 
سراغ مشاغل دیگری رفته اند. قدیمی ترها که بازاری برای خود داشتند هنوز هم 

هستند، اما جدیدترها به سراغ کارهای دیگری رفته اند.
علیمحمد عبداللهی از دیگر فعاالن و البته تولیدکنندگان صنایع دستی است 
که با انتقاد از وضعیت آشــفته و رکود شدید و کسادی بازار صنایع دستی گفت: 
در تمام دنیا حمایت های ویژه ای از صنایع دســتی صورت می گیرد ولی صنایع 
دســتی ما عمدتا مهجور مانده و حمایت چندانی دریافت نمی کنند.او می گوید: 
شــیوع ویروس کرونا فعاالن این حوزه را به شــدت متاثر ساخته و به دلیل عدم 
حمایت، این صنعت آســیب جدی دیده است.وی با بیان اینکه صنایع دستی از 
جمله بخش های اشــتغالزا و درآمدزا به شــمار می رود و با هزینه و سرمایه کم 
می تواند اشتغال گسترده ای ایجاد کند اضافه کرد: این بخش از ارزش افزوده باالیی 
هم برخوردار اســت و به دلیل مشــتریان خاصی که دارد ارزآوری بسیاری برای 
کشور به دنبال دارد اما اینکه چرا مسئوالن به درستی حمایت نمی کنند نمی دانم.
عبداللهی در باره تسهیالت حمایتی در این حوزه اظهار داشت: حرف زدن و ایجاد 
امید قشنگ است اما پای عمل که به میان می آید کسی کاری بلد نیست یا اگر 
بلد هستند انجام نمی دهد. وعده های زیادی برای پرداخت تسهیالت و حمایت از 
مشاغل شــده اما در نهایت برخی مؤسسات خیریه خصوصی با همکاری اصناف 
برای پرداخت تســهیالت اقدام کردند که چشمگیر نبود و کفاف نداد.وی تصریح 
کرد: انتظار می رود با درک درست از شرایط، تصمیمات درستی هم گرفته شود و 
به درستی حمایت کنند؛ حمایتی که دغدغه و استرس و دلهره ما را کم کند نه 
اینکه ماتم پرداخت اقساط و بهره بانکی را داشته باشیم.حال که صنعت گردشگری 
بر اثر کرونا دچار رکودی بی سابقه در ایران و جهان شده و دیگر حلقه های متصل 
به گردشــگری اعم از هتلداری و صنایع دســتی نیز با رکود مواجه هستند و از 
سویی، کرونای افسارگسیخته نیز مهار نشده، عنوان جهانی برای شهر یزد به ویژه 
در حوزه صنایع دستی در کنار هنرمندی های هنرمندان این استان ایجاب می کند 
که حمایت جدی از صنایع دستی شود تا هم از این ظرفیت برای رونق اقتصادی 

استان استفاده و هم خسارت ناشی از کرونا برای هنرمندان جبران شود.

علت تغییر رنگ آب در سواحل شمالی قشم چیست؟
مدیر محیط زیست منطقه آزاد قشم گفت: به علت ورود میعانات گازی به 
دریا، رنگ آب در ســواحل شمالی قشم به سبز تغییر یافت.سید هاشم داخته 
افــزود: برخی از این فرآورده ها روی آب معلق می مانند و موجب وارد شــدن 
آسیب به آبزیان سطح زی از جمله کفال ماهی ها، دلفین های گوژپشت و انواع 
دیگر می شوند.وی با بیان اینکه آبزیانی مانند الکپشت ها و مارهای دریایی نیز 
که برای تنفس به سطح آب می آیند از این حادثه آسیب می بینند، اظهار کرد: 
در بلند مدت نیز با ته نشین شدن برخی دیگر از این میعانات گازی در ساحل 
حیوانات کم تحرک مانند خرچنگ ها و صدف ها با مشــکل روبرو می شــوند.
مدیر محیط زیست منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه این مساله برای جبران 
خســارت در دستگاه قضا در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: جزیره قشم 
با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی 
ایــران به طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگیــن ۱۱ کیلومتر در خلیج فارس 
گسترده شده است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.به گزارش ایسنا، در پی 
بارندگی شــدید هفته گذشته در اســتان هرمزگان و خارج شدن حجم زیاد 
آب های سطحی از مسیل و ورود سیالب به خط لوله انتقال خوراک پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، موجب آسیب دیدگی این خط لوله و ورود میعانات گازی 
به آب شد، این آلودگی که از سواحل شهر درگهان تا الفت و جنگل های حرا 

مشاهده شده، از رودخانه وارد دریا شده است.

گزارش
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