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انبارهای زباله ،دیوار به دیوار خانههای مردم شهر کرمان

صدها کارگاه ضایعاتی در محلههای مختلف شــهر کرمان
در حالی فعال هســتند که تبدیل بــه انبارهای بزرگ زباله
شده اند و بهداشــت عمومی را تهدید میکنند .به گزارش
مهر ،وقتی در کرمان شــب فرا میرسد فعالیت زباله گردها
نیز در شــهر آغاز میشــود ،این روزها مردم شهر کرمان با
مشکل جدی در این زمینه روبرو شدهاند.جویهای مملو از
زبالهای که پاکبانان شــهر مجبور میشوند زبالهها را از روی
زمین جمع کنند ،اما دلیل این مساله خالی کردن کیسههای
زباله شــهروندان توسط زباله گردها بر روی زمین برای پیدا
کردن زبالههای بازیافتی است.وضعیت به گونهای است که
در برخی از معابر صحنههای نامناسب ایجاد میشود و تذکر
شــهروندان و پاکبانان به زباله گردها کــه اکثرا ً غیر ایرانی
هســتند نیز بی نتیجه اســت.در برخی موارد نیز بین زباله
گردها درگیری روی میدهد ،در این میان زحمت پاکبانان
چند برابر میشود و باید زبالهها را که روز زمین خالی شده
اســت را جمع کنند.زباله گردها اما در کارگاههای ضایعاتی
غیر مجاز در شهر کرمان کار میکنند و این مکانها به محل
جمع شــدن این افراد تبدیل شده است.نکته نگران کننده
از نظر بهداشــت عمومی این است که بخش قابل توجهی
از کارگاههای ضایعاتی کرمان در ســطح شهر قرار دارند و
انواع زبالههای بازیافتی را دیوار به دیوار خانههای مردم انبار
میکنند ،کافی است گشتی در سطح شهر کرمان بزنید در
برخی موارد در کوچهها در مناطق مرکزی شهر نیز میتوان
ایــن کارگاهها را دید و هر کجــا که زمین خالی محصوری
وجود دارد این کارگاهها نیز به چشم میخوردند.
زبالههــا پس از انتقال به ایــن مراکز با قیمت اندک از زباله
گردهــا خریداری میشــود و پس از تفکیــک هر کدام در
قســمتی از کارگاه بســته بندی و با کامیون به اســتانها
مختلف برای بازیافت ارســال میشــود.اما گویا این روزها
بــازار برای صاحبان این ضایعاتیها ســکه اســت و درآمد
قابل توجهی دارنــد در واقع فقط با اجیر کردن تعداد قابل
توجهی از کارگرانی که هیــچ گونه حقوق و مزایای قانونی
هم ندارند زبالهها را جمع اوری میکنند و پول هنگفتی به
جیب میزنند.اما نکته جالب اینکه تا کنون فکری برای ۷۰۰
کارگاه غیر مجاز ضایعاتی در شــهر کرمان نشده و با وجود
وعدههایی که داده شده اســت اما اقدامی برای ساماندهی

و جمعآوری این کارگاهها نمیشــود.با وجود اینکه رئیس
کل دادگســتری کرمان در خصوص ساماندهی کارگاههای
ضایعاتی که تذکر داده است اما این کارگاهها که گویا مافیایی
نیز پشت پرده آنها قرار دارد ساماندهی نمیشوند و پولهای
هنگفت به جیب عدهای اندک میرود .معاون دادستان مرکز
اســتان کرمان گفت :مافیای بســیار بزرگی پشت پسماند
اســت و هر فردی نمیتواند مدیریت این امور را انجام دهد.
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با اعالم
وجود  ۹۰۰کارگاه ضایعاتی در کرمان گفت :متأسفانه طبق
آمارها  ۷۰۰مورد از این کارگاهها غیرمجاز هســتند و باید
ساماندهی شوند.محمد ضیاءالدینی با تاکید بر تشکیل شعبه
ویژه رسیدگی به پروندههای کارگاههای ضایعاتی غیرمجاز
و متخلف ،هشــدار داد :مافیای بسیار بزرگی پشت پسماند
اســت و هر فردی نمیتواند مدیریت این امور را انجام دهد.
وی افزود :ساماندهی کارگاههای ضایعاتی ،مربوط به قانون
مدیریت پسماند است و در قانون مدیریت پسماند ،صراحتاً
آمده است که مدیریت همه امور مربوط به پسماند در شهر
با شهرداری است و شهرداری میتواند این امور را به اشخاص

حقیقی یا حقوقی مانند انجمن حمایت از زندانیان واگذار کند.
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان ،تأکید
کرد :شکایت شهرداری و فرم اعالم جرم از ناحیه شهرداری
حتماً باید روی پرونده کارگاههای ضایعاتی متخلف باشد و
پروندهها بهصورت موردی ارجاع شــوند.ضیاءالدینی یادآور
شد :امور مربوط به پسماندها بهتر است به شخص حقوقی
واگذار شود نه حقیقی و اگر به شخص حقیقی داده میشود،
حتماً ســوابق وی از نیروی انتظامی استعالم شود و به هر
کسی واگذار نشود.وی با تأکید بر ضرورت پلمب کارگاههای
بازیافتی غیرمجاز ،خاطرنشان کرد :شهرداری باید اعالم جرم
کند تا نیروی انتظامی بتواند جدیتر برخورد کند .فرمانده
انتظامی شهرستان کرمان نیز در گفتگو با مهر میگوید :اکثر
این کارگاهها هیچ مجوزی بــرای فعالیت ندارند از مجموع
کارگاههای ضایعاتی فقط  ۲۰۰مورد مجوز دارند و بقیه غیر
قانونی هستند.ســرهنگ پور امینایی با اشاره به سرقتهای
مکرر کابلهای برق و تلفن در کرمان میگوید :ســیمهای
مسی این کابلها در همین مراکز به فروش میرسد.وی بیان
کرد :کارگاههای ضایعاتی از عامل مؤثر در ســرقت کابلها

هســتند و بارها از مسئوالن مربوطه خواسته این از فعالیت
کارگاههــای غیر مجاز جلوگیری و ســایر کارگاهها را نیز از
شهر به مکانی خارج از محدوده شهری منتقل کند.با وجود
مطالبه مردم و مسئوالن دادگستری و انتظامی اما در عمل
اقدام مؤثری در این زمینه انجام نمیشود.محمد طالبی زاده
یکی از شــهروندان کرمانی اســت که میگوید :همین که
کیسههای زباله را بیرون میگذاریم چندین نفر که ظاهری
بسیار ژولیده دارند کیســهها را پاره میکنند و دعوا شروع
میشود این در حالیســت که شهروندان برای پاکیزه بودن
شهر از کیســههای زباله استفاده میکنند اما این کار زباله
گردها وضعیت بهداشت عمومی را مخدوش کرده است.
وی افزود :از مســئوالن مرتبط میخواهیم فکری اساســی
برای این مشــکل انجام دهند و اجازه ندهند چنین وضعی
در شهر حاکم شود ،در برخی از ساعات شب به دلیل کثرت
وجود این افراد حتــی امنیت نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی گفت :انتهای خیابان شهید رجایی مملو از این کارگاهها
است درون کوچهها کارگاههای ضایعاتی وجود دارد که بوی
بسیار بدی از آنها منتشر میشــود.این شهروندان کرمانی
گفــت :در خیابان ثامن به تنهایی دههــا مرکز تجمع زباله
وجــود دارد و در آنها افراد بی خانمــان ،اتباع غیر مجاز و
حتی کارتون خوابها زندگی میکنند و امنیت مردم را نیز
مخدوش کرده اســت.پای صحبت یکی از پاکبانان شهر نیز
مینشــینیم ،وی میگوید که به صورت معمول نیز کار ما
به گونهای اســت که باید زحمت و ســختی زیادی را برای
امرار معاش تحمل کنیم.وی افزود :وقتی شیفت شب هستیم
وضعیت بسیار بدتر میشود و باید با زباله گردها درگیر شویم
تا شــهر را آلوده نکنند .وی میگویــد :قبل از اینکه زبالهها
جمع شــوند زباله گردها کیســهها را پاره و در اطراف درب
خانهها پخش میکنند و مجبور میشویم اکثر معابر را جارو
بزنیم.این پاکبانان گفت :اگر بخواهیم جلوی کار این افراد را
هم بگیریم امکان ندارد زیرا به حرف ما کاری ندارند و تنها
راهکار بستن کارگاههای ضایعاتی در سطح شهر است.باید
دید دستگاههای مرتبط برای حل این مشکل شهروندان چه
اقداماتی طی روزهای آینده در دســتور کار قرار میدهند و
آیا همچنین  ۷۰۰کارگاه غیر مجاز ضایعاتی در سطح شهر
فعال خواهند ماند؟

محلی از سیستان بهدنبال خشک شدن تاالبهامون

خروج مردم
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان
گفت :با توجه به اینکه هنوز وارد فصل سیالب نشدیم و ادامه
دار بودن بحران آب در حوزه سیســتان ،بســتر تاالبهامون
هنوز خشک اســت.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،داود
میرشــکار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سیستان و
بلوچستان با اشــاره به چالشهای محیط زیستی موجود در
این اســتان اظهار داشت :مدیریت نامناســب آب در کشور
همسایه منجر به مدیریت ضعیف آب در رودخانه هیرمند و
تاالبهامون شــده است .وی افزود :معضالت و گرفتاریهای
بسیار زیادی در استان سیســتان و بلوچستان وجود دارد و
بحران آب و تشدید ریزگردها در زمان بادهای  ۱۲۰روزه را به
دنبال خواهد داشت .مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
سیستان و بلوچستان در ادامه گفت :معیشت ساحلنشینان
و جوامع محلی اطراف تاالب و دریاچههامون در گذشــته در
زمینههای گردشگری ،صیادی ،دامداری و  ...وابسته به حوزه
تاالبهامون بوده و اشــتغال زیادی را به همراه داشته که با
خشک شدن تاالب کلیه مشاغل وابسته نیز تحت تأثیر قرار
گرفته است.میرشکار تصریح کرد :به دلیل مشکالت موجود
در استان شاهد سیل خروج محلیها از سیستان هستیم ،اما
امیدواریم با فعالیتهایی که در حوزه پروژه سیســتان انجام

میشود و اقدام سایر دستگاهها بتوانیم معیشت جایگزین را
به مردم بازگرداندیم .وی ادامه داد :با توجه به شرایط موجود
باید اقدامات مناسبی در حوزه گردشگری سیستان در زمینه
تأمین مشــارکت مردم در امنیت غذایــی اعم از پرورش گاو
سیســتانی که یکی از گونههای شــاخص آن ناحیه است و
همچنین موضوع آبزیپروری در حاشــیه تاالب با توجه به
محدودیتها و مقتضیات انجام شود.مدیرکل حفاظت محیط
زیســت استان سیستان و بلوچســتان ابراز داشت :در حوزه
بلوچســتان نیز تهدیداتی در زمینه تنوع زیستی وجود دارد
و متأســفانه تغییر اقلیم باعث خشک شدن بخشی از مراتع
شــده که تحت تأثیر آن چرای دام توسط دامداران به محل
زندگی حیات وحش رفته و در تعارض با حیوانات وحشی قرار
میگیرد که یکی از مشــکالت اساسی در استان است.وی با
تأکید بر اینکه با وجود بارندگی در برخی بخشها تعارضات
ت ادامه داد :با توجه به بحران آب
هنوز به قوت خود باقی اس 
موجود در حوزه سیســتان و عدم تغییر در منابع آبی شرایط
نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و با توجه به اینکه هنوز
وارد فصل ســیالب نشدیم ،در حال حاضر بستر تاالبهامون
هنوز خشــک اســت.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
سیســتان و بلوچستان در پایان خاطرنشــان کرد :در استان

پهناوری مانند سیستان بلوچستان با تنوع زیستگاهی فراوان
و کمبود منابع انسانی جهت مدیریت و تعداد کم محیطبانان،

امیدواریم با آمــوزش به جوامع محلی ،مردم و دانش آموزان
شاهد مشارکت آنها در حفظ محیط زیست باشیم.

احتمال تعطیلی واحدهای صنفی گردشگری فارس برای همیشه
نزدیک به  ۹ماه از ســال میگذرد و گردشگری در شیراز و
فارس همچنان بیرمق مانده و به اعتقاد برخی از منتقدان
چنانچه روند کنونی ادامه یابد گردشگری تعطیل میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز ،هر چند که برگزاری مهم
ترین رویداد گردشگری استان ( نمایشگاه گردشگری پارس
)در راه اســت و آنطور که مســئوالن دولتی میگویند با
برگزاری این رویداد به زودی حال گردشگری استان خوب
خواهد شد اما آنطور که از شواهد پیداست احتمال این که
نمایشگاه نوش دارویی شود که هیچ وقت به موقع نمیرسد
هم وجود دارد.اگر بگوییم ماجرای گردشگری فارس عجیب
و غریب اســت اغراق نکردیم چرا که در این اســتان چند
متولی مدعی وجود دارد که اتصالشــان به بدنه دولت است
اما همواره با یکدیگر در تضاد هستند .در فارس مانند دیگر
استانها اداره کل میراثفرهنگی صنایعدستی و گردشگری
وجود دارد با یک سری وظایف تعریف شده و ذاتی؛ از سویی
در بعضی از اســتانها ،در استانداری معاونتی شکل گرفته
که وظیفه هماهنگی امور زائران بوده ولی ظاهرا و براساس
شــنیدهها با حکمی که توسط وزیر کشــور صادر شده و
گردشگری هم به آن اضافه شده و برخی ادارات و نهادهای
دولتی همچون دانشگاه علوم پزشکی ،اوقاف و شهرداریها
و ورزش و جوانان هم مدیریت مستقل برخی از جاذبهها و
انواع گردشگریها چون زیارت ،طبیعت ،ورزشی و سالمت
را دارند.اینجاست که که برای بخش خصوصی همانند ضرب
المثلهای آفتابه و لگن ،آشپز که دوتا شد ،سالی که نکوست
و ...را میتوان برای گردشــگری فارس به کاربرد و هراسی
نداشت.براساس شواهد و شــنیدهها این روزها استانداری
فارس در حال تشکیل سازمانی گردشگری است تا در کنار

همیشــه مردمی ،تخصصی و غیر سیاســی بماند.به گفته
فخری برخی از مســئوالن دولتی در این اســتان به مردم
گــزارش دهند این همه هزینههای گزاف برای ســفرهای
استانی و کشوری را از چه منبعی تامین میکنند و خروجی
این ســفرها تا حال چه بوده؟ باالخره این مبالغ مربوط به
بیت المال اســت و حق مردم اســت که از ریز خرج کرد
آن در جریان باشــند.فخری ادامه داد :سفرهای مسئوالن
دولتی با هدف توســعه گردشگری تنها به گشت و گذار و
البته گپ و گفتهای دوســتانه ختم میشود و اگر بگوییم
توسعه گردشــگری به بهانه ای برای ســفرهای داخلی و
خارجی آقایان دولتی تبدیل شده اغراق نکردهایم.وی با ذکر
این پرســش که چرا افراد غیر متخصص که تنها مسئولیت
دولتی دارند باید به چنین سفرهای تخصصی بروند؟ گفت
:همواره هزینه سفرهای کاری و تخصصی گردشگری بخش
خصوصی به عهده خودشــان اســت هر چنــد که جامعه
گردشگری که مردم از آن متنفع میشوند اما سفر دولتیها
فقط هزینه کرد از جیب بیت المال است چرا که مسئولیت
آنها متغیر اســت و امروز هســتند و فردا نه.وی در بخش
دیگــری از این گفتوگو به عملکرد وزارت میراث فرهنگی
و گردشــگری انتقاد کرد و افزود :متاســفانه عملکرد وزیر
گردشگری نه تنها تخصصی نیست بلکه از نظر کارشناسان
و باتجربههای گردشــگری بســیار ضعیف است.فخری از
ضرغامی وزیر گردشــگری و میراث فرهنگی خواســت به
جای آنکه با موتور ســیکلت روستا گردی کند تا جاذبههاو
پتاسیلهای گردشگری مناطق مختلف ایران را بشناسد در
مرحله نخســت برای درهای این وزارتخانه نگهبان بگذارد
تــا افراد حقیقی و حقوقی نتوانند بدون هماهنگی وارد این

مجموعه شوند .وی ادامه داد :قطعا بخش خصوصی موافق
کوچک ســازی دولت و تفویض اختیار به بخش خصوصی
اســت ،نه به آن معنا کــه از وزارت خانه ای به وزارت خانه
دیگر کوچک سازی شکل گیرد.رئیس انجمن صنفی دفاتر
خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی فارس با بیان اینکه
هم اکنون مدیریت قســمتهای مختلف تحت نظارت این
وزارتخانه به دســت دیگر وزارتخانه قرار گرفته است گفت:
در حــال حاضر وزارتخانههایی چون بهداشــت و درمان و
ورزش و جوانان البته وزارت کشــور عهده دار بخش بزرگی
از وظایف ذاتی وزارت خانه گردشگری هستند برای نمونه
میتوان به گردشگری سالمت اشاره کرد که چطور توسعه
آن در دســت وزارت بهداشــت درمان و دانشگاههای علوم
پزشکی در استانها است.وی همچنین ادامه داد :از سویی
دیگر با ایجاد معاونت گردشگری در استانهایی چون فارس
عمال اختیارات و نظارتهای اداره کل میراث فرهنگی این
استان به عهده معاونت استانداری قرار گرفته است.به گفته
فخری هم اکنون گردشگری در وضعیت خطر قرار گرفته و
اگر فکری به حال و روز این صنعت نشود تعطیلی واحدهای
صنفی گردشــگری برای همیشه وجود دارد.رئیس انجمن
صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی فارس
تاکید کرد :بارها از مسئوالن دولتی و سیاسی کشور و استان
درخواست شده که گردشگری یک کار تخصصی است و باید
از نظر کارشناسی متخصصان در امور تصمیم گیری استفاده
شــود البته گاهی این اتفاق در استان فارس افتاده ولی در
حد برگزاری چند جلســه دورهمی که خروجی نداشته و
بیشتر به جلسات انتخاباتی و به قول معروف شوآف شباهت
داشته است.

مرگ تدریجی جنگلهای ارسباران در پی فعالیتهای معدنی

با توجه به شــرایط اقتصادی کشــور ،بهرهبــرداری از منابع
معدنی اجتناب ناپذیر اســت اما تداوم این روند و عدم اصالح
روشهای فعلی منجر به یک فاجعه بزرگ زیســت محیطی
در آینده خواهد شد.ســیروس داودی مدیرکل منابعطبیعی
و آبخیزداری آذربایجانشــرقی گفت :دو هزار و  ۶۵۰معدن
ثبت شده در استان داریم که حدود  ۸۵۰مورد از این معادن
فعال هستند و بیش از یک هزار و  ۸۰۰معدن نیز در مرحله
ثبــت ،دریافت مجوز و یا انجام عملیات اکتشــاف قرار دارند

و در مجموع دو ســوم سطح آذربایجانشــرقی در محدوده
ثبت شــده این معادن قرار میگیرد .وی افزود :محوریت این
فعالیتهای معدنی نیز در منطقه ارســباران متمرکز شــده
و هشــت دهم جنگلهای این منطقه در محــدوده معادن
واقع هســتند و هر چند با توجه به شرایط اقتصادی کشور،
بهرهبرداری از این منابع اجتنابناپذیر است اما تداوم این روند
در آینده منجر به یک فاجعه بزرگ زیســت محیطی خواهد
شــد .مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری آذربایجانشــرقی
خاطرنشــان کرد :برای جلوگیری از این اتفاق باید به سمت
اصالح روشهای استخراج برویم چرا که برای نمونه در اروپا
ضمن اســتخراج معادن به صورت زیرسطحی و زیرزمینی،
نســبت به حفظ و احیای اراضی جنگلی نیز اقدام میکنند
امــا غالب بهرهبرداریها از معادن ما به صورت ســطحی و با
تخریب منابع طبیعی صورت میگیرد .منطقه ارســباران در
شمال غربى آذربایجانشرقى مشتمل بر چهار شهرستان اهر،
کلیبر ،ورزقان و جلفا ،یکى از ســحرانگیزترین مناطق کشور
و جلوهگاه شکوه طبیعت در ســرزمین اسالمى ایران است.
کوههاى صعبالعبور و سر به آسمان کشیده ارسباران موجب

اخبار کوتاه

استخراج مواد معدنی از بستر دریاچه ارومیه
صحت ندارد

نماینده مردم میاندوآب در مجلس گفت :ادعای خشکاندن دریاچه ارومیه برای
استخراج مواد معدنی از بستر دریاچه صحت ندارد.مهدی عیسی زاده در گفت و
گو با ایلنا ،با اشاره به اینکه انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه پیشنهاد
نمایندگان اســتان بود ،گفت :متاسفانه این پیشنهاد مورد مخالفت کارشناسان
غیر بومی حاضر در ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گرفت.وی با بیان اینکه در
حال حاضر  ۵۲درصد آب مورد نیاز دریاچه ارومیه از طریق ســد میاندوآب
تامین میشود گفت :سهم آذربایجان شرقی از تامین آب مورد نیاز دریاچه ۱۲
درصد اســت و  ۲۰درصد نیز با بهرهبــرداری از تونل انتقال آب تامین خواهد
شد.رئیس کمسیون اجتماعی مجلس افزود :رفع مشکالت بوجود آمده در تونل
انتقال آب به دریاچه ارومیه در حال طی مراحل پایانی است و این تونل تا پایان
ســال به بهرهبرداری خواهد رسید.عیسی زاده با بیان اینکه ،ادعای خشکاندن
دریاچه ارومیه برای اســتخراج مواد معدنی از بستر دریاچه صحت ندارد ،گفت:
طوفانهای نمکی موجب تخلیه استانهای همجوار خواهد شد .لذا هیچ دلیلی
برای خشــکاندن دریاچه ارومیه برای استخراج لیتیوم وجود ندارد و این ادعا را
تکذیب میکنم.وی تاکید کرد :تمامی نمایندگان استان و دولت سعی در احیای
دریاچه ارومیه دارند و در تالش هســتند تا از خشک شدن کامل آن جلوگیری
کنند تا مردم با تبعات سنگین آن متضرر نشوند.

ساماندهی رودخانه «قره سو» نیازمند تصفیه
فاضالب شهری است

مدیرکل محیط زیســت کرمانشاه با اشــاره به مشخص کردن یک برنامه زمان
بندی شــده برای حل مشــکالت محیط زیســتی رودخانه «قره سو» ،گفت:
ســاماندهی رودخانه «قره ســو» نیازمند تصفیه فاضالب شــهری است.احد
جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد :محیط زیستی که محل و جایگاه
زندگیمان اســت بســیار حائز اهمیت بوده و قطعاً چالشهایی در این زمینه
وجود دارد ،مهمترین چالشهای محیط زیستی استان کرمانشاه معضل گرد و
غبار و خشک شدن جنگلهای بلوط ،برداشت بیرویه از منابع آبی و استفاده از
کشتهای آببر است.وی در خصوص آلودگی رودخانه قرهسو ،افزود :متأسفانه
به دلیل عدم وجود ظرفیت الزم تصفیهخانه شهر کرمانشاه برای انجام عملیات
تصفیه ،بخشــی از فاضالب شهر کرمانشــاه وارد این رودخانه میشود و این به
عنوان یک معضل مهم زیست محیطی تلقی میشود.مدیرکل حفاظت محیط
زیست اســتان کرمانشاه تصریح کرد :مقرر شده اســت شرکت آب و فاضالب
استان کرمانشاه و سایر دستگاههای ذیربط با هماهنگی نسبت به افزایش تعداد
پمپهایی که برای انتقال فاضالب شــهر تعبیه شده است اقدام کند.جلیلیان
گفت :امید اســت با تخصیص اعتبــارات مالی بتوان مــدول دوم تصفیهخانه
فاضالب شــهری را تا پایان ســال  ۱۴۰۲راهاندازی کرد که با انجام این رویداد
میتوان گفت بیش از  ۷۰درصد فاضالب شهر کرمانشاه تصفیه میشود.مدیرکل
حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه عنوان کرد :اخطاریههای زیستمحیطی
الزم به نهادهایی که در آالیندگی رودخانه قرهســو نقش دارند صادر شده است
و طی یک مدت زمان مشخص از آن نهادها خواستهایم که نسبت به الیهروبی
رودخانه اقدام کنند و در غیر این صورت مطابق با ضوابط و مقررات قانونی اقدام
و دســتگاههای ذیربط به مراجع قضائی معرفی میشوند.وی با اشاره به اینکه
خط قرمز سازمان حفاظت محیط زیست سالمت مردم است ،خاطر نشان کرد:
یقین ٌا با هر شخص یا نهادی که سالمت مردم را در حوزه محیط زیست به خطر
بیاندازد مطابق با ضوابط و مقررات برخورد قانونی میشــود.جلیلیان بیان کرد:
استانداردهای زیستمحیطی الزم بر اساس دادههای استخراجی از ایستگاههای
مستقر در صنایع مهم استان کرمانشاه آالیندگی شرکت پاالیشگاه کرمانشاه در
حد استاندارد و در طی چند سال گذشته به عنوان صنعت سبز معرفی شدهاند.

تالش  47تسهیلگر برکت برای ایجاد  24هزار شغل
جدید در استان فارس

گردشگری استان فارس سکوی پرتاب افراد شده است

سایر نهادها و ارگانهایی که داعیه گردشگری دارند ،چیزی
کم نداشــته باشد.نکته جالب اینجاست که به جز اداره کل
میراث فرهنگی و گردشــگری ،سایر دستگاههای اجرایی و
فرهنگی مانند شــهرداری ،اتــاق بازرگانی و ...هم مدعی و
منجی گردشگری شده اند که بعضا از کمترین تخصصی در
حوزه گردشــگری و ضوابط و قوانین جاری آن برخوردارند
و متولی متخصص گردشــگری هم بنا به مصلحت سیاسی
مجبور شــده خواب پاییزی و زمســتانی را ترجیح دهد.از
سویی به نظر میرســد وزارتخانه گردشگری نقطه ضعفی
در دســت تمام ارگانهای مذکور دارد که خود را به خواب
زده اســت و مدیریت گردشــگری برخی استانها مدتها
اســت دیگر در دســتان این وزارتخانه و اداره کل مطبوعه
نیســت.بنابر این گزارش تصور بــر این بود در زمانی که به
دلیل حضور نفرات زیاد گردشگری در استان فارس و وجود
باالتریــن هماهنگی بین بخــش دولتی و بخش خصوصی
شاهد رونق چشمگیری در گردشگری باشیم اما گویا یگانه
تصمیم ساز و تصمیم گیر و سیاستگذار گردشگری استان
که همان اداره کل میراث فرهنگی است ،همچنان در گیر و
دار داستانهای حامیان انتصاب است و بنایی بر امور فنی و
اجرایی جهت خروج گردشگری از این خفقان ندارد.
به اعتقاد رئیــس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت
هوایی و جهانگردی فارس متاســفانه گردشــگری در این
استان و کشور به ســکوی پرتابی برای کارهای سیاسی و
انتخاباتی افراد تبدیل شد ه است.محمود فخری که در جمع
خبرنگاران سخن میگفت از افراد حقیقی و حقوقی خواست
از گردشــگری مانند پل و یا سکوی پرش در جهت اهداف
خود استفاده نکنند.وی تاکید کرد :بگذارید گردشگری مثل
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شده است که این منطقه ،سالهاى متمادى بافت طبیعى خود
را حفظ کرده و چهره استوارش از گزند حوادث روزگار مصون
بماند.ارســباران به خاطر وجود کوههاى سرسبز ،جنگلهاى
زیبــا ،مراتع غنى و رودهــاى پرآب ،از زیبایــى دلانگیزى
برخوردار اســت و مىتوان گفت کانون تجمع زیبایى ،شکوه
و عظمــت طبیعت ،قدمت تاریخى ،تنــوع گونههاى گیاهى
و جانورى اســت .جنگلهاى ارســباران با  ۱۳۰هزار هکتار
وســعت که از شــهرت جهانى برخوردار اســت در مناطق
کلیبر ،میشــهپاره ،منجوان شــرقى و غربى ،دیزمار شرقى و
کیوان گســترده شــده و داراى بیش از  ۱۸۰گونه درختى و
درختچهاى است .بخشى از جنگلهاى این منطقه با وسعت
 ۷۸هزار و  ۵۶۰هکتار در محدوده شهرستان کلیبر قرار دارد
و در ســال  ۱۹۷۶در شمار اندوختگاههاى زیست کره برنامه
انســان و کره مسکون ( )MABقرار گرفته ،محل انحصارى
رویــش گونههاى نادرى از گیاهان و یگانه زیســتگاه یکى از
نادرترین پرندگان به نام سیاه خروس است.همچنین پناهگاه
و جنگل معروف آنزا در شهرستان کلیبر با گونههاى مختلف
حیات وحش نیز از ســوى این برنامه وابسته به سازمان ملل،

به عنوان یکى از مناطق جنگلى ارزشمند جهان معرفى شده
است.مراتع ارسباران با  ۶۷۴۰۰هکتار وسعت عالوه بر اینکه
رویشگاه گونههاى متنوع گیاهى است مهمترین منبع تغذیه
دام عشایر منطقه محسوب مىشــود .پوشش گیاهى مراتع
ارسباران بسیار متنوع است به طورى که بیش از  ۷۵۵گونه
آن فقط در منطقه حفاظت شــده شناســایى شده است .به
اســتناد آثارى که اخیرا در مناطق ســونگون و لیقان کشف
شده ارسباران مهد تمدن انسانها در دوران پیش از تاریخ بوده
و به گواهى آثار بســیارى که از دورههاى مختلف تاریخى از
انسانهاى اولیه و همچنین سنگ نوشتهها در این سرزمین به
یادگار مانده ،منطقهاى است که ریشه در اعماق تاریخ دارد و
در زمانهاى دور شاهد جریان زندگى و تحوالت تاریخى بوده
اســت.برخى از بناها و آثار به یادگار مانده از دورانهاى پیش
در منطقه ارســباران عبارتند از :مجموعه تاریخى ـ فرهنگى
آرامگاه شــیخ شهابالدین اهرى ،بازار اهر ،مسجد جامع اهر
یادگار دوره سلجوقیان و اتابکان آذربایجان ،قلعه کلهر ،قلعه
چوشــون ،قلعه بابک و دهها اثر تاریخى ـ فرهنگى دیگر که
داراى ارزشهاى فرهنگى و تاریخى در سطح جهانى هستند.

 47مجری و تســهیلگر بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام به دنبال ایجاد
 8هزار طرح اشــتغال جدید در اســتان فارس هســتند.معاون توسعه اشتغال
اجتماعمحــور بنیاد برکت با اعالم این خبر افزود :تا پایان ســال جاری  8هزار
طرح اشتغال اجتماعمحور جدید با ظرفیت  24هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم
در مناطق روســتایی و محروم استان فارس اجرا میشود.مرتضی نیازی گفت:
این  8هزار طرح اشــتغالزایی اجتماعمحور بر اساس برنامه و فوقبرنامه بنیاد
برکت در ســال  1401در استان فارس عملیاتی میشود.به گفته معاون توسعه
اشــتغال اجتماعمحور بنیاد برکت 29 ،شهرســتان و بیش از  500روســتا در
استان فارس تحت پوشش اقدامات این بنیاد در حوزه اشتغالزایی اجتماعمحور
قرار دارند.وی درباره اقدامات کلی بنیاد برکت در حوزه اشــتغالزایی در استان
فارس تصریح کرد :تا به امروز بیش از  10هزار طرح اشــتغال اجتماعمحور در
مناطق محروم اســتان به بهرهبرداری رسیده که ایجاد فرصتهای کسب و کار
برای  30هزار نفر را به دنبال داشــته است.نیازی ادامه داد :این  10هزار طرح
اشتغال با حجم کل سرمایهگذاری  12هزار میلیارد ریال و با تالش  47مجری
و تســهیلگر بنیاد برکت به بهرهبرداری رسیده اســت.معاون توسعه اشتغال
اجتماعمحور بنیاد برکت خاطرنشــان کرد :عمده طرحهای اشتغال ایجاد شده
در استان فارس به رستههای کشــاورزی ،دامپروری ،صنایع دستی و خدمات
عمومی مربوط میشــود.وی بیان کرد 44 :درصد طرحهای اشتغال راهاندازی
شده در مناطق کمبرخوردار اســتان فارس به بانوان کارآفرین اختصاص دارد.
همچنین یکهزار طرح هم متعلق به اقشــار ویژه اجتماعی از جمله معلولین و
زنان سرپرست خانوار است.

 ۱۰۳۸پروژه آزاد راهی در کشور
در دست ساخت است
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت ۱۰۳۸ :پروژه آزاد راهی در کشور در دست
ساخت اســت که با بهره برداری از این طرح شــاهد توسعه هرچه بیشتر این
بخش خواهیم بود.به گزارش خبرنگار مهر ،خیراهلل خادمی در حاشــیه بازید از
محورهای مواصالتی اســتان زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بخش
آزاد راهی  ۱۰۳۸کیلومتر پروژه آزاد راهی اجرا میشود و نسبت به آزاد راههای
موجود که دو هزار و  ۸۰۰کیلومتر اســت عدد قابل توجهی اســت ،گفت :در
بخش بزرگراهی هم  ۶هزار و  ۱۰۰کیلومتر پروژه بزرگراهی درسطح کشور حال
اجرا است که نســبت به موجودی بزرگراهها که حدود  ۲۰هزار کیلومتر است
باز عدد قابل توجهی اســت.وی افزود :در کل کشــور بیش از  ۱۰هزار کیلومتر
مسیرهای مختلف زیر ساختی شامل ریلی ،آزاد راهی و بزرگراهی در حال اجرا
وجود دارد که نزدیک به  ۱۲هزار کیلومتر نیز مســیرهایی است که مطالعه آن
انجام شــده و کارهای واگذاری آن به پیمانکار در دست اجراست.خادمی ادامه
داد :برآورد اتمام این پروژهها حدود  ۲۳۰هزار میلیارد تومان است که در بخش
ریلی سه هزار و  ۳۰۰کیلومتر مسیر ریلی در بخشهای مختلف در سطح کشور
اجرا میشــود و امیدواریم بخشــی از کریدورهای ریلی را در چهار سال آینده
تحویل بدهیم.معاون وزیر راه و شهرســازی ،گفت :همچنین بازدیدی امروز از
محور ســلطانیه به قیدار و همدان انجام شــد که این پروژه هم در یک مقایس
بزرگراهی بین استانی است.خادمی در ادامه با بیان اینکه در کشور در سال۴ ،
تا  4.5میلیون تن قیر تولید میشود ،افزود :مصرف داخل کشور  ۵۰درصد برای
جادههای برون شهری است که از این میزان نزدیک  ۶۰درصد برای پروژههای
مختلف برون شــهری در وزارت راه و شهرســازی مصرف میشود و در بخش
درون شــهری هم در پروژههای شــهرهای جدید واقدامات بازآفرینی استفاده
میشــود.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :با تصویب مجلس شورای اسالمی
و به خصوص پیگیری کمیســیون عمران مجلــس ،قیر به صورت رایگان برای
پروژههای عمرانی در اختیارما قرار خواهند داد که اعتبار خوبی اســت و باعث
تســریع در بهره برداری پروژهها میشود.خادمی در ادامه به اشتغال ایجاد شده
در پروژههای راه سازی در سطح کشور اشاره کرد و گفت :با اجرای این پروژهها
برای  ۸۰هزار تا  ۱۰۰هزار نفر در پروژههای راه ســازی بخش زیر ساختی کل
کشور به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است و دو تا سه برابر هم به صورت
غیر مستقیم در سطح کشورمشغول به کار هستند.معاون وزیر راه و شهرسازی
و مدیرعامل شــرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور ،ابراز کرد:
یکی از راههای اشتغال زایی زود هنگام در کشور ،فعال سازی پروژههای عمرانی
اســت چرا که این روند در کل دنیا هم مرســوم اســت و باعث ارتقای سطح
مهندســی و خدمات فنی کشور میشود و زمینه برای صدور خدمات فنی هم
فراهم میشــود.خادمی افزود :تمام اقداماتی که در حوزه راهســازی در کشور
انجام میشــود بومی بوده و توسط مهندسین ،متخصصین ،مجریان و کارگران
داخل کشــور صورت میگیرد و در بخش نیروی انســانی و هم در بخش اجرا،
مصالح و تجهیزات خودکفا هستیم و از خارج چیزی وارد نمیشود.

