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ارزانی به بهای آلودگی
پریسا عظیمی
خبرنگار

بازار کیان دومین بازارچه کالنشــهر اهواز
استکهمدتهاستپسماندهایشهری
جزئی از چهره زشت و ناخوشایند روزانه
ایــن بازارچه شــده اســت .این بــازار یکی
از قدیمیترین بازارهای شــهری و محل
تهیه اقالم روزانه غذایی مردم میباشد؛
وجــود پســماند و زبالــه ،عبــور حیوانات
موذی و عدم رعایت نکات بهداشــتی از
جمله مشــکالت و معضالت بــازار کیان
اســت .در فیلمهایی کــه از وضعیت این
ت ب ه دســت
بازار در فضای مجازی دســ 
میچرخــد میتوان بــه اوضــاع و احوال
نابسامان وضعیت بهداشت آن پی برد؛
در گوشــههایی از ایــن بــازار از میوههــای
فاسد گرفته تا الشههای حیوانات براحتی
و بهوضوح دیده میشــود کــه روی زمین
رها شده و بین آنها نیز موجودات موذی
ماننــد موشهــا جــوالن میدهنــد .ایــن
درحالی است «غالمرضا سودانی» ،مدیر

توگو
شهرداری منطقه شش اهواز در گف 
با صدا و ســیمای خوزستان گفته  46نفر
با  20خــاور درکل منطقه اقدام به حمل
پسماندها و نخالهها میکنند .همچنین
حمل زبالههای این منطقه با  20ماشین
مخصــوص حمــل زبالــه بهطــور مرتب
انجــام میشــود امــا متأســفانه رعایــت
نکــردن نــکات بهداشــتی در این بــازار از
طــرف مــردم و خود دستفروشــان اتفاق
میافتــد و تا زمانی که کمــک و همکاری
در ایــن زمینــه وجود نداشــته باشــد این
روند ادامه خواهد داشت و به هیچ نقطه
مثبتینمیرسیم.
وی بــه جابهجایــی دستفروشــان ایــن
بازارهم اشــاره واظهار کرده ؛ مقرر شــده
بازارچه کیان به ســمت بازارچه فردوس
منتقل شــود و تاکنــون  490پالک جهت
جابهجایی دستفروشــان جانمایی شــده
است.
درهمین باره «علیرضا عالیپور» ،معاون
خدمــات شــهری شــهرداری اهــواز در
توگــو با «ایــران» اظهار داشــت :بازار
گف 

کیــان از جمله بازارهایی اســت که خرید
و فــروش در آن بهصــورت ســنتی انجام
میشــود و فروشــنده و مشــتری بــه ایــن
رویه عادت کردهاند؛ از طرفی هم رعایت
نکردن نکات بهداشتی که اغلب از سوی
فروشــندگان اتفاق میافتد چهره بســیار
زشتی به این بازار داده است.
وی بــا بیان اینکه بازار کیان بهدلیل اینکه
اجناســش بــا قیمــت کمتری نســبت به
جاهــای دیگر شــهر بــه فروش میرســد
مشــتریان زیــادی دارد ،افــزود :ایــن بازار
چــون روبــاز اســت و اغلــب میوههــا و
سبزیجاتش نمیتواند زیاد زیر نور آفتاب
و گرمای تابســتان دوام بیــاورد با قیمت
کمتری به دســت خریداران میرســد به
همین دلیل هم مشــتریانش زیاد اســت
و محصوالتــی هم که روزانــه در این بازار
عرضــه میشــود معمــوالً بیشــتر از نیاز
مشــتریان اســت و ایــن مســأله موجــب
شــده نکات بهداشــتی هم رعایت نشود
و فروشــندهها نیز به این مســأله اهمیتی
ندهند.

کارگران هپکو ،آذرآب و واگن پارس
سهامدار می شوند
گزارش

آنچه بازار کیان اهواز عرضه میکند

استاندار مرکزی از ایجاد  20هزار فرصت شغلی جدید خبر داد

معاون خدمات شهری شــهرداری اهواز
معتقــد اســت ،شــهرداری اهواز از ســال
 80تاکنــون اقدامــات عمرانــی زیــادی را
برای فروشــندگان ایــن بازار انجــام داده
امــا متأســفانه بــا اســتقبال فروشــندگان
مواجــه نشــده؛ در مجــاورت بــازار کیــان
(ضلــع شــرقی راهآهــن) بــازار فــردوس
بــرای فروشــندگان آمــاده شــده کــه بــا
هماهنگیهایی که از طرف شورای تأمین
اســتان انجــام میشــود ،آماده اســتفاده
خواهد بــود .با صــدور مجــوز فعالیت از
سوی شورای تأمین استان این بازار بهطور
رســمی فعالیتــش را شــروع خواهد کرد

البته همکاری فروشندگان این بازار برای
انتقال به بازار فردوس هم مهم است.
عالیپــور با اشــاره بــه اینکه دستفروشــان
بــازار کیان با تشــکیل تعاونی بــرای خود
و گرفتــن وام اقــدام به خریــدن تعدادی
از غرفههــای بــازار فــردوس کردهانــد،
ادامــه داد :هماکنــون  520واحــد تجاری
سرپوشــیده برای فروشــندگان بازارکیان
آماده شــده امــا تمایلی به رفتــن به این
بــازار ندارند.آنهــا معتقدنــد در بــازار
جدیــد باید هزینــه آب و بــرق و ...بدهند
بنابراینمقرونبهصرفهنیستوترجیح
میدهند در کیان بمانند؛ در واقع در آمد

و فروششان در بازار کیان بیشتر است.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری
اهــواز یــادآور شــد :بــرای رعایــت حــال
دستفروشان حتی بالغ بر 500غرفه روباز
هم در محوطه اطراف بازار فردوس برای
دستفروشــان و میوه فروشان پالکبندی
کردیــم کــه با رعایــت نکات بهداشــتی و
ایجــاد نکــردن ســد معبــر میتواننــد به
کارشان ادامه دهند.
بهگفتــه عالیپور ،کالنشــهر اهــواز بالغ بر
 20بازار دارد که همه آنها بهطور ســنتی،
دستفروشی و کپری دایرند؛ برخی فصلی
هستند و برخی دیگر دائمی.

بزرگتریندرختسرخدارهیرکانیشناساییشد
زهرا کشوری
خبرنگار

کارشناســان بابلی احتمــال میدهند که
بزرگترین درخت «سرخدار» جنگلهای
باستانی هیرکانی را شناسایی کردهاند اما
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
بابل میگوید« :به علت محدودیتهای
مالــی نمیتوانــد اقدامــات امنیتــی و
پیشــگیرانه را بــرای حفــظ ایــن میــراث
ماندگار انجام دهد ».تا این ســؤال پیش
بیایــد که آیــا بزرگترین درخت ســرخدار
هــم قربانــی قلیانهــای گران ســرخدار
یشود!؟
م 
ســرخدار یکــی از دالیلی بود که یونســکو

با ثبت جنگلهای هیرکانی در فهرست
جهانیاش موافقت کــرد« .رمضانعلی
قربانــی» مدیــر پایگاههــای جهانــی
جنگلهــای هیرکانــی در گلســتان بــه
ایــران میگویــد« :مســاحت جنگلهای
سرخدار در جهان زیاد نیســت .در ایران
بزرگتریــن «لکــه ای» کــه یکجا باشــد در
منطقــه علی آبــاد گلســتان اســت ».در
جنگلهای هیرکانی دو زیستگاه سرخدار
 ۲۰۰هکتــاری و  ۴۰۰هکتــاری در منطقه
تخته افرا و پونه آرام وجود دارد.
محمــد صــادق طهماســب پــور رئیس
منابــع طبیعــی بابــل هــم میگویــد:
«ســرخدار یکــی از مهمتریــن گونههای
جنگلی هیرکانی است که زیستگاه کمی

در جهان دارد».
طهماســبپور بــه ایرنــا میگویــد« :این
درخت ســرخدار که دارای ۳۰متر ارتفاع
اســت و عمــر آن به یکهــزار و  ۲۰۰ســال
میرســد ،در یک منطقه صعب العبور
و در کنــار یــک پرتــگاه قــرار دارد ».او
بحــث را بــه بیپولــی منابــع طبیعــی
بــرای حفاظت از این میراث  1200ســاله
میبــرد و میگویــد« :منابــع طبیعــی
آمادگی همــکاری اداره میراث فرهنگی
و دستگاههای مرتبط را برای حفاظت از
این میراث دارد ».اما چه کسی سرخدار را
تهدیدمیکند؟
ســود اقتصادی چــوب ســرخدار همواره
تیشــه را به ریشــه ایــن گونــه در معرض

انقــراض زده اســت! حتی ثبــت جهانی
جنگلهــای هیرکانی هم نتوانســت تبر
را از روی ریشــه ایــن گونــه بردارد،چــون

زیستگاه این درخت با ساخت قلیانهای
ســرخدار دود میشود .این قلیانها قبل
از گرانیهایهــای حــال حاضــر تــا یــک

میلیــون به فــروش میرفت .مســئوالن
منابع طبیعی مازندران و گلستان یکی از
دالیلتخریبزیستگاههارابیکاریمردم
محلی عنوان کــرده بودنــد .این بیکاری
با شــرایط اقتصــادی امروز بیشــک تیغ
تبرها را برای قطع درختان سرخدار تیزتر
کرده اســت .حاال چشــم ســرخداربزرگ
به دادســتان علی آباد کتول است ،چون
بعد از چاپ دو گزارش در روزنامه ایران،
دادستان کل گلستان ،دادستان علی آباد
کتــول را مأمور ویژه شناســایی متخلفان
قطــع درخــت ســرخدار کرده بــود! حال
بایــد دید کــه دادســتان علی آبــاد کتول
چه برنامهای برای حفاظت از بزرگترین
درخت سرخدار جهان دارد؟

زهره افشار
خبرنگار

استاندار مرکزی اعالم کرد :با تکمیل  77پروژه نیمه تمام در استان مرکزی
تــا پایان ســالجاری حدود  20هزار شــغل جدید در اســتان مرکــزی ایجاد
میشود.
توگو با «ایران» تأکید کرد :تا پایان سال  99بیش
ســید علی آقازاده ،در گف 
از  77پروژه نیمه تمام در بخشهای صنعتی ،فرهنگی و ورزشــی اســتان
با ســرمایهگذاری 230میلیــارد تومان بــه بهرهبرداری میرســند.با افتتاح
ایــن طرحها  15تا  20هزار شــغل جدید در اســتان مرکزی ایجاد میشــود.
وی افزود :یکی از این طرحها تکمیل بیمارســتان ولیعصر اراک اســت که
با دســتور رئیس جمهوری مقرر شــده  100میلیارد تومــان اعتبار ملی هم
دریافت کند و بهرهبرداری از آن یکهزار نفر اشتغالزایی دارد.
تکمیل بیمارستان شــهر خمین ،سالنهای همایش ،سالنهای نمایش،
سولههای چند منظوره ،زمینهای ورزشی روستایی از جمله دیگر طرحها
هســتند .وی افزود :این جدا از سرمایهگذاری بخش خصوصی برای ده ها
طرح دیگر اســت .آقازاده خاطرنشــان کــرد :میانگین نرخ بیکاری اســتان
مرکزی در ســال  98معادل  8.1بوده ولی در  3ماهه زمســتان ســال  98به
 6.1رســیده اســت و همین مســأله موجب شده اســتان مرکزی به جمع 5
استان با نرخ پایین بیکاری بپیوندد .از سوی دیگر استان مرکزی در سال 98
از نظر فضای کسب و کار مقام اول کشوری را داشته است .آقازاده با تأکید
بر اینکه اســتان صنعتی مرکزی توانســته به کمک کارگران و متخصصان
اســتان ،تحریمهــا را خنثــی کند؛ تصریــح کرد :بــ ا وجود همــه تحریمها و
فشــارهای اقتصادی که در سالهای  97و  98داشتیم سهم استان مرکزی
از صادرات غیر نفتی کشور در این مدت ساالنه یک میلیارد دالر بوده است.
از ســوی دیگر توانستیم در چنین شــرایطی رتبه یک جذب سرمایهگذاری
خارجی را در میان اســتانها بهدســت آوریم .به گفته اســتاندار مرکزی در
ســال  98یک میلیارد و  540میلیون یورو سرمایه خارجی در استان جذب
شــده که بخش اعظــم آن در بخش نیروگاهی بوده اســت .کاهش حقوق
معوقه کارگران در استان مرکزی خبر خوب دیگری است که استاندار به آن
اشــاره میکنــد .وی افزود :در حالی که در پایان ســال  97حــدود  6هزار نفر
از کارگران اســتان مرکزی حقوق معوقه داشتهاند این تعداد با  75در صد
کاهش به  2هزار نفر درپایان سال  98رسید .در همین حال استاندار مرکزی
بــه کارگــران شــرکت هپکــو ،آذرآب و واگن پــارس نوید داد کــه با حمایت
دولت و دستگاه قضایی در سالجاری گامهای بلندی برای رفع مشکالت
کارگری این شــرکتها برداشــته شــود و این روند ادامه یابد .وی تأکید کرد:
یکی از راهکارهای مطرح شده سهیم کردن کارگران این  3شرکت در سهام
شرکت خودشان است .استاندار استان مرکزی گفت :با وجود اینکه استان
ما یک قطب صنعتی به شمار میرود اما در بخش کشاورزی نیز توفیقاتی
داشته است .به گفته وی استان مرکزی در تولید گوشت سفید ،گوشت قرمز
و لبنیات جزو  5استان برتر در این زمینه هاست .استان مرکزی از تولید 300
هزار تن گندم در سال  97به  410هزار تن در سال  98رسیده و امسال انتظار
میرود تولید گندم در این اســتان از نیم میلیون تن بگذرد که میتواند در
امنیت غذایی کشور مؤثر باشد.

