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زخم حاشیهنشینی بر چهره بجنورد
ایران واشقانی فراهانی
خبرنگار

بــر اســاس آمــار رســمی اســتانداری خراســان
شــمالی ۳۰ ،درصــد از مردم بجنــورد در مناطق
حاشــیهای ســکونت دارنــد .این پدیده آســیبزا
کــه محصــول مهاجــرت روســتاییان و تنگناهای
اقتصادی اســت ،چهــره این اســتان را مخدوش
کرده اســت .بجنورد در بین دیگر شهرستانهای
ایــن اســتان ،شــرایط بدتــری دارد و تمرکز بیش
از  ۷۰هــزار نفــر از شــهروندان در  ۲۶منطقــه
کمبرخــوردار بــا کمتریــن ســهم رفــاه شــهری،
معضل را پیچیدهتر کرده است.
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و
فرهنگی استانداری خراسان شمالی ،آمار رسمی
حکایــت از آن دارد کــه  ۷۱۴هکتــار ســکونتگاه
غیررسمی و  ۵۹۰هکتار بافت فرسوده شهری در
این اســتان وجود دارد .ســاکنان این مناطق که از
توسعه نامتعادل و توزیع نابرابر خدمات در رنج
هســتنند ،حاصل کوچ و مهاجرتهای گروهی از
روستاهایی با امکانات کم و بیکاری هستند که به
امید روزهای بهتر به حاشــیه مرکزیترین شــهر
این استان کشانده شدهاند.
 ëëمهاجرتهای گروهی موجب شکلگیری این
محلههاشدهاست
حمیدرضا خاکشور با اشاره به اینکه سه شهر
بجنورد ،شــیروان و اســفراین بیشترین جمعیت
حاشیهنشــین را در ایــن اســتان دارنــد ،گفت :بر
اساس آمار رســمی ،جمعیت بجنورد در حدود
 229هــزار نفــر اســت کــه  ۷۰هــزار و  ۳۲۱نفر در
مناطق حاشیهنشین سکونت دارند .شیروان 82
هزار و  689نفر جمعیت دارد که نسبت به 1217
هکتار مســاحت ،حدود  18درصــد از مردمانش
حاشیهنشــین هســتند .حــدود  60هــزار نفــر از
جمعیت اســفراین نیز در مناطق حاشیهنشــین
ســکونت دارند .جمعیت حاشیهنشین خراسان
شــمالی در  36محلــه ســکونت دارنــد کــه از
مجمــوع ایــن تعــداد  26محلــه در بجنــورد4 ،
محلــه در شــیروان و  ۶محلــه در اســفراین بــه
عنوان محلههای کمبرخوردار شناسایی شدهاند.
جمعیــت حاشیهنشــین در ایــن مناطــق ،در
خانوارهایی هســتند که اغلب به شــکل گروهی و
طایفهای از روســتاها و حتی اســتانهای دیگر به
این محالت مهاجرت کردهاند.
وی بــا بیــان اینکــه خاســتگاه آســیبهای
اجتماعی ،حاشیهنشینی است ،افزود :متأسفانه
خراســان شــمالی در بحــث طــاق و اعتیــاد در
رتبههای باالی کشــوری قــرار دارد و فروش مواد
مخــدر را در حاشــیهها شــاهد هســتیم .بعــد از
معضل اعتیاد ،ســرقت و فروش کاالی مسروقه
یــا قاچــاق بیشــترین فراوانــی را در ایــن مناطق
دارد .در دهــه گذشــته امکانــات و اعتبــار ویژهای
برای خراســان شمالی دیده نشد و شاخص دوم
فالکت کشوری بودیم .اما در  10ماه گذشته بویژه
درســال  ،1401در  9محور طرحهایی به ســازمان
امــور اجتماعی کشــور ارائه شــده و منتظر جذب
اعتبــار از ســوی ســازمان برنامــ ه و بودجه کشــور

هستیم.
مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی
اســتانداری خراســان شــمالی عــدم بضاعــت
توســازهای غیرمجــاز را از عوامل
مالــی و ساخ 
اصلــی شــکلگیری ســکونتگاههای غیررســمی
برشــمرد و گفــت :متأســفانه در بررســی پدیــده
حاشیهنشینی ،شــهرداریها نقش مؤثری دارند
و بایــد از ساختوســازهای غیرمجــاز جلوگیــری
کــرد .اکثر پژوهشــگران به این باور رســیدهاند که
حاشیهنشینی از آسیبهای مهاجرت به شهرها
اســت و قوانین شــهرداری باید به گونهای باشــد
که کنترل بر حاشــیه و پیرامون شهر داشته باشد.
نبود نظارت از سوی شهرداریها ،ساختار شهری
توســازهای غیرمجاز و ایجاد
را به ســمت ساخ 
ســکونتگاههای غیررسمی ســوق میدهد .تورم
و بیــکاری نیــز از دیگر عوامل مؤثر بــر این پدیده
اســت کــه روســتاییان و مهاجــران را بــه نزدیکی
شهرها میآورد .روستاها دیگر زنده و پویا نیستند
و روســتاییها به ناچار به سمت شهرها میآیند.
شــغلهای روســتایی فصلی اســت و پاسخگوی
نیازها و هزینههای زندگی روستانشــینان نیست.
بنابرایــن در نخســتین گام ،درک خواســتههای
حاشیهنشــینان که بیشترشــان روستایی هستند،
میتوانــد بــه واکاوی این معضل کمک اساســی
کند .اگر بتوانیم جهت بازســاخت اجتماعی این
گروه اقدامات کارشناسی شده را اجرا کنیم ،مثالً
توسعه مشــاغل روستایی یا ساختوساز مسکن
مبتنی بر امکانات شهری و زیرساختهایی نظیر
فاضــاب و راههــای روســتایی باشــد ،مهاجــرت
معکــوس شــکل خواهــد گرفــت .از ســوی دیگر
بیشــترین دغدغه این مهاجران ،شغل است که
افــراد یک فامیل یا طایفه همزبــان را به صورت
گروهی به سمت شهرها و کالنشهرها میکشاند.
 ëëتوجه دولت به مناطق کمبرخوردار
حمیدرضــا خاکشــور بر تأکید و توجــه دولت
بــه مناطــق کمبرخــوردار اشــاره کــرد و گفــت:
رفــع مشــکالت و چالشهــای ســکونتگاههای
غیررســمی در اولویت کاری دولت قــرار دارد که
طــرح «توانمندســازی و اجتماعمحــور محالت
کمبرخــوردار» همزمــان بــا کشــور در حــال اجرا
است و کمیته امداد امام خمینی(ره) ،بهزیستی،
هاللاحمــر و ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره)
بــا محوریــت دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی
استانداری خراسان شمالی مشارکت دارند .این
طــرح به صورت پایلوت در محله حاشیهنشــین
«صادقیه» بجنورد اجرا میشود که برای کنترل و
کاهش آســیبهای اجتماعی ۹ ،آسیب از جمله
کنترل و کاهش طالق و اعتیاد ،کاهش خودکشی،
توســعه اجتماعی ،نشــاط و ســامت اجتماعی،
کــودکان کار و خیابــان ،آمــوزش مهارتهــای
زندگــی ،کنتــرل و کاهــش خشــونت و نــزاع را
بررســی میکنــد و ضمــن اقدامــات کالبــدی ،با
همفکری افراد دغدغهمند ،معتمد و «شــهردار
محله»هــا ،دورههــای آموزشــی برای آشــنایی با
ســبک زندگی ایرانی -اســامی برگــزار کردهایم
تــا در کنــار همدیگر یــک همگرایی ایجاد شــود.

ایرنا

ëëبرگزاریتورهایپرندهنگری
این مدرس رسمی وزارت گردشگری در حوزه پرندهنگری ،درباره گونههای
مورد توجه در پرندهنگری میگوید :یافتن و مشاهده برخی گونهها در طبیعت
مقداری دشوار است اما برخی از آنها به دالیل مختلف در محیطهای شهری،
پارکها و بوســتانهایی که وضعیت مناسبی دارند ،جمعیت خوبی دارند که
در فصولی میتوان آنها را مشــاهده کرد .از سویی دیگر ما در اطراف شهرهای
ایــران تاالبهای کوچکی داریم که شــاید مورد توجه واقع نشــوند اما به علت
عــدم رعایــت حقابه آنهــا از جانب بخــش دولتی یــا گاهی خصوصــی ،رو به
نابودی هستند .زمانی که در یک تاالب پرندهنگری شکل بگیرد ،بهعنوان یک
جاذبه معرفی خواهد شــد .در نهایت ناخودآگاه تاالبی که رو به نابودی بوده،
ســر زبانها میافتــد .طبق گفته «علیاصــل» همراهی جامعــه محلی برای
اجرای تورهای داخلی یا خارجی پرندهنگری بسیار کمککننده است .میتوان
بــا آمــوزش ،آنها را بــرای راهنمای تورهــای پرندهنگری تربیت کــرد چراکه به
منطقه مسلط هستند و قابلیت انجام این اقدام را دارند.
ëëآموزشجامعهمحلی
او ادامــه میدهــد :ســطح اول اقدامــات ارزیابــی تــوان اکولوژیــک منطقــه بر
عهده دولت اســت .ســطح دوم آموزش جامعه محلی ،بخشــی بر عهده دولت
و بخشــی بــر عهده فعاالن این عرصه اســت .ســطح آخر رعایت نــکات اخالقی
توسط گردشگران ،ابتدا بر عهده خودشان سپس بر عهده فعاالن این حوزه بویژه
راهنمای تورهای پرندهنگری است .بهعنوان نمونه گردشگران برای گرفتن عکس
بهتــر به آشــیانه پرنده نزدیک نشــوند یا با نزدیک شــدن به پرندهای کــه در حال
تغذیه از طعمه است ،او را فراری ندهند همچنین سکوت منطقه را برهم نزنند
یا در این مناطق آتش روشن نکنند .این مدرس یونسکو درباره قدرت پرندهنگری
با توجه به تنوع زیستی ایران تأکید کرد :پرندهنگری بسیار قدرتمند بوده و بهترین
بهانه برای آشــتی با تاالبها اســت .بســیاری از مردم شاید حتی تعریف تاالب را
ندانند یا ارزش آن را درک نکنند اما پرندهنگری میتواند یک بهانه زیبا و جذاب
برای حفاظت از تاالبها باشد .بسیاری از گردشگران خارجی عالقهمند به حضور
در ایران هستند .این موضوع فرصتی است برای توسعه گردشگری در نقاطی از
کشــور که دســت صنعت کوتاه اســت و عالوه بر تبدیل آن به معیشتی جایگزین
برای جوامع محلی ،به حفاظت از عرصههای طبیعی کشور نیز منجر خواهد شد.

بر اساس آمار رسمی ،جمعیت بجنورد در حدود  229هزار نفر است که  ۷۰هزار و  ۳۲۱نفر در مناطق
حاشیهنشین سکونت دارند .شیروان  82هزار و  689هزار نفر جمعیت دارد که نسبت به  1217هکتار
مساحت ،حدود  18درصد از مردمانش حاشیه نشین هستند .حدود  60هزار نفر از جمعیت اسفراین نیز در
مناطق حاشیه نشین سکونت دارند .جمعیت حاشیه نشین خراسان شمالی در 36محله سکونت دارند
که از مجموع این تعداد  26محله در بجنورد 4 ،محله در شیروان و  ۶محله در اسفراین به عنوان محله های
کم برخوردار شناسایی شده اند
همچنین با صدور مجوز برای بیش از  100تشکل
و ســازمان مردمنهــاد هــر ماه شــورای توســعه و
حمایت از تشــکلهای مردمی تشکیل میشود.
این تشــکلها در زمینههــای مختلف اجتماعی،
فرهنگی و زیستمحیطی فعالیت میکنند.
مدیــر کل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی
استانداری خراسان شمالی با تکذیب اینکه گفته
میشــود در برخــی محلههــا و مناطــق بجنورد،
محرومیــت  ۱۰۰درصدی در حوزه شــهری وجود
دارد ،افــزود :محلــه جوادیــه در بجنــورد جــزو
بیشترین حاشیهنشینی است اما حتی کوچههای
فرعــی آن نیــز آســفالت شــده اســت و امکانات
زیرســاختی دارد ،امــا ســاختارمند نیســت و باید
بازسازی شهری انجام دهیم.
 ëëخراســان شــمالی رتبــه دوم شــاخص فقــر
وفالکت در کشور
تورم خوراکیها و مســکن در اســتان خراسان
شــمالی در ســال  1399و  1400تــا رقم  60درصد
هم رسید و بر این اساس استان خراسان شمالی
رتبه نخست کشــور را در بسیاری از شاخصهای
تورمــی در کشــور دارد .از ســوی دیگــر رتبــه فقــر
مطلق در اســتان خراسان شــمالی نیز عدد  2در

کشــور اســت که این رقم در کنــار وضعیت تورم،
شــاخص فالکــت اســتان را بــه رتبــه دوم کشــور
رســانده است.خراســان شــمالی در شــاخص
بیــکاری نیــز در تابســتان گذشــته بــا عــدد 11.4
درصد ،یکی از اســتانهای مشکلدار کشور بوده
کــه ایــن عامل نیــز بــر وضعیت بغرنــج فالکت
اســتان افزوده اســت.نماینده مردم بجنــورد در
مجلس شــورای اســامی در این مــورد میگوید:
متأسفانه با وجود پرکار بودن خراسان شمالی در
حوزه کشاورزی و دامداری اما این موضوع بسیار
سنتی ،پرهزینه و کمدرآمد است.
محمــد وحیدی افــزود :متأســفانه خراســان
شمالی در شاخص فقر و فالکت قبل از سیستان
و بلوچســتان در رتبــه نامناســبی قــرار دارد.
همچنیــن خراســان شــمالی در شــاخص رفــاه،
تأمین اجتماعی و امید به زندگی یک سال و نیم
از کشور عقبتر است.
 ëëساماندهی کودکان کار و خیابان
کــودکان کار و خیابــان کــه حاصــل فقــر و
حاشیهنشینی هســتند ،در مرکز خراسان شمالی
دیده میشــوند و منابع غیررســمی از وجود 900
کودک کار حکایت دارد.

خبردرخبر

کمبود  50درصدی پرستار در آذربایجانشرقی

ایسنا

تبریــز -مدیــران پرســتاری آذربایجانشــرقی با
بیــان اینکه ایــن اســتان هماکنون بــا کمبود ۵۰
درصــدی پرســتار مواجــه اســت ،میگوینــد ،در
صــورت بیتوجهــی بــه ایــن موضــوع در آینده
نزدیــک بــا مشــکالت شــدید در حوزه ســامت
روبهرو خواهیم شد.
رئیــس هیــأت مدیــره نظــام پرســتاری
آذربایجانشــرقی و مدیــر پرســتاری معاونــت
درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،در نشست
خبری ضمن تأکید بر توجه بیشازپیش دولت
و مجلس شورای اسالمی به موضوع ساماندهی
حوزه پرســتاری ،یادآور شدند :هماکنون  ۱۰هزار
نیروی پرستاری در قالب اتاق عمل ،بیهوشی و
پرستار در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی،
غیردولتــی ،خصوصی و ســایر ارگانها فعالیت

میکننــد که ایــن رقم حداقــل باید بــه دو برابر
افزایش پیدا کند.
ایـــــن مــدیـــــران بخــــش ســـــامت اســتان
آذربایجانشرقی از دولت خواستند به وعدههای
خــود پیرامون ســاماندهی وضعیت اســتخدامی
پرستاران ،جذب تعداد قابلتوجه پرستار و ایجاد
انگیزههای الزم و کافی برای این قشر که ب ه صورت
شبانهروزی در خدمت بخش سالمت و بهداشت
جامعه هستند ،در اسرع وقت عمل کند.
مدیــر پرســتاری معاونــت درمان دانشــگاه
علوم پزشــکی تبریز با اشاره به اینکه از مجموع
جامعه پرســتاری آذربایجانشــرقی  ۷۳درصد
را بانــوان تشــکیل میدهنــد ،گفــت :ایــن آمــار
نشاندهنده شرایط ویژه جامعه پرستاری است
که در طول سال شاید از تمام این نیروی انسانی

بــه دالیــل مختلــف از جملــه مرخصیهــای
معمولی و مرخصی زایمان نتوان استفاده کرد
و این جای خالی برای همیشــه بخش ســامت

استان را با چالشهای زیادی روبهرو میکند.
یوســف اشــرفی افــزود :ایــن در حالی اســت
که بــا توجــه به ابــاغ سیاســتهای مربــوط به

مدیــر کل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی
اســتانداری خراسان شمالی با اشــاره به اهمیت
سرنوشــت کــودکان کار و خیابــان در این اســتان،
گفــت :ســاماندهی و توانمندســازی کــودکان زیر
 15سال که شناسایی و تقویم شده است ،به طور
ویــژهای در دســتور کار قــرار دارد .در این بحث با
ســه گروه کودکان بیسرپرســت ،بدسرپرســت و
دارای اعتیاد مواجه هستیم .برخی از این کودکان
در کنــار خانواده زندگــی میکنند که به دلیل فقر
ناچار به ســمت کار در خیابان کشــیده میشوند.
با شناســایی ایــن کــودکان و همــکاری آموزش و
پرورش ،برای ادامه تحصیل معرفی میشوند و
در زمینه معیشتی نیز گروهی که دارای معلولیت
یا بیماری هستند ،به بهزیستی معرفی میشوند
و گروهــی کــه بیبضاعــت و ســالم هســتند،
تحت پوشــش کمیته امــداد قــرار میگیرند .این
کــودکان رهــا نمیشــوند.وی ادامــه داد :کودکان
کمتــر از  15یــا  18ســال دارای اعتیاد بــه مراکزی
معرفــی میشــوند کــه مدیریتــش با بهزیســتی
اســت .همچنین کودکان کار بیسرپرست توسط
دســتگاه قضایی به «مرکز نگهداری احســان» با
مدیریت شهری فرستاده میشوند.

جوانی جمعیت ،بخش قابلتوجهی از جامعه
پرســتاری آذربایجانشــرقی کــه  ۷۰درصــد را
شــامل میشود در ســنین باروری قرار گرفتهاند
و از چرخــه خارج شــدن عده بســیاری از آنها از
حیطه شغلی بسیار محتمل است.
وی ضریب پرستار به تختهای بیمارستانی
آذربایجانشــرقی را پایینتــر از میانگیــن
اســتاندارد اعالم کرد و با بیــان اینکه از این نظر
جزو اســتانهای  ۱۴و  ۱۵کشــور هســتیم ،یادآور
شــد :در حالــی کــه وزارت بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشــکی ضریب  ۱.۸را برای رسیدن به
اســتانداردهای جهانی اعالم کرده ،این رقم در
اســتان معادل  ۹دهم است که برای رسیدن به
شــرایط معمولی باید اقدامات فوری و بهنگام
صورت پذیرد.

انبارهای زباله بهداشت عمومی را تهدید می کنند

همسایگی کرمانی ها با  700کارگاه غیر مجاز بازیافت زباله

کرمان  -صدهــا کارگاه ضایعاتــی در محلههای
مختلف شــهر کرمان در حالی فعال هســتند که
تبدیــل بــه انبارهای بــزرگ زباله شــدهاند و این
معضل بهداشت عمومی را تهدید میکند.
جویهــای مملو از زبالهای که پاکبانان شــهر
مجبــور میشــوند زبالههــا را از روی زمین جمع
کنند ،اما دلیل این مسأله ،خالی کردن کیسههای
زباله شــهروندان توســط زبالهگردهــا روی زمین
برای پیدا کردن زبالههای بازیافتی است.
وضعیــت بــه گونــهای اســت کــه در برخی از
معابــر صحنههــای نامناســب ایجاد میشــود و
تذکر شهروندان و پاکبانان به زبالهگردها که اکثراً
غیر ایرانی هستند نیز بینتیجه است.
در برخی موارد بین زبالهگردها درگیری روی
میدهد .در این میان زحمت پاکبانان چند برابر
میشــود و بایــد زبالههــا را کــه روی زمین خالی
شده است ،جمع کنند.

نکته نگرانکننــده از نظر بهداشــت عمومی
این اســت که بخــش قابلتوجهــی از کارگاههای
ضایعاتی کرمان در سطح شهر قرار دارند و انواع
زبالههــای بازیافتــی را دیــوار به دیــوار خانههای
مردم انبار میکنند .کافی اســت گشتی در سطح
شهر کرمان بزنید و در برخی موارد در کوچههای
مناطق مرکزی شــهر نیــز میتوان ایــن کارگاهها
را دیــد و هر جا که زمیــن خالی محصوری وجود
دارد ،این کارگاهها به چشم میخورند.
بــه گــزارش مهر ،بــا وجــود اینکــه رئیس کل
دادگســتری کرمــان در خصــوص ســاماندهی
کارگاههــای ضایعاتــی تذکــر داده اســت اما این
کارگاهها که گویا پشت پرده آنها مافیایی نیز قرار
دارد ،ســاماندهی نمیشوند و پولهای هنگفت
به جیب عدهای اندک میرود.
معاون دادســتان مرکز استان کرمان با اعالم
وجــود  ۹۰۰کارگاه ضایعاتــی در کرمــان گفــت:

مهر

ایســنا -آمیتیــس مشــایخی،
طــراح لبــاس طرفــداران تیــم
ملی در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر
با بیان اینکه این لباس «پیروز»
نــام دارد ،اظهــار کــرد :ســود
حاصــل از فــروش ایــن لبــاس
بــه زیســتگاه یوزپلنــگ ایرانــی
اختصاصمییابد.
ایرنا -حســن اکبری ،معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان
حفاظت محیط زیست گفت :اعتبار [تخصیص یافته به] حوزه طبیعی و تنوع
زیســتی کشور در ســال  ۱۴۰۱حدود  ۳۳۹میلیارد تومان بود در حالی که با توجه
به گســتردگی تنوع زیستی کشور،این حوزه حداقل بههزار و  ۷۰۰میلیارد تومان
اعتبار در سال  ۱۴۰۲نیاز دارد.
مهر -کامبیزکبیری گفت :گمانهزنی قلعه لمبسر الموت که در متون تاریخی
بــه کلید قالع گیالن ملقب اســت به منظور حفاظت و مرمــت این اثر تاریخی
انجام شد ،در این گمانهزنی چند کاشی رنگی نیز کشف شده است.
تسنیم -علیسالجقه ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت :اولویت
برتر برای منابع طبیعی و محیط زیســت کشــور این اســت که مجموعه منابع
طبیعی از زیرمجموعه کشاورزی خارج شده و «وزارت منابع طبیعی» تشکیل
شــود و ســازمان حفاظت محیط زیست نیز ذیل ریاســت جمهوری به کار خود
ادامه دهد.
ایسنا-علیمستوفیان ،مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
خراســان شــمالی اعالم کرد :مجموعه تاریخی «مفخم»« ،تپه منصورباغی»،
«تپــه نــادری»« ،ارگ بلقیــس» و «تپــه بلور» و «اســتقالل» ،بیشــترین تعداد
مالــکان خصوصــی را در حریــم خــود دارن د و با اعتبارات تعیین شــده از ســفر
ریاست جمهوری ،قرار است مسأله حریم آنها حل شود.
ایرنا  -محمد جواد اشــرفی ،مدیرکل حفاظت محیط زیســت خوزســتان با
اشــاره به شــروع فصل ســرما و آغاز مهاجــرت پرندگان به مناطق گرمســیری
و معتــدل اســتان کــه از چنــدی پیش آغاز شــده اســت ،گفت :پایــش و کنترل
آنفلوانــزای فوق حاد پرندگان در ایســتگاههای آبزی خوزســتان در حال انجام
است.
مهر -سجاد انجم شعاع ،مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست از اعطای
تســهیالت ویژه به نیروگاههای [با انرژیهای] تجدیدپذیر خبر داد و گفت :این
موضوع در حفظ محیط زیست بسیار حائز اهمیت است.
ط زیست اســتان آذربایجان
تســنیم -سعید شــهند ،مدیرکل حفاظت محی 
غربی از پیشــرفت  ۹۸درصدی پروژههای سختافزاری احیای دریاچه ارومیه
و تونــل انتقــال آب خبــر داد و گفت :بــا افتتاح این پروژهها تــا بهمنماه حقابه
زیستمحیطی مقرر به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی میشود.
ایسنا -توحیدفروزانفر ،رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خراسان
رضوی گفت :وقتی راههای کســب درآمد بســته باشــد ،هر کسی به ناچار مسیر
خود را تغییر داده و به مشاغل دیگر رو میآورد .فرار نیروهای متخصص قطعاً
به صنعت گردشگری ایران صدمه خواهد زد.
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 30درصد از مردم مرکز خراسان شمالی در حاشیه شهر سکونت دارند

پرندهنگری؛یکچاهنفتاقتصادی

زیســت بوم /روز گذشــته ( ۲آذرماه) مصادف با روز ملی پرندگان بود .روزی که
برای اولینبار کمیته ملی طبیعتگردی در سال  1389آن را جهت تشویق به
ترویــج و آموزش پرندهنگری اعالم کرده اســت .اگرچه این روز هنوز ب ه صورت
رســمی در تقویم کشــوری ثبت نشده اســت ،اما با این حال گروههای مختلف
پرندهنگــری در شــهرهای مختلف کشــور ایــن روز را پاس داشــته و برنامههای
آموزشی مرتبطی را برگزار میکنند .طبق گفته «رضا علیاصل» مدرس رسمی
وزارت گردشگری در حوزه پرندهنگری و اکوتوریسم ،روز ملی پرندگان ترکیبی از
دو جنبه محیطزیست و اکوتوریسم بوده و نامگذاری این روز بهانهای است که
در سطح ملی یا بینالمللی به حفاظت از گونههای ارزشمند در حال انقراض،
توجه شــود .البته ایران ب ه دلیل تنوع زیســتی گســترده ،میتواند از پرندگان نیز
مانند یک چاه نفت بهعنوان فرصتی ویژه برای کسب درآمد استفاده کند.
او پرندهنگری را دارای دو جنبه دانسته و به ایسنا ،میگوید :در رویکرد اول به
بررسی گونههای مختلف در اکوسیستمهای خاص اعم از عرصههای طبیعی،
مناطق حفاظت شده ،تاالبها و ...میپردازیم .به عبارتی شاهد خواهیم بود که
در این مناطق چه گونههایی وجود دارد .در رویکرد دوم نیز براســاس فهرست
هدف گونهها ،برنامهریزی خاص آن را انجام میدهیم .بهعنوان نمونه گروهی
پرندهشناس خارجی به ایران آمدند تا فهرستی از گونههای مختلف را مشاهده
کنند .برای دیدن گونههای مورد نظر آنها  -و اصوالً برای پرنده نگری -عالوه بر
طیف متنوعی از اکوسیســتمهای غنی و بکر بعضاً به شــهرها ،پارکها و باغها
نیز میرویم.
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متأســفانه طبق آمارها  ۷۰۰مورد از این کارگاهها
غیرمجاز هستند و باید ساماندهی شوند.
محمــد ضیاءالدینــی بــا تأکیــد بــر تشــکیل

شــعب ویژه رســیدگی به پروندههای کارگاههای
ضایعاتــی غیرمجــاز و متخلــف ،هشــدار داد:
مافیــای بســیار بزرگــی پشــت پســماند اســت و

هــر فــردی نمیتوانــد مدیریــت ایــن امــور را به
دســت بگیرد.وی افزود :ســاماندهی کارگاههای
ضایعاتــی مربــوط به قانــون مدیریت پســماند
است و در قانون مدیریت پسماند صراحتاً آمده
اســت مدیریت همه امور مربوط به پســماند در
شــهر با شــهرداری اســت و شــهرداری میتواند
این امور را به اشــخاص حقیقی یا حقوقی مانند
انجمن حمایت از زندانیان واگذار کند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان نیــز
میگویــد :اکثر ایــن کارگاهها هیچ مجــوزی برای
فعالیت ندارند .از مجمــوع [صدها] کارگاههای
ضایعاتــی فقــط  ۲۰۰مــورد مجــوز دارنــد و بقیه
غیرقانونی هستند.
گ مهــدی پورامینایــی بــا اشــاره بــه
ســرهن 
ســرقتهای مکــرر کابلهــای بــرق و تلفــن در
کرمــان گفــت :ســیمهای مســی ایــن کابلها در
همین مراکز به فروش میرسد.

