 6هزار مددجو فاقد مسکن مناسب هستند
شــشهزار و  545خانوار تحتحمایت کمیته
امداد اردبیل ،فاقد مســکن مناسب هستند که
با توجه به جغرافیای سردسیر این استان ،تأمین
مسکن و ســرپناه مقاوم برای آنها بسیار ضروری
است.
به گــزارش خبرآنالین ،مدیــرکل کمیته امداد
اســتان اردبیل با بیان این مطلب ،گفت :تالش
داريم با همكاري دستگاههاي اجرايي و كمكهاي
خيرخواهانه حاميان و خيران براي خانوادههای
تحتحمايــت كــه از مشــكل بیخانمانی رنج
ميبرند ،مسكن مناسبي ساخته يا خريداري شود.

وي با اشــاره بــه اينكه حــدود  5هــزار خانوار
تحتحمايت اين اســتان در منازل اماني زندگي
ميكنند ،افــزود :بيش ازهزار و  500مددجو نيز
در مسكن استيجاري ساكن هستند كه با توجه
به افزايش هزینــه رهن و اجاره در هر ســال ،با
مشكالت بيشتري روبهرو ميشوند.
دشــتي گفــت :رفع مشــكل مســكن تمامي
مددجويان فاقد ســرپناه مناســب و مقاوم را در
برنامههاي  3تا  4ســاله خود قــرار دادهايم و در
این راستا نيازمند همياري هرچه بیشتر خیران و
نيكوكاران هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبيل با بيان اينكه
 5هــزار و  277خانوار تحتحمايــت این نهاد
نيازمند تعميرات كلي و جزئي مســكن هستند،
گفت :امدادگران كميته امداد اردبيل با مراجعه
به منازل مددجويان اين استان مشكالت اساسي
آنها را بررســي كرده و براساس نيازسنجيهاي
انجام شده درصدد ارائه خدمات قابلتوجه به آنها
هستند.
به گفتــه وی هزار و  536خانــوار تحتحمايت
کمیته امداد نيازمند ساخت حمام و هزار و 252
خانوار نيازمند ساخت سرويس بهداشتي هستند

كه پاسخگویی به اين نيازهاي اساسي ،همراهي
گستردهتر خيران را میطلبد.
دشــتي با بيان اينكه در  8ماه نخســت امسال
براي  150خانوار تحتحمايت كه در شــهرها و
روستاهاي سراسر اســتان اردبيل سكونت دارند
منزل مسكوني ســاخته يا خريداري شده است،
افزود :هزار و  750منزل مددجويي نيز موردتعمير
و مقاومسازي قرارگرفته است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اردبيل گفت :ارائه
خدمات عمرانی و ساخت ،خريد ،تعمير و بهسازي
منازل مددجويان يكي از برنامههاي مهم كميته
امداد در توانمندسازي خانوادههای تحتحمايت
است ،زیرا داشتن مسكن و سرپناه مناسب موجب
رفع بخش گستردهاي از مشكالت و گرفتاريهاي
آنها ميشود.

اردبیل

ایـران
بـزرگ
cp@Jameefarda.com
وي با اشاره به اينكه راهاندازي كمپين «سرپناه»
از ديگر برنامههاي كميته امداد براي یاریرسانی
به خانوادههای تحتحمايت فاقد مسكن است،
یادآور شــد :بهرهگيري از روشهاي نوين براي
تسريع و تسهيل در جذب كمكهاي مردمي در
اولويت فعاليتهاي كميته امداد قرار دارد.

طبیعت ،مردم و دستگاههای اجرایی برای آلودگی شهرها کمر همت بستهاند

گـــــــزارش

نمونهیکتعاملخوب!

هنرمندان روستایی
بیمهنیستند

تبریز ،رکوردار باالترین میزان آلودگی

عکس :ایرنا

ســاالنه فهرست منابع انتشــار آالینده ،افزایش
گســتره توزیع ســوخت بنزین و گازوئیل یورو
 4در ســطح شهرســتان تبریز ،برخورد قاطع با
خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و استمرار در
تأمین سوخت گاز نیروگاه تبریز را از راهکارهای
موثر جهت کاهش آالیندگی هوای این کالنشهر
دانست.
شایان ذکر است که هوای تبریز طی هفته گذشته
در شــرایط اضطرار و وضعیت قرمز قرار داشت و
برخی روزها شــاخص آلودگی این شهر به 169
رسید که تعطیلی مدارس را به دنبال داشت.
ارومیه ،دومین شهر آلوده کشور

هفته گذشته با ادامه وضعیت وخیم آلودگی هوا
در شهر ارومیه ،شــاخص کیفی هوا در این شهر
براســاس اعالم ســازمان محیطزیست به ۱۶۲
(ناسالم برای همه گروههای سنی) رسید.
به گزارش خبرآنالیــن آذربایجان غربی ،با ادامه
رونــد آلودگی هوا در ارومیه ،مدارس این شــهر
تعطیل اعالم شد.
معاونت امور بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی آذربایجان غربی در اطالعیهای
از شهروندان مبتال به بیماری ریوی (مثل آسم و
برونشیت) و مبتال به بیماریهای قلبی خواست
تا حد ممکن از منازل خود خارج نشده و از تردد
غیرضروری در فضاهای باز خودداری کنند.
این معاونت به عمــوم مردم توصیه کرد به اندازه
کافی آب نوشــیده و شــیر ،ســبزیجات و میوه
بیشتری استفاده کنند.
در روزهای گذشته ،پیرو تصمیم کمیته مدیریت
کاهش آلودگی هــوای ارومیه و به دلیل آلودگی
شدید هوا ،تمامی مقاطع تحصیلی در شهر ارومیه
(نواحی یک و دو) تعطیل اعالم شــد و تعطیلی
مدارس ادامه یافت.
همچنین به دلیل آلودگی هــوا ،کمیته اضطرار
آلودگی هوای کالنشهر ارومیه ،در بافت مرکزی

سیستانوبلوچستان

شــهر ،محدودیت ترافیکی بهصورت طرح زوج
و فرد اعمال کرد .شــهردار ارومیه نیز در همین
زمینه ،گفت :تعداد خودرو در ارومیه ،این شــهر
را در رتبه دوم کشور از نظر تعداد قرار داده است.
محمد حضرتپور ،در گفتوگوی زنده رادیویی
ضمن اشــاره به وضعیت ناســالم شــهر ارومیه
بر اثر آلودگــی و افزایش میــزان آالیندگیها،
گفت :ارومیه با تردد  ۳۰۰هزار خودرو در ســطح
شهرستان ،دومین شهرستان در سطح کشور از
نظر میزان تردد خودرو است.
وی با اشاره به دالیل آلودگی هوای ارومیه با وجود
صنعتی نبودن ،عنوان کرد :دود ناشی از تردد ۳۰۰
هزار خودرو ،وسایل گرمایشی خانگی  ۲۸۰هزار
واحد مسکونی موجود در ارومیه ،تردد خودروهای
تکسرنشین و عدماستفاده از حملونقل عمومی
در آلودگی هوا بسیار موثر هستند.
اصفهان؛ ناسالم برای همه گروههای سنی

پس از گذشت یک هفته از روزهایی که اصفهان
هوای آبــیاش را با آلودگیهای ســربی و مواد
آالینده خاکســتریرنگ تاخت زد ،باالخره در
روزهای منتهی به آخر هفته مســئوالن تصمیم
گرفتند با بررسی وضعیت هوا ،تعطیلی مدارس
را اعالم کنند.
ب ه گزارش مرکــز پایش کیفی هــوای ادارهکل
حفاظت محیطزیست اســتان اصفهان دوشنبه
هفته گذشــته وضعیت کیفی هــوای اصفهان
برای هفتمین روز متوالــی برای همه گروههای
سنی ،بهویژه حساس ناسالم اعالم و از خانوادهها
درخواست شد کودکان و سالمندان خود را تا حد
امکان از منزل خارج نکنند.
بر اساس گزارشهای به دست آمده از این مرکز
میانگین شاخص کیفیت هوا  27آذر در اصفهان
 127بود و براساس گزارش ایستگاههای مراقبت
دائم بر حســب شــاخص کیفی هــوا(،)AQI
خمینیشــهر با  129آلودهترین شــهر استان

اصفهان در ایــن روز نامیده شد.براســاس این
گزارش ،میانگین شاخص کیفیت هوا در اصفهان
 124اســت و به ایــن ترتیب این شــهر هوایی
ناسالم دارد.
ب ه گزارش تســنیم شــاخص کیفی هوا ()AQI
یا شــاخص آلودگی هوا ( )PSIمعیاری اســت
که غلظت ترکیبات مختلــف آالینده موجود در
هوا نظیر منوکســیدکربن ،دی اکســیدگوگرد،
ترکیبات نیتروژندار ،ازون و ذرات معلق (ذرات
کوچکتــر از  10میکرومتــر و ذرات کوچکتر از
 2.5میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت
با واحدهای مختلف هستند ،تبدیل به یک عدد
بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح
مختلف نمایش میدهد.
وضعیت هوای قم؛ آلوده و نگرانکننده

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم گفت:
وضعیت هوای قم در برخی روزها به  ۱۴۰پیپیام
رسید که بسیار نگرانکننده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ،تورج همتی
در حاشیه جلســه مدیریت بحران استان قم در
جمع خبرنگاران افزود :براساس اطالعاتی که از
پایش آلودگی هوا از ایستگاههای سنجش آلودگی
هوای موجود در شهر قم دریافت شده ،متوسط و
میانگین کیفی شاخص آلودگی هوا در استان قم
 111پیپیام بسیار باالست.
وی افزود :هنگامیکه شاخصهای آلودگی هوا از
 100پیپیام باالتر برود شرایط هوا در وضعیت
ناسالم و خطرناک قرار میگیرد که برای گروههای
حساس بهویژه کودکان ،سالمندان و بیماریهای
قلبی و ریوی و زنان حامله در وضعیت هشــدار
قرار گرفتــه و باید از قرار گرفتــن در هوای آزاد
خودداری کنند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم گفت:
درصورتیکه وضعیــت آالیندههای هوای قم به
 150پیپیام برسد جلسه کمیته اضطرار برگزار

همدان

خواهد شد تا براســاس آن اقدامات فوری برای
مقابله با اثرات ناشی از آن ایجاد شود.
همتی گفــت :با توجه به پایداری و ســکون هوا
احتمــاال در روزهای آینده به شــرایط  150پی
پیام نزدیــک خواهیم شــد که الزم اســت تا
گروههای حســاس از قرار گرفتن در فضای آزاد
خودداری کنند.
وی تأکید کرد :در روزهای آینده وضعیت هوای
اســتان تغییری نخواهد کرد و سکون و پایداری
هوا ادامه خواهد داشت و بر میزان آالیندهها نیز
احتماال افزوده میشود.
مدیرکل هواشناسی استان قم با اشاره به وضعیت
آلودگی هوای اســتان ،در جلسه مدیریت بحران
اســتان گفت :در روزهای آینده وضعیت هوای
اســتان تغییری نخواهد کرد و سکون و پایداری
هوا ادامه خواهد داشت و بر میزان آالیندهها نیز
احتماال افزوده میشود.
زارع تصریح کرد :در مقایســه با میانگین بارشی
ســال  ،95بین  20تا  80میلیمتر کمبود بارش
در استان قم وجود دارد و اســتان قم امسال در
خشکسالی بسیار شدیدی قرار دارد.
مدیرکل هواشناســی اســتان قم عنــوان کرد:
میانگین بارش اســتان در ماههــای اخیر کمی
بیــش از  3دهم میلیمتر اســت و از این منظر و
نســبت به میانگین بارش ســال قبل و میانگین
بلندمدت وضعیت بســیار نگرانکنندهای را به
خود گرفته است.
وی با اشاره به تأثیرات سوء ناشی از تغییرات آب
و هوایی ادامه داد :تغییرات آب و هوایی مشکالت
فراوانی را برای زندگی اجتماعی ایجاد کرده که
افزایش بیماریهای تنفســی ازجمله معضالت
ناشی از تحوالت آب و هوایی است.
زارع گفت :اگــر زمین  4درجه گرمتر شــود تا
 90درصد هوای منطقه خاورمیانه و کشــورهای
آفریقایی این محور تأثیر خواهد پذیرفت که ایران
نیز در همین محدوده جغرافیایی واقعشده است.
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شاخصهای
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از  100پیپیام
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میگیرد که
برای گروههای
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بیماریهای
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زنان حامله در
وضعیت هشدار
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گرفتن در هوای
آزاد خودداری
کنند

گیلان

زاهدان؛ دومین شهر حاشیهنشین کشور

بحران فضای آموزشی در همدان

خروجیمسافراناستانتنهاپسماندوزبالهاست

شــهردار زاهدان گفت :زاهدان دومین شــهر
حاشیهنشین کشــور پس از مشــهد است ،اما
وضعیت حاشیه شهر مشهد از داخل شهر زاهدان
بسیار بهتر است.
ب ه گزارش خبرگزاری فــارس ،عبدالقادر پربار
در نشســت هماندیشی شــهرداران سیستان و
بلوچستان،بااشارهبهمعضلبزرگحاشیهنشینی
در استان ،افزود :بیشــک شهرستان چابهار در
حاشیهنشینی رتبه اول کشور را دارد و بعد از آن
زاهدان قرار دارد که اگر برای آن چارهای اندیشیده
نشود ،معضل بسیار بزرگی به بار خواهد آورد.
وی یادآور شد :زاهدان جزو کالنشهرهاست ،اما
محروم است و درخواست میشود که عوارض این
شهر مانند کالنشهرها تقلیل نداشته باشد و مانند
شهرهای عادی محاسبه شود.به گفتة پربار ،سرانه
فضای سبز در زاهدان نیم متر مربع است که بسیار
پایین است و نیاز به توجه و رسیدگی دارد.
وی افزود :از ابتدای امسال میزان وصول عوارض
از مردم بهازای هر نفر  79هزار تومان بوده است

مدیر آموزش و پــرورش ناحیه دو همدان گفت:
بارها اعالم کردهایم در شهرستان همدان دچار
بحران فضای آموزشــی هستیم ،اما کسی توجه
نمیکند .ب ه گزارش ایسنا ،محمد بابالحوائجی
در جلسه شــورای آموزش و پرورش شهرستان
همدان ،با اشــاره به اســتقرار پایه دوازدهم در
سیســتم آموزشــی ،افزود :تغییر در سیستم
آموزشی مشــکالتی را به همراه داشت که یکی
از آنها در سال  91-92این بود که یک میلیون و
 800هزار نفر با معضل کمبود معلم مواجه بودند
و  60هزار معلم برای دوره ابتدایی نیاز داشتیم.
به گفته وی ،مهمترین مشکل در انجام امور این
استکهبهجایاصالحزیرساختها،درساختارها
تغییر ایجاد میکنیم .وی با تأکید بر اینکه پایه
دوازدهم چالشهای عدیدهای دارد ،تصریح کرد:
برای آموزش پیشدانشگاهی 24ساعت موردنیاز
بود که  11ســاعت افزایش یافته و به  35ساعت
رسیده اســت که این نیز نیروی انسانی خود را
میطلبد؛همچنینبرایایندورهفضایکالسها

رئیس مجمع نمایندگان گیالن با بیان اینکه
اســتان گیالن با  ۲.۵میلیون نفر جمعیت،
ساالنه پذیرای  ۶میلیون مسافر است ،تصریح
کرد :خروجی این مسافران برای استان تنها
پسماند و زباله است.
به گزارش خبرآنالین ،محمدحسین قربانی
با تأکید بر حل این فاجعه زیســتمحیطی،
افزود :بیتوجهی به این معضل بدونشــک
فضای سیاســی و امنیتی به وجود می آورد،
بهویژه در ســراوان که اخیرا مــردم مانع از
تخلیه زباله ها در این منطقه شدند.
نماینده مردم آســتانه اشــرفیه در مجلس
شورای اسالمی ،افزود :تنها راه نجات استان
گیالن و مازندران از پسماند ،اختصاص بودجه
به میزان کافی برای این منظور است.
وی با بیان اینکه از دولت انتظار می رفت برای
حل مشکل پسماندها با تفکر ملی اقدام کند،
یادآور شــد :البته رئیسجمهور و مجموعه
دولت در بودجــه  ۹۷برداشــت  ۲میلیارد

که اندک و نشاندهندة وضعیت بحرانی است.
این مســئول تصریح کرد :زاهــدان از وضعیت
حملونقل عمومی مناســبی بهرهمند نیست و
باید 700دستگاه اتوبوس داشته باشد که اکنون
دارای  93اتوبوس درونشهری است که همه هم
فرسوده و قدیمی هستند.
به گفتــه وی ،چنانچه ناوگان اتوبوس شــهری
زاهدان نوسازی نشــود ،در چند سال آینده باید
منتظر تعطیلی ســازمان اتوبوسرانی این شهر
باشیم.

7
خراسان شمالی

طبیعت سر ناسازگاری دارد .چرا ،نمیدانیم.
پاییز و زمستان است ،اما برف و باران نمیآید
و باد نمیوزد .حتی در اســتانهای سردسیر
هم آسمان خست به خرج میدهد .مردم هم
حوصله وســیله نقلیه عمومی ندارند و به هر
طریق ممکن و تا جایی که بتوانند ،ماشــین
بیرون میآورند و با سوزاندن میلیونها لیتر
بنزین؛ نیترات و ذرات سرب در هوا میپراکنند
و به خورد هم میدهند .مسئوالن هم کار به
جای باریک که بکشد و نفس شهرها به شماره
بیافتد« ،کمیته اضطرار آلودگی هوا» تشکیل
میدهند و بر ماموران انتظامی سر تقاطعها
میافزایند .تعطیلی مدارس نیز در دســتور
کار قرار میگیرد؛ اما کیفیت بنزین مصرفی
همچنان پایین است ،خودروسازان خودروهای
بیکیفیت روانه بازار میکنند و...
هفتهای که گذشــت ،مردم چند کالنشهر
کشور ازجمله تبریز ،ارومیه ،اصفهان و قم ،در
شرایط بحران قرار داشتند و روزهای آلودهای
را پشتسر گذاشتند .در ادامه اخبار مرتبط (و
البته مشترک) با این معضل را در این شهرها
میخوانیم.

هفتهای که گذشــت آلودگی هوا چنان گریبا 
ن
تبریزیهــا را گرفت کــه این کالنشــهر رتبه
آلودهترین شهر ایران را کسب کرد و مدارس آن
برای روزهای متوالی تعطیل اعالم شد.
مدیرکل محیطزیست آذربایجانشرقی ،شرایط
توپوگرافــی خاص ،گســترش و تنــوع صنایع،
محصور شدن با رشــته کوههای مختلف ،تردد
بیش از  ۹۰۰هزار خودرو ،شرایط اقلیمی خاص
و توسعه شــهری و جمعیتی را از دالیل آلودگی
هوای کالنشهر تبریز دانست.
حمید قاســمی ،منابع انتشار آالیندههای هوای
این کالنشــهر را  ۷۲درصد سهم خودروها و ۲۱
درصد سهم صنایع اعالم کرد.
وی بــا تأکید بر اینکه برقراری ســرویس ادارات
و تعطیلی پنجشــنبهها یکی از راهکارهای موثر
برای کاهش آلودگی هوا در تبریز است ،گفت :با
برقراری مجدد سرویس ادارات میتوان از کاهش
بار ترافیکی شــهری و آالیندگی هوا بهشــدت
جلوگیری کرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست آذربایجانشرقی
با بیان اینکه صنایع باید برای کاهش آالیندههای
صنعتی ،تکنولوژی و سیســتمهای خود را ارتقا
دهند ،افزود :در این راســتا نیروگاههای استان
باید از سوخت گاز استفاده کنند و صنایع استان
با اســتفاده از فیلترهای مناســب ،سوختهای
استاندارد و سیستمهای پایش آنالین از افزایش
آلودگی هوا بکاهند.
وی با اشــاره به اینکه نوسازی ناوگان حملونقل
شهری یکی راهکارهای پیشنهادی برای کاهش
آلودگی هوای کالنشــهر تبریز اســت ،گفت:
از دیگــر راهکارها برای کاهــش آلودگی تبریز
میتوان اقداماتی مانند تأمین اعتبار برای مطالعه
منشــأیابی ذرات معلق و تولید مدل پیشبینی
آلودگی هوا ،افزایش ســرانه فضای سبز ،ایجاد
زیرساختهای الزم جهت خودداری از سفرهای
غیرضروری(توسعه دولت الکترونیک) را اجرایی
کرد.
قاســمی تأمین اعتبار برای اســتمرار مطالعه
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باید بهتر شود و کارگاههای تئوری نیاز داریم.
مدیر آموزش و پرورش ناحیــه دو همدان ادامه
داد :در هنرستانها افراد دو ساله فارغالتحصیل
میشــدند ،اما امسال سه ســاله فارغالتحصیل
میشوند که در این شــرایط نیاز به کارگاههای
آموزشی و نیروی تخصصی داریم.
بابالحوائجیخاطرنشانکرد:اگرسایردستگاهها
در سند تحول بنیادین آموزشی ورود نکنند ،این
سند ناقص میماند و آموزش و پرورش به تنهایی
از پس آن برنمیآید.

دالر از صندوق توســعه ملــی را پیشبینی
کردهاند.
قربانی بــا تأکید بر اینکه وجود  3دســتگاه
زبالهسوز مشکل استان گیالن را حل میکند،
گفت :تهیه دســتگاه زبالهسوز ۴۰۰تنی در
شرق گیالن ،دســتگاه زبالهسوز  ۴۰۰تنی
در غرب و دستگاه  ۶۰۰تنی در مرکز استان
یعنی رشت بیشاز هزار میلیارد تومان اعتبار
نیاز دارد که خوشبختانه در الیحه بودجه به
آن توجه شده است.

مدیرعامل شــرکت گلآرا در روســتای
گردشگری رویین اسفراین گفت :تاکنون
فقط دو نفر از چادرشببافهای روستای
نســاجی بیمه شدهاند.عشــرت کاوه در
گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،منطقه خراسان
شمالی ،با بیان اینکه بیمه یکی از مشکالت
اساســی مردم هنرمند این روستاســت،
ادامه داد :حدود  150بافنده در این روستا
مشغول به کار هستند که فقط دو نفر از آنها
توانستهاند تحتپوشش بیمه قرار بگیرند.
وی با اشــاره به وجه تســمیه این روستا
افزود :نام و آوازه خاص روستای رویین در
شهرستان اســفراین در تولید چادرشب و
دســتبافتههای داری ،موجب تخصیص
نام «روستای نساجی» به آن شده است.
به گفتــه کاوه ،فروش محصوالت ســایر
استانها به نام روستای رویین یکی دیگر از
مشکالتی است که هنرمندان این روستا با
آن مواجه هستند که به بازار آنها ضربه وارد
میکند.وی با بیــان اینکه بهطورمیانگین
حدود  15هزار متر دستبافتههای داری در
این روستا تولید میشود ،یادآور شد :حضور
داللها در بازار یکی دیگر از مشکالت است
که در صورت نبود آنها ،مــردم میتوانند
محصوالت خود را بهتر به فروش برسانند.
مدیرعامل شــرکت گلآرا در روســتای
گردشگری رویین اســفراین ،تأکید کرد:
بافندههای این منطقه بازار مختص خود را
دارند و محصوالت آنان در نمایشگاهها نیز
به فروش میرسد.
وی تامین مواد اولیه را یکی از اساسیترین
مشکالت هنرمندان این منطقه دانست و
گفت :درحالحاضر قیمت هر کیلوگرم نخ
پنبهای  17هزار تومان است که در گذشته
با قیمت  9هزار تومان خریداری میشد.
لرستان

ریزگردها سالمت مردم را
تهدید میکند

مدیرکل حفاظت محیطزیســت لرستان
گفــت :ریزگردهــا ســامت مــردم را
بهطورجدی تهدید میکند و این درحالی
است که لرستان نخستین استانی بود که
موفق به تهیه ســند مقابله با ریزگردها در
کشور شد.
ب ه گــزارش خبرآنالین ،مهــرداد فتحی
بیرانوند در جلسه نشست اعضای کمیسیون
آب ،منابــع طبیعی و کشــاورزی مجلس
شورای اســامی افزود :امسال در لرستان
بــاالی  100روز هوای آلوده داشــتیم که
نیازمند توجه جدی است.
به گفته وی ،پایش و نظارت کل واحدهای
صنعتی ،مدیریت پســماندهای پزشکی
و طراحــی و اجرای نرمافــزار پایش برای
نخستین بار در اســتان ،ازجمله اقدامات
شاخص حوزه کنترل سالمت محیطزیست
استان بود.
مدیرکل حفاظت محیطزیســت اســتان
لرســتان در ادامــه خواســتار بررســی
چالشهای استان درخصوص ریزگردها و
مخاطراتی که برای سالمت مردم به دنبال
دارد ،شد.
این مسئول همچنین بر تأمین اعتبار برای
مدیریت ریزگردها و کاهش آثار زیانبار آن
تأکید کرد.
وی گفت :بــا توجه به اختــاف ارتفاع و
تنوع اقلیمــی خاص اســتان 25 ،درصد
تنوع زیستمحیطی کل کشور در لرستان
شناسایی شده است.
به گفته فتحی بیرانوند ،بیش از  10درصد
کل جنگلهای کشــور در لرستان است و
این استان  35قله باالی  3500متر دارد.
وی تأکیدکرد :سالحهای مجاز و غیرمجاز
حیــات وحش را بــا خطر جــدی مواجه
کرده اســت و ازاینرو  450هزار هکتار از
جنگلهای اســتان تحتمدیریت شکار
ممنوع است.
به گفته مدیرکل حفاظت و محیطزیست
لرستان ،درنظرگرفتن ردیف اعتباری برای
احیای تاالبهای استان ضروری است.

