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گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
گفت: بیش از نیمی از مراکز دپو چوب در گلستان به صورت 
غیرقانونی فعالیت دارند و چوب قاچــاق دیگر با کامیون و 
وانت حمل نمی شود و افراد بومی با پر کردن صندوق عقب 
خودرو و یا خورجین موتورسیکلت ، اقدام به جمع آوری می 
کنند.سرهنگ عیســی گلبینی درجمع خبرنگاران اظهار 
کرد: یکی از مهمترین دالیل قاچاق چوب در اســتان های 
شمالی کشور از جمله گلستان را وضعیت اقتصادی مردم 

بومی و دسترسی راحت افراد ساکن در حاشیه عرصه های 
جنگلی به درختان است.وی ادامه داد: چوب قاچاق دیگر 
با کامیون و وانت حمل نمی شــود و افراد بومی با پر کردن 
صندوق عقب خودرو و یا خورجین موتورسیکلت ، اقدام به 
جمع آوری و فروش چوب های جنگلی به عنوان راحت ترین 
راه برای رســیدن به پول نقد می کنند.ســرهنگ عیسی 
گلبینی افزود: مــردم برای گردش و تفریح با اســتفاده از 
خودروهای خود وارد عرصه های جنگلی می شوند و امکان 
بازدید از تمام این خودرو در هنگام خــروج وجود ندارد و 

این بهانه خوبی برای افراد فرصت طلب است که با استفاده 
از اره های کوچک درختان را قطع و به قطعات ۵۰ تا ۱۰۰ 
سانتیمتری برش زده و داخل خودروها جاساز می کنند.وی 
گفت: بیش از نیمی از مراکز دپو چوب به صورت غیرقانونی 
در گلســتان فعالیت دارند و چوب های عرصه شده توسط 
قاچاقچیان ُخرد را به اسم چوب درختان باغی با قیمت هر 
کیلو حــدود ۲۵ هزار ریال خریداری و در مســیر حمل به 
کارگاه ها و کارخانجات مرتبط قــرار می دهند.وی افزود: 
چند سالی است که طرح تنفس جنگل در حال اجراست و 

این مساله باعث افزایش تعداد درختان شکسته و افت زده 
در جنگل ها شــده و مشــاهده این وضعیت باعث وسوسه 
خیلی از افراد برای جمع آوری آنها برای مصرف شخصی و 

یا فروش می شود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اعالم کرد؛

فعالیت غیرقانونی بالغ بر نیمی از مراکز دپو چوب در گلستان 

خبر

   زباله هــای عفونی یــا زباله های 
خطرناک بیمارســتانی با گســترش 
مراکز تولید این نوع زباله ها در ســطح 
کالن شهر تبریز به معضلی برای جامعه 
شهری تبدیل شــده اند که اگر به آن 
رسیدگی نشود، سالمت افراد جامعه 

را تهدید می کند.
 با گســترش جوامع شهرنشینی 
و ضرورت ارایه خدمات بهداشــتی و 
درمانی به افراد جامعه و در نتیجه ایجاد 
مراکز متعدد درمانی و بهداشتی و مطب 
پزشــکان، تولید زباله هــای عفونی و 
بیمارستانی روز به روز افزایش می یابد و 
ادامه این روند در صورت تعلل و سستی 
تصمیم گیران سازمان ها و دستگاه های 
متولی، این معضل سالمت افراد جامعه 

را به خطر خواهد انداخت.
 بخــش عظیمــی از زباله  هــای 
بیمارســتانی و مطــب پزشــکان به 

بخش بیماران عفونــی اختصاص می 
یابد کــه روزانه در قالب انــواع لوازم و 
وسایل خونی مورد استفاده برای این 
نوع بیماران مانند  وســایل تزریقات و 
پانسمان از جمله ســرنگ ها، سوزن، 
آمپول و تیغ جراحی تولید  می شود و 
باید برای حفظ ســالمت افراد جامعه 
به صورت اصولی و بر اساس معیارهای 
مشخص شده، جمع آوری، حمل و بی 

خطرسازی شوند.
 این نــوع زبالــه هــای عفونی یا 
بیمارســتانی باید در داخل کیســه-
 های زرد رنــگ ضخیم و محکم حاوی 
برچســب زباله  های عفونی در داخل 
ســطل  های درب بســته جمع آوری 
و از طریــق ماشــین آالت مخصوص 
حمل این نوع زباله ها به مراکز و مکان 
های ویــژه منتقل شــوند و پس از بی 
خطرســازی توســط دســتگاه های 

مخصوص در ســایت های مخصوص 
این نوع زباله ها دفن شوند.

 زباله  های شــیمیایی سرطان زا یا 
پســماندهای دارویی مانند داروهای 
کم مصرف شــده یا تاریخ گذشــته و 
واکســن  ها نیز در جرگه این نوع زباله 
های بیمارســتانی قرار دارنــد و باید 
در کیســه  های قهوه  ای رنگ همراه با 
زباله  های عفونی جمع آوری و به بخش 
بی  خطرسازی پسماندها منتقل شوند.

 جمع آوری، حمل و بی خطرسازی 
زبالــه های عفونــی نیازمنــد وجود 
شرکت ها و موسســاتی است تا در این 
زمینه سرمایه گذاری کنند و عالوه بر 
درآمدزایی و اشتغالزایی از این طریق، 
با ارایه خدمات به مراکــز تولید زباله 
های عفونــی و مطب پزشــکان برای 
سالمت افراد جامعه تالش کنند و در 
این راستا می توان از بخش خصوصی 

نیز برای ســرمایه گذاری در این حوزه 
کمک گرفت.

 در کالنشــهر تبریز تا سال ۱۳۹۵ 
شــرکتی برای جمع آوری، حمل و بی 
خطرســازی زباله های عفونی وجود 
نداشت و روند جمع آوری و حمل این 
نوع زباله ها به صــورت اصولی و برنامه 
ریزی شــده انجام نمی شد تا اینکه در 
این سال با تشــکیل تعدادی شرکت 
در این زمینه، وضعیت ساماندهی شد 
ولی با این وجود مشکالتی در این حوزه 
وجود دارد که رفع آن ها نیازمند ارایه 
راهکارهای اساسی و تعامل و تفاهم بین 
مراکز تولید زباله و پزشکان با شرکت 

های مربوطه است. 
 در شرایطی که مسووالن سازمان 
نظام پزشــکی تبریــز از بــاال بودن 
تعرفه شــرکت های جمع آوری و بی 
خطرسازی زباله های عفونی و بی نظمی 

آنها در عمل به تعهدات خود سخن می 
گویند، مدیران این شرکت ها نیز با اشاره 
به تالش های شبانه روزی خود در ایام 
شیوع کرونا، به جمع آوری زباله های 
عفونی بر اســاس قیمت کارشناسی با 

نرخ  سال ۱۳۹۹ اشاره می کنند.
 مدیران شــرکت های جمع آوری 
زباله هــای عفونی و بیمارســتانی در 
تبریز که جمع سرمایه گذاری های آنها 
برای ایجاد سایت های بی خطرسازی 
به قیمت ســال ۱۳۹6 افزون بر ۲۰۰ 
میلیارد ریال اســت، از اینکه نهادهای 
مختلف به جای حمایــت از آنها برای 
توسعه فعالیت هاشان، برای حذف شان 

می کوشند، گالیه دارند.
  آنان می گویند که در زمان حاضر 
به بیش از 7۰ درصد هفت هزار پروانه 
پزشکی موجود در کالن شهر تبریز در 
زمینه جمــع آوری زباله های عفونی و 
بیمارســتانی خدمات می دهند و روا 
نیست که گروه های هدف شان به جای 
حمایت از فعالیت هایشــان، به بهانه 
های واهی آنها را به سمت ورشکستگی 
سوق دهند.   اما سوال اینجاست که اگر 
شرکت های موجود فعال در حوزه جمع 
آوری و بی خطرسازی زباله های عفونی 
و بیمارســتانی منحل شود، چه کسی 
یا نهادی پاســخگوی خطرات ناشی 
از  انباشته شــدن زباله های عفونی و یا 
مخلوط شــدن آن با زباله های شهری 
برای سالمت شــهروندان تبریزی و لو 

حتی برای یک روز خواهد بود؟
 ایرنا مرکز آذربایجان شرقی با آگاهی 
از وجود معضل زباله هــای عفونی در 
این شهر در راستای رفع این معضل و 
تنویر افکار عمومی میزگردی با حضور 
تعدادی  از عوامل و دست اندرکاران این 
حوزه برگزار کرد که مشروح آن در زیر 

ارایه می شود؛
  وی با اشــاره به اینکه اغلب مطب 

های پزشکان بعد از ظهرها باز هستند، 
اظهار می کند: این شــرکت ها تمایل 
دارند ســاعات صبح برای جمع آوری 
و حمل زباله هــای عفونی این مراکز و 
مطب ها مراجعه کنند و بعد از ظهرها 
به این مراکز مراجعه نمی کنند بنابراین 
موجب بــروز اختــالف و مشــکل با 

پزشکان می شوند.
 عضو هیات مدیره ســازمان نظام 
پزشــکی تبریز می گویــد: حدود ۳۰ 
درصد از مطب پزشکان در این شهر به 
صورت تمام وقت و بقیه به صورت نیمه 
وقت فعالیت می کنند و این شرکت ها 
باید برای جمع آوری و حمل زباله های 
عفونی این مکان ها با پزشکان این مطب 
ها هماهنگی کــرده و نرخ تعرفه جمع 
آوری، حمل و بی خطرسازی زباله های 
عفونی مطب های نیمه وقت نیز با مطب 
های تمام وقت کمتر باشد چراکه میزان 

تولید زباله در آن ها کمتر است.
 اشرفیان، ادامه می دهد: نرخ تعرفه 
جمع آوری، حمل و بی خطرسازی زباله 
های عفونی برای سال جاری اصالح شد 
و با شــرکت های بی خطرسازی نیز به 
تعامل رسیدیم ولی شــرکت ها به آن 

عمل نکردند.

   زباله های عفونی یا زباله 
های خطرناک بیمارستانی 

با گسترش مراکز تولید 
این نوع زباله ها در سطح 

کالن شهر تبریز به معضلی 
برای جامعه شهری تبدیل 

شده اند که اگر به آن 
رسیدگی نشود، سالمت 

افراد جامعه را تهدید 
می کند.

رئیس کل بازرسی استان قزوین:
کوتاهی در مسدود کردن 

چاه های غیر مجاز مصداق ترک 
فعل است

 قزوین -  مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-رئیس کل بازرسی استان قزوین گفت: 
دستگاه ها باید به وظایف خود در مسدود کردن 
چاه های غیر مجاز عمل کنند و هر گونه تعلل در 

این زمینه مصداق ترک فعل است.
به گــزارش خبرنــگار ما، ســعید اقبالی در 
چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال 
که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری 
قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از موضوعات 
جدی پیش روی کشــور چه به لحاظ امنیتی و 

چه به لحاظ محیط زیستی موضوع آب است.
رئیس کل بازرسی اســتان قزوین ادامه داد: 
حفظ آب به خصوص سفره های آب زیرزمینی از 
مصادیق حفظ حقوق عامه است و با توجه به ویژه 
بودن موضوع ما نیز در این زمینه حساسیت ویژه 

ای را مبذول خواهیم کرد.
وی گفت: مصوبــات و قانون های موجود در 
خصوص چاه های غیر قانونی بازدارنده نیست و 
قانون شکنان با آگاهی به این موضوع به ادامه راه 

خود می پردازند.
این مســئول ابراز کرد: عالوه بر اقدام قانون 
شــکنان به قوانین و مصوباتی که طی سال ها به 
خصوص در سال ۹7 صادر شده نیز عمل نشده و 
یک بی توجهی به قانون هم در این زمینه رخ داده 
است. اقبالی با بیان این نکته که برداشت آب از 
چاه هایی که برای دام و طیور و دامداری ها مجوز 
دارند به منظور زراعت غیر مجاز اســت عنوان 
کرد: هر گونه کوتاهی در این زمینه ها به منظور 
مسدود کردن چاه ها مصداق ترک فعل است و با 

این مسئله به طور جدی برخورد می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: با توجه بــه ناکافی 
بودن مجازات ها باید مبــادرت به توقف فعالیت 
چاه های غیر مجاز به طور جدی پیگیری شود و 
همه دستگاه ها مصوبات شورا را پیگیری نمایند.

       
  شبکه برق ۲روستای

 “چراغ آباد” و “گمه دره” 
دهگالن بازمهندسی شد

  ســنندج-  کالله فرهادی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی- شــبکه برق ۲روســتای “چراغ آباد” و 

“گمه دره” دهگالن بازمهندسی شد.
مدیرتوزیع برق شهرستان دهگالن از اتمام 
عملیات بهســازی، بازمهندسی و تقویت شبکه 
برق دو روستای “چراغ آباد و گمه دره” همزمان 
با اجرای طــرح هادی با اعتبــاری بالغ بر ۹۰۰ 

میلیون تومان خبر داد.
کیومرث محمدی مدیر توزیع برق شهرستان 
دهگالن گفت: به منظور رفع حریم تاسیســات 
الکتریکــی و کاهش افت ولتاژ در دو روســتای 
“چراغ آبــاد و گمه دره” ایــن مدیریت اقدام به 
جابجایی شــبکه ۲۰ کیلو ولت و ترانس موجود 

در این دو روستا نموده است.
وی با اشــاره به احداث ۴۳ کیلومتر شــبکه 
فشارضعیف در این روســتاها، افزود: همزمان 
با اجرای طرح هادی در این روســتا ۴۱ پایه ی 
فرسوده تیر برق برکنار، تعویض و بهسازی شد.

آقامحمدی بهسازی شبکه روستا همزمان با 
اجرای طرح هادی را زمینه ساز توسعه و عمران 
روســتاها عنوان کرد و گفت: در همین راســتا 
تاکنون شبکه برق ۱6 روستای باالی ۱۰ خانوار 

در این شهرستان اصالح و بهسازی شده است.
مدیر توزیع برق شهرستان دهگالن هدف از 
اجرای این پروژه را اصالح و بازآرایی شبکه های 
فرسوده، کاهش تلفات انرژی، رفع ضعف ولتاژ، 
تعدیل روشــنایی و رفع حریم شبکه های برق 

عنوان کرد. 

استانها

 اندیشه - زهرا قره باغی،خبرنگارتوسعه ایرانی-در 
جلســه ای اختصاصی با حضور بهروز کاویانی شهردار، 
رئیس و اعضای شــورای اســالمی در خصوص تقویت 
بیشتر حوزه سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی 

تصمیم گیری شد
اندیشــه-زهرا قره باغی-خبرنگار توسعه ایرانی:در 
این نشســت اختصاصی ضمن بررسی و تاکید بر برنامه 
ریزی جامع در مورد اســتفاده از پتانسیل های موجود 
در حوزه ســرمایه گذاری بر افزایش زیر ســاخت ها و 
شرایط الزم در راســتای حضور قویتر بخش خصوص 

پیشنهادات کاربردی و راهبردی ارائه گردید

الهام افراشته رئیس شورای اســالمی شهر اندیشه 
در این جلسه یکی از راهکارهای ســرعت بخشیدن به 
پیشرفت متوازن را مشــارکتهای بالقوه و بدون تردید 
بخــش خصوصی در جهــت افزایش زیرســاخت های 
شهری و امکانات خدماتی شهر دانســت و افزود: نگاه 
پارلمان شــهری اندیشــه به این موضوع کامال مثبت 
اســت چرا که اگر بخواهیم به پیشــرفت شهر سرعت 
ببخشــیم نیاز داریم تا با مشــارکت همگانی این راه را 

کوتاهتر نماییم
بهروز کاویانی شهردار شهر اندیشه نیز در این جلسه 
ضمن ابراز خرســندی از تصمیمات گرفته شده افزود : 

شــاید به مراتب بتوان عنوان نمود کلید توسعه و تغییر 
چشمگیر شهر اندیشــه تقویت حوزه سرمایه گذاری و 
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در پروژه های 
مشارکتی بوده اســت چراکه بودجه های ضعیف امروز 
توان پاسخگویی به آهنگ رشــد جمعیت را ندارد و هر 
روز شهر نیازمند امکانات و زیرســاخت های بیشتری 
است لذا ارتقا شــاخصه های بخش خصوصی با توجه به 
قوانین از اقداماتی خواهد بود که باعث رشد روز افزون 
خدمات رســانی در شــهر خواهد بود و از همه سرمایه 
گذاران شــریف دعوت می نماییم در شهر اندیشه برای 

پروژه های مشارکتی حضور پیدا کنند

 با تصمیم مدیریت شهری؛

 حوزه سرمایه گذاری و مشارکتهای بخش خصوصی در شهر اندیشه تقویت می شود

 خطر زباله های عفونی در کمین سالمت شهروندان تبریز

 یزد-خبرنگارتوســعه ایرانــی- مدیر حقوقــی و امور 
قراردادهای شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان یزد با 
اشاره به رویکرد استان برای فعال سازی مجدد واحدهای 
راکد، در این راستا از افزایش ۱۰۰ درصدی فسخ و خلع ید 
زمین های راکد صنعتی یزد طی سه سال گذشته خبر داد.

»سید مجتبی نجفی« با اشــاره به رویکرد استان برای 
فعال ســازی مجدد واحدهای راکد، اظهــار کرد: در چند 
سال گذشته با توجه به حجم تقاضا برای انعقاد قرارداد حق 

بهره برداری از اراضی صنعتی استان، تعداد قابل توجهی از 
این قرارداد همچنان راکد و بدون اســتفاده مانده است که 
بر اساس سیاست های کالن استان در صورت انجام ندادن 
اقدام در بازه زمانی مشــخص طبق قانــون این قراردادها 

فسخ می شوند.
وی با اشاره به برگزاری جلسه داوری قراردادهای راکد 
در هفته جاری افزود: با توجه به ســفر مدیر حقوقی و امور 
قراردادهای ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 

ایران به یزد، در جلســه ای ۲6 قرارداد راکد در استان یزد 
مورد بررسی قرار گرفت.

نجفی عنوان کرد: از تعداد قراردادهای بررسی شده ۱۳ 
قرارداد واگذاری زمین به مساحت بیش از 7۱هزار و 6۰۰ 
متر مربع فســخ شــد و برای ۱۳ قرارداد دیگر به مساحت 

۱۰6هزار و ۱۵7  مترمربع مهلت مجدد صادر شد.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شــرکت شــهرکهای 
صنعتی اســتان با بیان اینکه ۴۳درصد از کل آزادســازی 

اراضی راکد مربوط به سه سال اخیر است، ابراز کرد:  در سه 
سال گذشته به اندازه کل ادوار، پرونده ها در جلسات داوری 

و حل اختالف بررسی و تعیین تکلیف شده است.

    افزایش ۱۰۰ درصدی فسخ و خلع ید زمین های راکد صنعتی یزد


