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موزه مردم شناسی و صنایع دستی 
 پیش از این، گردشگری هر روستا بر چشم انداز بکر و 
طبیعت خاصش استوار بود. کم کم جاذبه های تاریخی 
هم یک پای گردشگری روستاها شدند. حاال گردشگری 
خالق، حرف اول را می زند. بدین معنا که گردشگران 
بتوانند در فرصت حضور در روستا، زندگی در جامعه 
محلی را تجربه کنند؛ مثل روستای قاسم آباد که بتوانند 
پای پاچال بنشینند و چادرشب بافی را تمرین کنند. 
موزه مردم شناسی و صنایع دستی قاسم آباد نیز تجربه 
ماندگاری را رقم می زند. ادوات کشاورزی، صید و صنایع  
دستی روستا شامل نمدمالی، چادرشب بافی، چلنگری، 
سفالگری، بافته های ابریشمی، عکس و اسناد قدیمی از 

روستا و آداب و رسوم محلی به نمایش در آمده است.
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11شهر و ۳ روستا در ۶ سال گذشته با عنوان صنایع  

دستی منحصر به همان مناطق، ثبت جهانی شده اند. با گزارش
این حساب، ایران در رتبه نخست ثبت جهانی شهرها و 
روستاهای صنایع  دستی قرار گرفته و بعد از آن کشور چین قرار دارد. هنر 
چادرشب بافی روســتای قاســم آباد شهرستان رودســر گیالن سال 
1۳98ثبت جهانی شــد و حاال ۶00هنرمند در این روســتا مشــغول 
چادرشــب بافی هســتند. معاون گردشــگری اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان گیالن به همشهری می گوید که احیای 
هنر قدیمی این روســتا نه تنها در جذب گردشــگر ایرانــی و خارجی 
تأثیرگذار بوده، بلکه هنرمندان خالق به دنبال کاربردی کردن بیشتر این 
هنر و تولید محصوالت متنوع دیگر عالوه بر چادرشب هستند. آنان ثبت 
جهانی شدن هنر چادرشب بافی قاسم آباد را فرصتی برای توسعه پایدار 

روستا می دانند که با حمایت مسئوالن امکان پذیر است.

روستای جهانی صنایع دستی 
روستای قاسم آباد رودســر گیالن از دیرباز با لباس های رنگارنگ زنان 
روستا زبانزد بوده؛ همان لباس هایی که با دســت خودشان از ابریشم، 
نخ پنبه ای و پشــم می بافند و دنیایی از رنگ و نقش اســت. معموال هر 
خانواده روستایی یک پاچال یا دستگاه چادرشب بافی دارد و فوت و فن 
چادرشب بافی به جوان ترها رسیده  اســت. چادرشب بافی، نوعی بافت 
پارچه محلی این روستاست که در گذشته بیشــتر و امروز کمتر، زنان 
قاسم آباد به وقت شالیکاری بر کمر می بندند و چنان بخشی از فرهنگ، 
آداب و سنت شان شده که روستای قاسم آباد را به همین چادرشب های 
رنگین می شناسیم.هنر روستای قاسم آباد ۳سال پیش ثبت جهانی شد و 
آوازه چادرشب بافی آن به گوش دنیا رسید. طرح ها و نقش های چادرشب، 
بر در و دیوار روستا هم کشیده شده اســت؛ بز، درخت سرو، پرنده، گل 
قالی، زیگزاگ، خفاش، ماه، پنجره های مشبک و صندوقچه که نقوش و 
رنگ هایش را از دل طبیعت گرفته است.مشاور معاون صنایع  دستی وزیر 
میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشــگری که خود مدیر پروژه ثبت 
جهانی قاسم آباد نیز بوده، درباره شاخصه های ثبت جهانی شدن برای یک 

روستای صنایع  دستی به همشهری می گوید: هنر صنایع  دستی روستا 
باید در مراکز آموزشی مثل دانشگاه یا مراکز فنی و حرفه ای تدریس شود 
و در روستا مراکز فروش یا نمایشگاه داشته باشد و همینطور نقش آن در 
اقتصاد روستا شناخته شده باشد و قدمت و اصالت آن دیده شود. مواردی 
که همه و همه شامل هنر چادرشب بافی روستای قاسم آباد شده  است.

فرزاد رشیدی، به نقش بانوان روســتا در زنده و پویا نگه داشتن این هنر 
کهن و با اصالت نیز اشــاره می کند و ادامه می دهد: از دیرباز تا امروز که 
این هنر ثبت جهانی شده، بیشــتر بانوان روستا به ابریشم کشی و بافت 

چادرشب مشغول بوده اند.

خالقیت در تولید 
ثبت جهانی هنر چادرشب بافی به روستای قاســم آباد، فرصت تازه ای 
برای میزبانی از تورهای گردشگری داده  اســت. رضا حسن پور، معاون 
گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری استان گیالن 
به همشهری می گوید: گردشگران با حضور در این روستا افراد بومی را 
پای پاچال می بینند و با شیوه چادرشب بافی آشنا می شوند. عالوه بر این، 
هنرمندان محصوالت متنوعی عالوه بر چادرشب ولی با همان ابریشم و 
با همان ترکیب رنگ و نقش می بافند؛ محصوالتی مثل رومیزی، کوسن، 
روتختی، کیف و کفش و محصوالتی که با حصیر، چوب و چرم ترکیب 
شده در ابعاد کوچک باشند.رونق گردشگری برای روستا با رونق اقتصادی 
نیز پیوند خورده  است. مدیر خانه خالقیت روستای قاسم  آباد از فعالیت 
۶00هنرمند چادرشب باف در روســتا که 20نفر آنان در خانه خالقیت 

مستقر هســتند، خبر می دهد و به همشــهری می گوید: ثبت جهانی 
روستا باعث شد تا هنرمندان به فکر ایده های نو باشند و پارچه رنگارنگ 
چادرشب ابریشمی در زیورآالت مثل گردنبند و گوشواره نیز به کار رود. 
البته ناگفته نماند که همه محصوالت با الگوی حفظ محیط زیست تولید 
می شوند.لیال رئوف ادامه می دهد: افزایش قیمت مواد اولیه مشکل بزرگ 

هنرمندان روستاست، زیرا قیمت محصوالت نیز بیشتر می شود.

رونق اقتصادی 
فرزاد رشیدی، معتقد است ایجاد حس افتخار و هویت بخشی به مردم 
روستا از رونق اقتصادی برایشان ارزشمندتر است، اما نباید از توسعه پایدار 
غافل شد. او می گوید: صادرات چادرشب از روستا رونق گرفته و آموزش به 
10برابر رسیده است، اما توسعه پایدار در این است که آثار مثبت را تقویت 
کنیم و آثار منفی را به حداقل برسانیم. صنعتی شدن کارگاه ها، کاربردی 
شدن محصوالت، آموزش های منسجم، توجه به برندیگ و بسته بندی، 
توسعه صادرات و توجه به حفظ محیط زیست ازجمله مواردی است که با 
تقویت و اهمیت آن آینده روشن تری برای روستای جهانی چادرشب بافی 

می توان تصور کرد.

    
عالوه بر روســتای قاســم آباد با چادرشب بافی، روســتای خراشاد در 
خراسان جنوبی با تو بافی)حوله  بافی( و روستای کلپورگان در سیستان 

و بلوچستان با سفال نیز ثبت جهانی شده اند.

ادغام ســازمان هایی که یکــی وظیفه حفاظت 
از 10درصــد از اراضــی ســرزمین در مناطــق 
چهارگانه شــده را و دیگری وظیفه بهره برداری از 
آن را دارد آیا منجر به بهبود شرایط محیط زیست 
کشور می شود؟ ادغام سازمان هایی که به دالیل 
مختلف ناکارآمد هستند، آیا منجر به توانمندشدن 
آنها خواهد شد؟ اینها سؤاالتی است که هر از گاهی 
با پیشنهاد ادغام ســازمان های منابع طبیعی و 
حفاظت محیط زیست بارها پرسیده و بی نتیجه 
رها می شود. بسیاری از متخصصان معتقدند که 
نهاد بهره بردار از منابع طبیعــی باید از نهاد ناظر 
بر بهره برداری و حفاظت جدا باشد اما با این حال 
طرح ادغام این دو سازمان که از اساس شرح وظایف 
مغایری با هم دارند، هر از گاهی از سوی دولت ها 
مطرح می شود و با مخالفت نهادهای سیاستگذار 
مواجه می شــود. این بار رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت چنین درخواســتی داده است و 
در عین حال شــورای عالی محیط زیست با ادغام 
5سازمان به دنبال چشــم انداز بزرگ تري برای 

حفاظت محیط زیست  ایران است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که پیش تر 
در سال 89رئیس سازمان جنگل ها و منابع طبیعی 
بود، معتقد است که مجموعه منابع طبیعی باید از 
زیر مجموعه وزارت جهادکشــاورزی خارج شود. 
علی سالجقه ســال ها پیش از اینکه در سازمان 
حفاظت محیط زیست مدیر شود، پیشنهاد تاسیس 
»وزارت منابع زیســتی« را ارائه کرده بود و گفته 
می شود یکی از دالیل اختالف نظر او با وزیر وقت 
کشاورزی استقالل سازمان منابع طبیعی از وزارت 
کشــاورزی بود. در آن زمان هــم دولت به دنبال 
آن بود کــه امور حفاظت جنگل هــا و مراتع را به 
»سازمان حفاظت محیط زیست« واگذار و معاونت 
آبخیزداری این سازمان را نیز به سازمان امور اراضی 

وزارت کشاورزی منتقل کند.
علی ســالجقه هنوز جوابی برای نامه ای که ۶ماه 
پیش به رئیس جمهور جهت ادغام 100درصدی 
سازمان محیط زیست با سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری داده، نگرفته است. اما به نظر می رسد 
حاال که او معاون رئیس جمهور شده، برش بیشتری 
در دولت داشته باشد اما باید مجلسیان را نیز برای 
این منظــور متقاعد کند. ســمیه رفیعی، رئیس 
فراکسیون محیط زیست مجلس، 2سال پیش در 
این باره به همشهری گفته بود: سازمان جنگل ها 
به عنوان یک معاونت درون وزارت جهادکشاورزی، 

تضاد اهداف جدی با وزارتخانه مربوطه دارد. این 
سازمان وظایف حاکمیتی دارد، اما در ساختار قوی 
نیست. باید قانون جامع حفاظت از منابع طبیعی 
داشته باشیم تا سازمان جنگل ها بتواند کارآمدی 

خود را ارتقا دهد.
او مخالــف ایجــاد وزارت منابــع طبیعــی و 
محیط زیست اســت و معتقد است که هم اکنون 
محیط زیست به دلیل نقش نظارتی خود جایگاه 
باالتری نسبت به سایر دستگاه های اجرایی دولت 
دارد. اگر قرار باشد این سازمان تبدیل به وزارتخانه 
شود در رده سایر دستگاه های اجرایی قرار گرفته و 

جایگاه نظارتی خود را از دست می دهد.
او هم اکنون نیــز بر دالیل مخالفــت خود تأکید 
می کند و می گوید: بنده مخالف این ادغام هستم. 
»حفاظــت« در ســازمان جنگل ها با ســازمان 
محیط زیست متفاوت است. ســازمان جنگل ها 
در کنار وظیفه حفاظتی امــکان بهره برداری نیز 
دارد اما وظایف اصیل سازمان محیط زیست فقط 
حفاظت است که با یکدیگر تفاوت دارند. سازمان 
محیط زیســت طبق قانون نمی تواند ســازمان 
بهره برداری باشد. ما 2قانون دائمی داریم و قانون 

حفاظت و بهســازی محیط زیست به صراحت به 
وظیفه سازمان محیط زیست اشاره کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس حداقــل 2بار رأی به 
عدم لزوم ادغام و ابهام در طرح ها داده اســت. این 
مرکز در اسفند سال92 گزارش کارشناسی درباره 
»طرح ادغام ســازمان حفاظت محیط زیســت و 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور«  را 
ارائه کرد. در آن زمان مســئوالن به دنبال ادغام 
سازمان محیط زیست با ســازمان حفاظت منابع 
طبیعی، ذیل وزارت جهادکشاورزی بودند. براساس 
آن گزارش کارشناســی، بازوی مشورتی مجلس 
اعالم کرد کــه »ناکارآمدی ســازمان های مورد 
اشاره، لزوما به دلیل ساختار و تشکیالت آنها نیست 
بلکه متاثر از عوامل دیگری مانند راهبردها، قوانین 
و مقررات، ساختارها و فرایندهای مرتبط با امور 
مالی و بودجه، ســاختار و ترکیب نیروی انسانی، 
کارآمدی مدیران و… است. فارغ از جایگاه حقوقی 
این دو سازمان، نمی توان انتظار داشت که با تغییر 
و جابه جایی در تشــکیالت یک ســازمان بتوان 
گامی اساســی در رفع کمبودها یا بهبود اساسی 

امور برداشت.«

مجلس در اسفند سال گذشته نیز بار دیگر به ادغام 
این دو ســازمان رأی منفی داد. این بار موافقان 
ادغــام آن را باعنوان »طرح تشــکیل وزارتخانه 
محیط زیســت« ارائه کردند و مرکز پژوهش های 
مجلس در نهایت با اعالم ایرادات حقوقی و منطقی 
طرح اعالم کرد: »تغییر و تحول واقعی در سازمان 
زمانی اتفاق می افتد که فرایندها و رویه ها اصالح 
شــود نه اینکه تغییر ظاهری و صوری در سطح 
کالن اتفاق بیفتد. آیا  با اصالح و تحول در فرایندها 
و رویه ها اهــداف مدنظــر تصمیم گیران محقق 
نمي شود بدون اینکه تحول ساختاری اتفاق بیفتد؟ 
اگر این موارد درباره فرایندها و رویه ها مدنظر قرار 
گیرد، بسیاری از تحوالت ساختاری از دستور کار 
خارج می شود و از طریق اصالح و هوشمندسازی 
فرایندها می توان مسائل را حل کرد.« »ناکارآمدی 
سازمان ها لزوماً متاثر از عوامل ساختاری نیست 
بلکه فرایندها و رویه هــای اداری، کیفیت نیروی 
انســانی، کیفیت هزینه کرد بودجــه، کارآمدی 
و شایســتگی مدیران، قوانین و مقررات و … بر 
عملکرد سازمان و کارآمدی و اثربخشی خدمات 
و فعالیت ها مؤثر است.« با همه این تفاسیر، حال 
باید دید آیا دولت در شــرایطی که محیط زیست 
در شکننده ترین شرایط خود است کدام نسخه را 
برای بهبود شرایط می پیچد. آیا به نظر متخصصان 
مبنی بر جدایی بهره برداری از نظارت و حفاظت  
راي می دهد یا با ادغام این دو، آینده ای مبهم برای 

محیط زیست کشور ترسیم می کند.

قاسمآباد؛روستایجهانیچادرشببافی
اهالی روستای قاسم آباد در کنار چادرشب بافی به فکر ایده های نو هنری و توسعه پایدار اقتصادی هستند
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اســتراحتگاهتعــدادیپرنــدهمهاجــرنیز
هســتامــامــادرحــالازدســتدادن
تاالبها،جمعیتپرندگان،منابعغذایی
آنهــاوفضــایمناســباستراحتشــان
هستیم؛بدینجهتشرایطینابسامان

بهوجودمیآید.

بهمننقیپور
رئیسدانشگاهعلومپزشکیتبریز

توسعهطبسنتیازبرنامههایدانشگاه
علومپزشــکیتبریزبــودهکــهبهصورت
مســتمرموردتوجهوپیگیریقرارگرفته
اســت.درطولیکســالگذشــتهتمام
زیرساختهایحیاتیســامتکدهطب
سنتیتبریزنیزمهیاشدهودراسرعوقت
ایــنمرکــزدرکنــاردانشــکدهراهاندازی
میشــود.ازنظرافزایشنیرویانسانی
وپیشــرفتوتنــوعدررشــتههایطــب
ســنتیبرنامهریزیهایخوبیدردست

اقداماست.

خبر کوتاه

نقل قول خبر نقل قول خبر

عدد خبرعدد خبر

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاردبیلاز
خلعیدورفعتصرفیکهزارو۸۴۳هكتار
ازاراضــيملــیومنابــعطبیعیدراســتان
اردبیلخبرداد.بهگزارشتسنیم،محمود
قلیزادهاظهارداشت:درسال۱۴00و6ماهه
نخستامسالتعداد60۱فقرهازپروندههای
متشکلهعلیهمتصرفیناراضیملیاجرای
حکــموحــدودیکهزارو۸۴۳هکتــاربــه
ارزش55۲میلیاردو900میلیــونتومــان
ازعرصههــایملــیاســتانبــهبیتالمــال

بازگرداندهشد.

1843
هکتار

تــنازمــوادغذایــیتولیدشــدهدردنیــا
ســاالنهازبینمــیرودیاهدرمیشــود.
یکســوماینهدررفــتدرمرحلهتولید
غذارخمیدهد.گروهمشــاورهبوستون
ایاالتمتحــده)BCG(ارزشاینغذای
هدررفتــهرا۲۳0میلیــارددالربــرآورد
کردهاســت.محققــانتخمیــنمیزنند
کهکالــریحاصــلازاتافغــذابهدلیل
ضایعــاتغذاییحــدود۲۴درصدازکل

کالریغذایموجوداست.

2.5
میلیارد

بحــران مدیریــت دفتــر مدیــرکل
استانداریسیستانوبلوچستانگفت:
۱۲۷میلیــاردو500میلیونتومــاناعتبار
جبرانخسارتســیلبیندستگاههای
مرتبطتوزیعشد.بهگزارشمهر،علیرضا
شهرکیگفت:میزانخســارتواردهدر
حوادثطبیعیاســتاندرنیمهنخست
امســالبیــشاز۸هــزارمیلیــاردتومــان
بــرآوردشــدهکــهبــرایجبــران،بیــشاز
۱۲۷میلیــاردتومــانبعــدازتصویــبدر

هیأتدولتبهاستاناباغشد.

127
میلیارد

صنعتیوپرجمعیتکشوردرگیرآلودگی
هواهستند.صادقضیاییان،رئیسمرکز
ملیمدیریتمخاطراتوضعهواگفت:
براساسآخریننقشــههایهواشناسی
طــی۲روزآینــدهدرشــهرهایصنعتــیو
پرجمعیتازجملهتهران،کرج،مشهد،
تبریز،ارومیه،اراکواصفهان،انباشت
آالیندهجویوکاهشکیفیتهواانتظار
میرودودرسایرنقاطکشورجویپایدار

حاکمخواهدبود.

7
شهر

عکس خبر
همدان

خوزستان

تولید»پاپایا«درهمدان
»پاپایا«یکیازمیوههایاستواییباارزشغذاییودارویی
باالست.یکیازکشاورزاناستانهمداناقدامبهکشتو
تولیداینمحصولاستواییدرشهرستانکبودرآهنگاستان
همدانکردهو5هزارمترمربعازمساحتگلخانهخودرابه
کشتمیوههایاستواییوگرمسیریاختصاصدادهاست.

عکس:ایسنا/پوریاپاکیزه

آبرسانی به 30روستای شادگان 
فاز اول عملیات آبرسانی به روستاهای محروم از آب شهرستان 
شادگان افتتاح شــد. به گزارش فارس، ســردار شاهوارپور 
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر)عج( خوزستان گفت: از 5 ماه 
پیش با همت قرارگاه محرومیت زدایی و پیشرفت و همکاری 
شــرکت آبفاي خوزستان طرح آبرســانی روستای منصوره 
شادگان در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: با بهره برداری از 

این طرح اهالی ۳0روستا از نعمت آب شرب بهره مند شدند.
این پروژه در فاز 2 و ۳ و با هدف گســترش شــبکه آبرسانی 
به بقیه روستاها در حال انجام اســت. پروژه خط انتقال آب 
روستای منصوره شادگان با همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
سپاه حضرت ولیعصر)عج( با اعتبار 200 میلیارد ریال اجرایی 
شده اســت و برای اجرای این پروژه 12کیلومتر خط انتقال 
و 2دســتگاه الکتروپمپ و تابلو برق نصب و راه اندازی شــد. 
روستای منصوره از توابع دهستان حسینی در ۴0کیلومتری 
شهرستان شادگان با جمعیتی بالغ بر ۴ هزار نفر از فروردین 
سال گذشته به دلیل خشکسالی با مشکل کم آبی مواجه شد.

 حفاظت از تنوع زیستی  
1700 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: اعتبار حوزه طبیعی و تنوع 
زیستی کشور در سال 1۴01 حدود ۳۳9 میلیارد تومان 
بود درحالی که با توجه به گستردگی تنوع زیستی کشور 
این حوزه حداقل هزار و ۷00 میلیارد تومان اعتبار در 

سال 1۴02 نیاز دارد.
حسن اکبری، معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت و گو با 
ایرنا  با اشاره به اینکه تعداد زیادی اسلحه مجاز و غیرمجاز 
در اختیار افراد است می گوید: تقریبا 90درصد خودروها 
و موتورسیکلت های سازمان فرســوده اند و یا به دلیل 
گشــتزنی در مســیرهای صعب العبور، مرتب هزینه 
سنگینی را بر دوش ســازمان می گذارند. تمام اعتبار 
ابالغی ما در سال 1۴01 در حوزه طبیعی ۳۳9میلیارد 
تومان بود که تقریبا بخش عمده آن یعنی 21۶میلیارد 
تومان این مبلغ برای خرید خودرو، تجهیزات محیط بانی 
و اطفاي حریق استفاده می شــود و برای اجرای بقیه 
برنامه ها در حوزه نجات گونه های در خطر انقراض، اجرای 
برنامه های توجیهی و تفصیلی مناطق چهارگانه که برای 
حدود 1۷0 منطقه این برنامه ها تهیه شده و گونه هایی 
که نیاز به اقدامــات عاجل دارند ماننــد میش مرغ، یا 
مدیریت جمعیت گونه های برجسته مدیریت موزه های 
تاریخ طبیعی، مطالعات فون و فلور مناطق چهارگانه...، 
حدود 100میلیارد تومان اعتبار ابالغی داریم. البته این 
مبلغ ۳۳9میلیارد در شرایطی است که تخصیص آن 
100درصد باشد که عمدتا اینطور نیست. سال گذشته 

بهترین شرایط تخصیص ما ۷0درصد بود.
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان 
حفاظت محیط زیســت افزود: اعتبار ابالغی سازمان 
محیط زیست در سال1۴01 حوزه طبیعی ۳۳9میلیارد 
تومان بود که بخش عمده آن یعنی 21۶میلیارد تومان آن 
فقط برای بخش تجهیزات و اجرای برنامه های حفاظت 
هزینه شده است. اگر می خواهیم وضع طبیعت کشور 
بهتر شود و بتوانیم مناسب تر مدیریت کنیم 2 راه بیشتر 
نداریم؛ یکی این است که بخشی از بار حفاظت را روی 
دوش مردم و بخش خصوصی از طریق گسترش قرق ها 
بگذاریم؛ راه دوم که فعال می تواند به عنوان یک راهکار 
قابل اجرا، مانع از بین رفتن سرمایه های زیستی کشور 
شود، تقویت اعتبارات محیط زیست است. برآوردی که 
داشتیم و به بخش بودجه سازمان محیط زیست منتقل 
کردیم، با سازمان برنامه و بودجه هم رایزنی های الزم 
را انجام دادیم و اعــالم کردیم. اگر بخواهیم به وظایفی 
که قانونا بر عهده ما است عمل کنیم در سال 1۴02 به 
هزار و ۷00 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. این هم برای 
شرایطی نیست که ما ایده آل بتوانیم بخش عمده ای از 
حفاظت را بدون عیب و نقص پیش ببریم. در صورتی که 
اعتبار ما در حوزه طبیعی برای سال1۴02 کمتر از این 
باشد حتما بخش هایی از طبیعت و تنوع زیستی خود را 

از دست می دهیم.

خبر روز

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

نیاز به 15 سال زمان برای ادغام
مجید مخدوم، عضو شورای عالی محیط زیست:حداقل 3دوره پنج ساله نیاز است که بتوان موضوع ادغام 
سازمان ها را اجرایی کرد. در ۵سال اول، ابتدا سازمان محیط زیست و شیالت و بخش آب وزارت نیرو با هم 
ادغام و در پنج ساله دوم شهرداری ها به این مجموعه ها اضافه شوند. همچنین در ۵سال سوم الزم است 

سازمان برنامه و بودجه به این مجموعه بپیوندد و سازمان مدیریت سرزمین ایران شکل گیرد.

مکث

محمدتقیتقیزاده
رئیــسادارهحفاظــتمحیطزیســت

شهرستانرشت
آلودگــیواحدهــایصنعتیرشــتبهطور
مســتقیمویاغیرمســتقیمبهگوهــررودو
زرجــوبمیریــزدودرنهایــتواردتــاالب
انزلیمیشود.۱5واحدصنعتیدررشت،
فاضــابآلــودهخــودرابــهتــاالبانزلــی
تخلیهمیکنند.تاکنون۴شرکتآالینده
جرائمخودرابهحسابخزانهدولتواریز

کردهاند.

سیدمحمدرضاهاشمی
استاندارسمنان

ســمنانباوجودفرصتهــایمختلف
ســرمایهگذاریوپتانســیلهایقــوی
ومناســب،آمــادهجــذبومیزبانــی
اســت. خـــــارجی سرمایــــــهگذاران
۱۳ســرمایهگذارخارجــیبــرایحضــور
دراســتانتقاضــادادهانــدوحمایتاز
سرمایهگذاراندربخشهایمختلفدر

دستورکارقرارخواهدداشت.

اردبیل

آذربایجان شرقی

سمنان

سیستان و بلوچستان

احتمالادغامچندسازمانبرایحفظمحیطزیست
سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال ادغام سازمان منابع طبیعی درون خود و یکپارچه کردن امر حفاظت از طبیعت است


