ქუთაისში
„იმოქმედე
გაიმართა

აქცია-მსვლელობა
კლიმატისთვის“

ქუთაისში სახელწოდებით –
„იმოქმედეკლიმატისთვის“
აქცია-მსვლელობა
გაიმართა.

200-ზე მეტმა მოქალაქემ
პოსტერებითა და ტრანსპარანტებით
მსვლელობა მოაწყო. მსვლელობა ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრიდან
დაიწყო და საქართველოს პარლამენტთან დასრულდა.
პარლამენტის შენობასთან აქციის ორგანიზატორებმა მიმართვა
გაავრცელეს და ხელისუფლებას მოუწოდეს, კლიმატის ცვლილებების
წინააღმდეგ ბრძოლა ადგილობრივი პოლიტიკის პრიორიტეტი გახდეს,
ქალაქებმა 2050 წლისთვის 100 %-იან განახლებად ენერგიის
წყაროებზე გადასვლა დაიწყონ და უარი თქვან წიაღისეული საწვავის
მოპოვებაზე.
მსვლელობის მონაწილეთა განცხადებით, მსოფლიო მასშტაბით სულ უფრო
მეტი ბუნებრივი კატასტროფა ფიქსირდება. მეცნიერები კი,
ამტკიცებენ, რომ ამინდების მკვეთრი გაუარესება კლიმატის
ცვლილებების შედეგია, რაც უფრო მეტ წიაღისეულს და საწვავს
ხარჯავს კაცობრიობა, მით უფრო ცხელდება დედამიწა.
კანონპროექტის თანახმად, 2029 წლიდან ყველა ახალი შენობა უნდა
აკმაყოფილებდეს თითქმის ნულოვანი ენერგომოხმარების შენობის
მოთხოვნებს.
აქცია

არასამთავრობო

ორგანიზაცია

„თაობათა

დიალოგი“-სა

და „350.org-საქართველოს“ ინიციატივით გაიმართა.

ნინო ჩხობაძე:"ტყეების ჭრას
სვანეთში
კატასტროფული
შედეგები მოაქვს"
გარემოს
დაცვის
საკითხებში
ექსპერტის
ნინო ჩხობაძის შეფასებით, ტყეების გაჩეხვას სვანეთში
კატასტროფული შედეგები მოაქვს, შესაბამისად, მთიან რეგიონებში
ხე-ტყის მსგავსი ჭრა მაქსიმალურად უნდა შემცირდეს.
ნინო ჩხობაძე ხე-ტყის ჭრასთან დაკავშირებით სვანეთში გუშინ
განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა.
„მე პირადად არ ვარ მომხრე ძალოვანი უწყებებით სიტუაციის
მოგვარებისა. მიმაჩნია, რომ ცოტა გადავაჭარბეთ კიდეც და
შეიძლება, დიალოგით გაგვერკვია მოსახლეობასთან საკითხები,
რაც ხე-ტყესთან არის დაკავშირებული. ზოგადად კი, სვანეთში
შექმნილია
საკმაოდ
რთული
სიტუაცია,
რადგან ჭუბერისა და ნენსკრას საკითხთან მიმართებაში, წყლის
ადიდების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ნამდვილად იყო გაჩეხილი
ხეები“, – განაცხადა ჩხობაძემ.
მისი თქმით, დასახლებულ პუნქტში წყლის შესვლა ნიშნავდა იმას,
რომ ტყეებმა, რომელიც ნაპირებზე გაჩეხილი იყო, წყლის ნაკადი არ
შეაჩერა.
„ეს რომ საღი ხეები ყოფილიყო, პროცესს შეანელებდა და ასეთი
ტრაგედიები, რაც ჭუბერში დატრიალდა, არ მოხდებოდა. ტყეების ჭრას
სვანეთში კატასტროფული შედეგები მოაქვს. აქედან გამომდინარე
მიგვაჩნია, რომ მაქსიმალურად უნდა შენელდეს და შემცირდეს ტყის

ჭრა ასეთ მთიან რეგიონებში“, – განაცხადა ჩხობაძემ.
როგორც ექსპერტი აცხადებს, მისი ინფორმაცით, სვანეთში ძალიან
ბევრს ლეგალურად ჰქონდა მოპოვებული ხე-ტყის დამზადების ლიცენზია,
შესაბამისად,
მნიშვნელოვანია, გადაიხედოს ბოლო 2-3 წლის
განმავლობაში სვანეთის მოსახლეობაზე გაცემული ყველა ნებართვა,
სად და ვის მიეცა ხის მოჭრის უფლება.

„გრძელვადიანი ლიცენზიების გაცემის არგუმენტი ის იყო, რომ
ხეებს მოუვლიდნენ და ტყეებს დარგავდნენ. თუ სადმე ნახეთ,
გრძელვადიანი ლიცენზიანტის მიერ დარგული ხე, აღფრთოვანებული
ვიქნები. მე პირადად, ასეთი რამ ჯერ არც მინახავს და არც
გამიგია. ჩვენს მეტყევეებს ყოველთვის ჰქონდათ იმედი, რომ
თვითაღდგენა ტყეებს საკმაოდ კარგი აქვთ, მაგრამ როცა მასიური,
პირწმინდა ჭრა მიდის, იქ რამის აღდგენა შეუძლებელია“, –
განაცხადა ექსპერტმა.
მისი თქმით, მთაში ხეებს უფრო ნაკლები აღმოცენების უნარი აქვთ,
ვიდრე ბარში, ამიტომ ექსპერტი აცხადებს, რომ მთაში პირწმინდა ჭრა
საერთოდ აკრძალული უნდა იყოს.
„ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ განვიხილავთ ტყეებს
კომერციული დანიშნულების მხრივ. ეს არ არის კომერციული
დანიშნულების ტყე, ჩვენ რესურსის გაყიდვით ვერაფერს მივიღებთ,
თუ არ დავანგრევთ. ჩვენი ტყეებისთვის დამახასიათებელი და

პირველადი დაცვითი ფუნქციაა, ის არის წყალმარეგულირებელი,
წყალშემკრები, რეალურად ნაპირების გამაგრების საშუალება,
მეწყერების საწინააღმდეგო ღონისძიებების საშუალება, ღვარცოფების
წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალება და განსაკუთრებით წყალდიდობების
წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალება“, – განაცხადა ნინო ჩხობაძემ.
მისი თქმით, აუცილებელია ტყე იქნეს მიღებული, როგორც დაცვითი
ფუნქციის მატარებელი და არა, როგორც კომერციული რესურსი.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, განსაკუთრებით კლიმატის ცვლილებების
პერიოდში, სტიქიური მოვლენები მეტად გაძლიერდება.
1tv.ge

თბილისში ძლიერი დამტვერიანება
შეინიშნება
დილიდან თბილისში
ძლიერი ნისლი და
დამტვერიანება
შეინიშნება.

გარემოს ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ სამხრეთიდან მოქმედი
ცხელი ჰაერის მასებისა და ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით შედარებით
გრილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედების გამო, აღმოსავლეთ

საქართველოს უმეტეს ნაწილში, მათ შორის თბილისში ადგილი აქვს
ქვეყნის სამხრეთ რეგიონებიდან მტვრის მასების გავრცელებას.
სპეციალისტების განმარტებით, მსგავსი სინოპტიკური პროცესების
დროს საქართველოს ტერიტორიაზე სამხრეთიდან მტვრის მასების
გავრცელება დამახასიათებელია.
“ნიუპოსტის” ინფორმაციით, მსგავსი ნისლი გუშინ აზერბაიჯანის
დედაქალაქშიც შეიმჩნეოდა. აზერბაიჯანის ეკოლოგიის უწყების
განმარტებით ჰაერის ფერის ცვლილება თურქმენეთის უდაბნოდან
წამოღებული მტვრის ჰაერში შერევამ გამოიწვია. მათი ინფორმაციით
აზერბაიჯანში ჰაერი 27 ივლისს გაიწმინდება.

თბილისი

ბაქო

თბილისში
დაახარისხებენ

ნარჩენებს

დედაქალაქში

მალე

ნარჩენების
დახარისხება დაიწყება
და შესაბამისი ურნები
დაიდგმება.

“თბილისი ძალიან მალე გადავა ნარჩენების ადგილზე სეპარირების
სისტემაზე. ევროპამ და განვითარებულმა მსოფლიომ კარგად გაიაზრა,
რომ ნარჩენი არ არის ის, რასაც თავიდან ვიშორებთ, ის შეიძლება
გადავამუშაოთ და ხელახლა გამოვიყენოთ სხვა დანიშნულებით. ეს
მიდგომა არამარტო დაიცავს გარემოს, არამედ ხელს შეუწყობს ახალი
სამუშაო ადგილების შექმნას და უნარჩენო წარმოების განვითარებას,
რაც ჩვენი დედაქალაქისთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია”, –
განაცხადა კალაძემ თბილისის მთავრობის სხდომაზე.
მისი თქმით სტრატეგიას ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების
ბანკი მუნიციპალიტეტთან ერთად შეიმუშავებს.
რაც შეეხება ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის აშენებას,
მერის თქმით, ხელშეკრულება დადებული იყო, თუმცა ძალაში არ
შესულა, რადგან შემოთავაზებული სისტემა მოძველებული იყო. კალაძის

თქმით, მერიამ კომპანიას ხელშეკრულების პირობების შეცვლა
შესთავაზა, რაზეც კომპანიამ უარი თქვა, ასევე უარი თქვა
გადაცემული მიწის დაბრუნებაზე, ამიტომ საქმე ახლა სასამართლოშია.
თბილისის ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა გარდაბანში
2017 წლის ივლისში უნდა დაწყებულიყო. ქარხნის მშენებლობაში 81
მილიონი დოლარის ინვესტირება იგეგმებოდა, რომელიც დღის
განმავლობაში 1000 ტონამდე ნარჩენს გადაამუშავებდა.
ქარხნის
ასაშენებლად ინტერესთა გამოხატვა 2016 წლის მარტში გამოცხადდა,
რომელშიც 13-მა კომპანიამ წარადგინა წინადადებები. ამ
კომპანიების წინადადებები უწყებათაშორისმა კომისიამ განიხილა და
გამარჯვებულად ქართული კომპანია შპს “კა დე ვე ჯორჯია”
დაასახელა. (უწყებათშორის კომისიაში შედიოდნენ – თბილისის
მერიის, გარემოს დაცვისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების
წარმომადგენლები). გამარჯვებულ კომპანიასთან მემორანდუმი 2016
წლის 3 მაისს გაფორმდა.

კახა კუჭავა: "იაპონიასა და
ამერიკაში
რაც
მანქანა
დაიძირა, ყველა საქართველოში
აღმოჩნდა"
პარლამენტის გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე კახა
კუჭავას მიაჩნია, რომ საქართველოში არსებული ავტომობილების
დიდი ნაწილი მძიმე გამონაბოლქვის მატარებელია, ამისთვის კი
რეგულაციები უნდა დაწესდეს.
კუჭავას თქმით, საკომიტეტო მოკვლევის ფარგლებში
სამოქალაქო
სექტორმა რეკომენდაცია შეიტანა, რომლის თანახმადაც ტექნიკურად
გაუმართავი მანქანები მათი იმპორტის დროს უნდა შეიზღუდოს.

“ამ საკითხზე ვმსჯელობთ და მიმდინარე კვირის შაბათ-კვირას
სამუშაო ჯგუფს შეხვედრა გვაქვს. შეიძლება, საქართველოში
ავტომობილის შემოყვანა იაფია და ყველა ცდილობს, იაფიანი მანქანა
შემოიყვანოს, მაგრამ მნიშვნელოვანია, ეს ავტომობილები საიდან
შემოდიან. იაპონიასა და ამერიკაში რაც წყალდიდობა მოხდა და
მანქანა დაიძირა, ფაქტიურად, ყველა საქართველოში აღმოჩნდა, რაც
იმაზე მეტყველებს, რომ უხარისხო მანქანები შემოდის და შემდეგ
ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი წყაროც ეს არის. მნიშვნელოვანი
ფაქტია, ასეთი მანქანები თუ რა ზიანს აყენებს ადამიანებს და
პირველ რიგში, ბავშვებს. სანამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ,
ნაბიჯების დადებითი და უარყოფითი მხარეები კარგად ასაწონდასაწონია, თუმცა მანქანების დიდი ნაწილის ვიზუალიდანაც ჩანს,
რომ მძიმე ისინი გამონაბოლქვის მატარებელია და აუცილებელია, რომ
ამ თვალსაზრისით რეგულაციები დაწესდეს”, – განაცხადა კახა
კუჭავამ.
1 ივლისიდან სავალდებულოა სახელმწიფო ავტოპარკისა და იურიდიული
პირების
საკუთრებაში
არსებული
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების ტექდათვალიერება.
1tv .ge

რუსეთი
აფხაზებს
ფაროსანაში
1000
გადაუხდის

1

კგ
რუბლს

სოხუმში
აზიურ
ფაროსანათან
დაკავშირებით
გამართულ
თათბირზე რუსეთის ფედერაციის
სოფლის მეურნეობის მინისტრის
მოადგილემ
ჯამბულათ
ხატუოვმა განაცხადა, რომ რუსული
მხარე
მზადაა
აფხაზეთის
მცხოვრებლებს 1 კგ ფაროსანაში
1000 რუბლი გადაუხადოს.
მეცნიერებს მწერები ფერომონული ხაფანგების დამზადებისთვის
სჭირდებათ, რომლებსაც შემდგომ აფხაზეთში ფაროსანასთან
ბრძოლისთვის გამოიყენებენ. რუსი მეცნიერები ასევე
მავნებლის
გენეტიკას და მასზე ქიმიური პრეპარატების ზეგავლენას
შეისწავლიან. მწერები რაიონულ განყოფილებებში მჭიდროდ დახურულ
პლასტმასის ჭურჭელით უნდა მიიტანონ.
“ამჟამად მავნებელი ძილის მდგომარეობაშია, ამიტომ აფხაზეთის
მოსახლეოაბა უფრო იოლად შეძლებს მისი კერების აღმოჩენას და
განადგურებას. თუ გავითვალისწინებთ, რომ თვითოეული ფაროსანა 6
მილიონამდე კვერცხს დებს, არსებობს გარანტია, რომ მავნებლის
ხელით შეგროვება ჯერჯერობით მასთან ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე
ეფექტური მეთოდია.” –აღნიშნა ჯამბულათ ხატუოვმა.
abkhazinform.com

დღეს მსოფლიო წყლის რესურსების

დაცვის საერთაშორისო დღეა
22 მარტს წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღე
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის
გადაწყვეტილებით აღინიშნება. ამ დღის დაწესებისა და აღნიშვნის
მიზანია, მსოფლიო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენოს, როგორი
მნიშვნელობა აქვს წყლის რესურსების მოფრთხილებას და მის დაცვას.
მსოფლიო წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღის
აღსანიშნავად, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის
მოადგილემ, ნინო თანდილაშვილმა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს
სპეციალისტებთან ერთად, თბილისის ზღვაზე წყლის სინჯების აღების
პროცესში მიიღო მონაწილეობა.
სპეციალისტებმა
აღებულ
პარამეტრები
ადგილზე

სინჯებში წყლის
განსაზღვრეს,

ფიზიკურ-ქიმიური
ქიმიური
და

მიკრობიოლოგიური
კვლევები
გარემოს ეროვნული სააგენტოს
ლაბორატორიაში ჩატარდება. მიღებული შედეგები ათ დღეში გახდება
ცნობილი. გარემოს ეროვნული სააგენტო საქართველოს მასშტაბით
ზედაპირული წყლების მუდმივ მონიტორინგს ახორციელებს და წყლის
ხარისხს მდინარეების და ტბების 150-მდე წერტილში იკვლევს.
აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში აქტიურად მიმდინარეობს
წყლის რესურსების მართვის შესახებ ახალ კანონპროექტზე მუშაობა,
რაც ევროკავშირის წყლის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებას
ითვალისწინებს. ასევე, მნიშვნელოვანი სამუშაოები ხორციელდება
საქართველოში წყლის რესურსების სააუზო მართვის
დანერგვის
მიზნით.

120
მლნ.
ლარი
იხარჯება
გარემოს
დაბინძურებით
გამოწვეული
დაავადებების
მკურნალობაზე
გარემოს
დამაბინძურებლებით
გამოწვეული დაავადებების
მკურნალობაზე 2016 წელს
სახელმწიფომ ბიუჯეტიდან
120 050 566 ლარი გამოყო.
შესაბამისი ანგარიში
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურმა გამოაქვეყნა.

ანგარიშში ჩამოთვლილია მავნე ნივთიერებებით გამოწვეული
დაავადებები: ასთმა, ბრონქებისა და ფილტვების დაავადებები,
ინტოქსიკაცია, თვალების წვა, სისხლმბადი ორგანოების დააავადებები
(ლიმფომა, ლეიკემია), ფილტვების კიბო და სხვა. ასევე აღნიშნულია,
რომ
საქართველოში არ არის დამტკიცებული გარემოს დაცვის
მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა NEAP-3 და „საქართველოში
დღეისათვის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მაჩვენებლების
მოქმედი ნორმები ეფუძნება საბჭოთა ხელისუფლების მიერ დაწესებულ
სახელმწიფო სტანდარტებს, ე.წ. „გოსტებს“, რაც ხელს უშლის
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესადარისობას“.
ანგარიშში მოყვანილია გარემოს დაცვის სამინისტროს მონაცემები,
რომლის თანახმად ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების უდიდესი წილი
სატრანსპორტო სექტორზე მოდის. მათ მოსდევს მრეწველობა
(მეტალურგიული კომბინატები, ქიმიური მრეწველობის ობიექტები,
ცემენტის ქარხნები, ფეროშენადნობთა ქარხანა და სხვ.); მშენებლობა
(ძველი შენობების დემონტაჟი, მშენებლობის ნორმების დაუცველობა,

ბადეების გამოყენების უგულებელყოფა); ენერგეტიკული სექტორი
(თბოსადგურების მოხმარებისთვის გამოყენებული მყარი და თხევადი
საწვავი, ნავთობისა და გაზის მოპოვება და სხვ.); სოფლის
მეურნეობა (შხამ-ქიმიკატების მოხმარება);
გადამამუშავებელი
მრეწველობა (მყარი ნარჩენების გადამუშავება).
დასკვნის თანახმად, ათი და მეტი წლოვანების ავტომონილების
უმრავლესობა ტექნიკურად გაუმართავია და მათში, სავარაუდოდ, ან არ
არსებობს, ან მწყობრიდანაა გამოსული კატალიზური გარდამქმნელი,
რომელიც ხელს უწყობს შიდა წვის პროცესის დასრულებას და
გამონაბოლქვი აირების ტოქსიკურობის შემცირებას.
პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის
თავმჯდომარის, კახა კუჭავას განცახდებით, კომიტეტი თბილისში
ჰაერის დაბინძურების პრობლემის მოგვარებაზე იწყებს მუშაობას,
შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეიმუშავებს რეკომენდაციებს
და დადებს დასკვნას, თუ რა უნდა გაკეთდეს, როგორც მერიის, ისე
სხვადასხვა უწყებების მხრიდან პრობლემის აღმოსაფხვრელად.

რიგ ავტოგასამართ სადგურზე
დიზელის საწვავში გოგირდის
ჭარბი რაოდენობა აღმოჩნდა

გარემოს
დაცვის
სამინისტრომ გასული წლის
ბოლოს
საქართველოს
მაშტაბით
საწვავის
ხარისხი 10 ავტოგასამართ
სადგურზე
შეამოწმა.
ინფორმაციას
BPN
–
ავრცელებს.

ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიუროს მიერ განხორციელებული კვლევის თანახმად, საკვლევი დიზელის
საწვავის რიგ ნიმუშებში გოგირდის ზედმეტი შემცველობა დაფიქსირდა.
კერძოდ, დიზელის საწვავში გოგირდის შემცველობა 308-372 მგ/კგ-ს
ფარგლებში მერყეობდა. მაშინ როცა, დადგენილი ნორმებით, მისი
შემცველობა 2017 წლის იანვრიდან არაუმეტეს 100 მგ/კგ უნდა იყოს.
რაც შეეხება ბენზინს, კვლევის მიხედვით დადგინდა, რომ საკვლევი
ბენზინის ნიმუშებში გოგირდისა და ტყვიის შემცველობები მთავრობის
დადგენილებით მოთხოვნილ ნორმებს აკმაყოფილებდა.
აღსანიშნავია, რომ ავტოგასამართი სადგურები, სადაც საწვავის
ხარისხი
მოქმედი
კანონმდებლობით
დადგენილ
ნორმებთან
შესაბამისობაში არ იქნება, 8 ათასი ლარით დაჯარიმდებიან. ფულადი
სანქციებია განსაზღვრული ასევე ხარისხობრივ ნორმებთან შეუსაბამო
საწვავის იმპორტის შემთხვევაშიც, რა დროსაც კომპანია 10 ათასი
ლარით ჯარიმდება, ხოლო უხარისხო საწვავის წარმოება-გამოშვებაზე
ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოს 9 ათასი ლარით დაჯარიმებაა
გათვალისწინებული.

ჩინეთში
გიგანტური
გამწმენდი ამუშავდა

ჰაერის

ჩინეთის ქალაქ სიანში, სატესტო რეჟიმში გიგანტური ჰაერის
გამწმენდი მოწყობილობა ამუშავდა. სისტემა 100-მეტრიანი
კოშკია. მისი შემქმნელები ირწმუნებიან, რომ მას მსოფლიოში
ანალოგი არ ჰყავს.
სისტემა თბოელექტრო სადგურის ხარჯზე მუშაობს. კოშკის შიგნით,
როდესაც ჰაერი მასში ხვდება, სხვადასხვა სახის ფილტრის ბარიერებს
გადის. სიანი ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე დაბინძურებული ქალაქია.
სისტემის ამუშავების შემდეგ, სპეციალისტების თქმით დაბინძურებული
ჰაერი 10 მილიონი კუბური მეტრით შემცირდება.
ეკოლოგიაზე სამხრეთ ამერიკაშიც ზრუნავენ, აქ კონტინენტის ერთერთი ყველაზე დიდი ნაგავსაყრელი დაიხურა. ბრაზილიის მთავრობის
გადაწყვეტილებით, ტონობით ნაგავს გადაამუშავებენ და მისგან
აირის, საწვავი სითხის ან მყარ ნივთიერებათა წარმოებას
დაიწყებენ. ნაგავსაყრელზე ყოველდიურად 1,000 ტონა საყოფაცხოვრებო
და სამრეწველო ნარჩენები იყრებოდა.
„ქალაქის ღია ჭრილობა, რომელიც ადგილობრივების ჯანმრთელობას
საფრთეს უქმნის“, -ასე შეაფასეს ბრაზილიის ოფიციალურმა პირებმა
დასახლებული ობიექტის სიახლოვეს ნაგავსაყრელის არსებობა.
ცნობილია, რომ ნაგვის გადამამუშავებელ საწარმოში გადასატანად
ადგილობრივები დასაქმდნენ. მიუხედავად შემოსავლის წყაროს
გაჩენისა, დასაქმებულები ჩივიან, რომ მათი ანაზღაურება მიზერული,
სამუშაო კი – რისკის შემცველია.

