დაცარიელებული
ტყვარჩელი:
ინდუსტრიული ქალაქის ყოფილი
დიდება (10 ფოტო)
ტყვარჩელმა,

როგორც ინდუსტრიულმა ცენტრმა ქალაქის სტატუსი

1942 წელს მიიღო. ქალაქის ძირითადი ინდუსტრიები ქვანახშირის
მოპოვება, სამშენებლო მასალების და სხვა
საწარმოები იყო.
ახლომდებარე სოფლეფთან აკარმარა, ჯანტუხა და პოლიანასთან ერთად
ქალაქის მოსახლეობა 40 ათასს აღწევდა. ტყვარჩელი ასევე განთქმული
იყო თავისი

ბალნეოლოგიური კურორტით.

1992–1993 წწ ომის შემდეგ, ასევე შემდგომ დაწესებული ეკონომიკური
სანქციების გამო ტყვარჩელი პარქტიკულად დაცარიელდა. 2004 წელს
მოსახლეობა, ზოგიერთი მონაცემებით, 4 800-მდე შემცირდა. 2003 წლის
მოსახლეობის აღწერის შედეგად ქალაქში 4 786 მცხოვრები იყო.
გთავაზობთ ინტერნეტ–სივრცეში განთავსებული დღევანდელი ტყვარჩელის
ფოტოსურათებს.

ალპები VS გუდაური: რა ხდება
ზამთრის კურორტების მიღმა ?
“მთის კანონი”, რომელიც სულ ახლახანს მთავრობამ მიიღო მაღალმთიან
რეგიონებში მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად და
მათი უფლებების დასაცავად, შესაძლოა არ იმუშავოს მთელი
ეფექტურობით, თუ მთაში მხოლოდ სამთო–საკურორტო ინდუსტრია
განვითრდება და სხვა უფრო მნიშვნელოვან სფერობს არ დაეთმობა
სათანადო ყურადღება.

განვითარებულ ევროპაში, რომლისკენაც ასე

მიილტვის საქართველო, მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობა, სადაც
ზამთრის კუროტრები მრავლადაა მოწყობილი, იგივე პრობლემებს
განიცდის, რაც ჩვენი მთის რიგითი გლეხი. ზამთრის სეზონის
დადგომასთან ერთად ყველას ახსენდება თოვლი, თხილამურები და
გართობა, და თითქმის არავის – სოფლის მკვიდრნი, რომლებიც
ცხოვრებას უმკაცრეს პირბეში ატარებენ. ევროპაშიც იცლება
მაღალმთიანი სოფლები, მათთანაც მხოლოდ მოხუცები რჩებიან მთაში,
იქაც მცირდება სახნავ–სათესი მიწების ფართობი, ხოლო სასრიალო
ტრასები რაოდენობა კი – პირიქით იზრდება.
იმედია, ჩვენთან
გაითვალისწინებენ
ევროპის გამოცდილებას ამ სფეროში და მათ
შეცდომებს არ გაიმეორებენ….

ალპების ინდუსტრიალიზაცია
დოკუმენტურ ფილმში „პიკი“ (Peak), რომელიც ალპების მკვიდრმა,
კიოლნის კინემატოგრაფიის კურსდამთავრებულმა რეჟისიორმა ჰანეს
ლანგმა (Hannes Lang) გადაიღო, ზამთრის კურორტების მეორე მხარეა
ნაჩვენები.
კომენტარების გარეშე, სასიამოვნო და აუჩქარებელ ტემპში
გადაღებული ფილმი გვიჩვენებს ადამიანის და ბუნების
თანაარსებობას, თუ რამდენად იძულებული ხდება ადამიანი შეცვალოს

იგი… რეჟისიორის მიზანი სულაც არ იყო სამთო–სათხილამურო
კურორტებისთვის „ლამაზი ნიღბის“ ჩამოხსნა, რათა მათი ნამდვილი
სახე ეჩვენებინა მაყურებლისთვის. ზამთრის კურორტს ის ადარებს
კარტოფილის ბოსტანს, გლეხს რომ თავის თავისა და ოჯახის
გამოსაკვებად მოჰყვას. თუ ადრე ალპურ მდელოებზე ძროხებს
აძოვებდნენ, ახლა იქ ტურისტებს ასრიალებენ.
ფილმის პირველი კადრები – წმიდა წყლის ირონიაა. თოვლით დაფარული
მთების ფონზე ეროვნულ სამოსში გამოწყობილი ქალი და მამაკაცი
ხალხურ სიმღერას მღერიან. ისინი მღერიან ალპურ სილამაზეზე,
მდელოებზე, ყვავილებზე, მთებზე, რომლებსაც მთიელი არასდროს
გაცვლის სამეფო გვირგვინზეც კი.
მაგრამ თუ კარგად
დავაკვირდებით, მათ უკან მოსრიალე სნოუბორდისტებს და
მოთხილამურეებს შევნიშნავთ, ხოლო კადრის მარცხენა მხარეს,
ასფალტირებულ გზაზე – უხეში მავთულის თუ რეზინის შლანგის დიდ
გორგალს. ყოველ შემთხვევში ამ ალპურ იდილიაში მისი ადგილი
ნამდვილად არ არის. თუ პირიქით – იქნებ მის გარეშე ეს იდილია
უკვე შეუძლებელია?
„პიკში“ ნაჩვენებია ზამთრის კურორტის ერთდროულად ორივე მხარე:
იდეალურად მომზადებული მთები და საამისოდ საჭირო ტექნოლოგიები –
თოვლის სატკეპნი მანქანებით დაწყებული და ხელოვნური თოვლის
შემქმნელი დანადგარებით დამთავრებული. თოვლის ინდუსტრიისთვის
სამტონიან ასაფეთქებლბსაც იყენებენ, რათა მთაში ქვაბული შექმნან,
სადაც მყინვარებიდან ჩამომდნარი წყალი დაგროვდება. ამ წყლიდან კი
ერთ დღე–ღამეში იმდენ ხელოვნურ თოვლს შექმნიან, რომ მის გატანას
30 სატვირთო მანქანაც არ ეყოფა! ამ თოვლს, რომლის დღიური ნორმის
ფასი 500 ათას ევროს შეადგენს, შემდეგ მთის ფერდობებზი
გაანაწილებენ, რათა იქ თითქმის მთელი წელი იდოს და არ დადნეს.
ხოლო იმისთვის, რომ მყინვარები ასე სწრაფად არ დნებოდნენ, როგორც
ამ ბოლო წლეებში დნებიან, ზაფხულის პერიოდში მათ სპეციალური
ფირით ფარავენ. რადგან, თუ შეუძლებელია დნობის შეუქცევადი
პროცესისი შეჩერება, მისი შენელება მაინც მოახერხონ. მთაში ერთი
გრადუსითაც დათბობა თოვლის ფიფქებს წვიმის წვეთებად აქცევს, რაც
მოთხილამურეებისთვის სახარბიელო საერთოდ არაა.

შეჯიბრი ბუნებასთან
მთელი

წლის

განმავლობაში

რეჟისიორი

აკვირდებოდა

ცხოვრების

მიმდინარეობას ტიროლოს ალპებსა და ფრანგულ სამთო–სათხილამურო
კურორტებზე. ეს კურორტები ფილმში დასახელებული არაა, მაგრამ მათი
ყველა პრობლემა უნივერსალურია.
ერთნაირი პრობლემები ადგილობრივ მოსახლეობასაც აქვს: მაღალმთიან
სოფლებში მხოლოდ მოხუცები რჩებიან, ახალგაზრდობა კი შემოსავლის
ძიებაში სხვაგან მიდის და აღარ ბრუნდება. ეკენომიკური კრიზისი თუ
აიძულებს მათ დაუბრუნდნენ მშობლიურ მთებს და მინდვრების
დამუშავებას შეუდგნენ, –
ამბობს ერთერთი მოხუცი ფერმერი,
რომელსაც მოვლენების ამგვარად განვითარბისა მაინც და მაინც არც
თვითონ სჯერა.
ალპიური მდელოები, რომლებსაც კიდევ შემორჩა
და ერთ–ორი ძროხა, ნელნელა ტყით იფარებიან:
და ადამიანს ტერიტორიის თითოეულ მტკაველსაც
ის სიცოცხლის გაგრძელებისთვის ბრძოლაში ტემპს

რამოდენიმე ბოსტანი
ბუნებას არ სძინავს
ართმევს, როგორც კი
შეანელებს.

ისინი, ვინც ტურისტულ სფეროში წავიდნენ სამუშაოდ, ინტენსიურად
მხოლოდ ზამთრის სეზონში მუშაობენ. ზაფხულს კი სიმარტოვეში
ატარებენ და გასული სეზონიდან დაბინძურებული მიდამოების
მოწესრიგება–დასუფთავებით არიან დაკავებულები. რა არ ხვდებათ მათ
მთის ფერდობებსა და სასტუმროებთან – ხურდა ფულითა და ბიჟუტერიით
დაწყებული ლეიბებითა და ელექტღგამათბობლებით დამთავრებული
ყველაფერი ყრია
თოვლის ქვეშ.
რეჟისიორის რესპონდენტები არსდროს ხვდებიან კადრის ცენტრში,
არამედ სადღაც განაპირა კუთხეში არიან ხოლმე: გლეხებიც,
მშენებლებიც, მენეჯერებიც და სთხილამურო სპორტის ინსტრუქტორებიც.
ყველანი მხოლოდ იმ ბიოტოპის ნაწილს წარმოადგენენ, რომელშიც
ყელაფერი ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. ეს ფილმი გვიჩვენებს –
ზამთრის კურორტების რომანტიკა მხოლოდ ბუნებრივი ეფექტით როდია
განპირობებული, უმეტეს წილად ეს ადამიანის ნახელავია.
ადამიანის, რომელსაც არ ძალუძს მოშვებულად იცხოვროს მთაში, თუ
მან იქ გადაწყვიტა ცხოვრება.

„პიკი“ გვიჩვენებს იმ ცხოვრებას, რომელიც ზამთრის კურორტის
ფარდის მიღმა არსებობს და რომლის შესახებ დამსვენებლს ზოგჯერ
წარმოდგენაც არ აქვს.
http://www.outdoor-magazin.com/
www.premiumi.ge

უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა,
ეკოლოგია და მარჯვენასაჭიანი
მანქანების აკრძალვა – რა
ცვლილებებს ამზადებს მთავრობა
მთავრობა
საგზაო ტრანსპორტის პოლიტიკის, უსაფრთხო საგზაო
მოძრაობის და ეკოლოგიური მდგომარეობის ოპტიმიზაციის მიზნით,
პარლამენტს კანონში ცვლილებების პროექტს წარუდგენს. ცვლილებებს,
რომელიც რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს, მინისტრთა კაბინეტი
დღევანდელ
სხდომაზე
განიხილავს.მთავრობის
ინიციატივით,
მარჯვენასაჭიანი ავტომანქანების რეგისტრაცია აიკრძალება.
ცვლილებების ამოქმედების კონკრეტულ თარიღზე მთავრობა დღევანდელ
სხდომაზე შეთანხმდება.

შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მღებრიშვილის განმარტებით,
მარჯვენასაჭიან ავტომანქანებზე დამატებითი გადასახადებისა და
ახალი რეგულაციების შემოღება არ იგეგმება. ცვლილებები არც
მარჯვენასაჭიანი ავტომანქანებით გადაადგილების აკრძალვას
გულისხმობს. მფლობელებზე, რომლებსაც მსგავსი ავტომანქანები უკვე
რეგისტრირებული აქვთ, შეზღუდვა არ გავრცელდება. აკრძალვა ასევე
არ ეხება ტრანზიტს, დროებითი შემოყვანის რეჟიმს, რეექსპორტსა და
იმპორტს.
„სტატისტიკა

საკმაოდ

საგანგაშოა.

2015

წლის

მონაცემებით,

საქართველოში მარჯვენასაჭიანი ავტომანქანების იმპორტი 50%-ს
გაუტოლდა. ასეთი რამ მსოფლიოს ორ ქვეყანაშია, სადაც
მარცხენასაჭიანი ავტომანქანებით მოძრაობაა და ეს ქვეყნებია –
ავღანეთი და ბირმა. მარჯვენასაჭიანი ავტომანქანების მაქსიმალური
დასაშვები პროცენტული რაოდენობა ყველა ევროპულ ქვეყანაში 10%-ია.
2013 წელს დარეგისტრირდა 71 182 მარცხენასაჭიანი, ხოლო – 12 542
მარჯვენასაჭიანი ავტომანქანა; 2014 წელს – 67 515
მარცხენასაჭიანი, 34 000 მარჯვენასაჭიანი; ხოლო 2015 – 47 672
მარცხენასაჭიანი და 32 025 მარჯვენასაჭიანი. თუ ეს დინამიკა
გაგრძელდა, რამდენიმე წელიწადში მოძრაობის მიმართულების ცვლილება
დაგვჭირდება“, – განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა.

პრემიერ მინისტრს
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას
დროულად და მისასალმებლად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ მსგავს
საკითხებზე საჭიროა დროული რეაგირება.
„შეიძლება, ერთი ადამიანი გავანაწყენოთ და 20-ის სიცოცხლე
ვიხსნათ. ვფიქრობ, ამაზე შეიძლება საზოგადოებრივი აზრის კვლევა
ჩავატაროთ. ვკითხოთ მოსახლეობას, რა ურჩევნიათ. რაღაც ხარჯი
შეიძლება გაწიოს ადამიანმა, რომელსაც არ აქვს კატალიზატორი,
შეიძლება კომპანიებს ვთხოვოთ, რომ გააკეთონ განვადება, მაგრამ
ეს სასწრაფოდ დასარეგულირებელია, ეს არის ძალიან რთული საკითხი,
რომელიც ბევრ ადამიანს აწუხებს“, – განაცხადა პრემიერმინისტრმა.
მთავრობის მეთაურის თქმით, ამის შემდეგ, ეტაპობრივად,
ავტომანქანების დაზღვევა და სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება
დაინერგება. ცვლილებები დროში გაიწერება. პრემიერი მიიჩნევს,
რომ ამ საკითხს დროსა და სივრცეში დანახვა, გეგმის შემუშავება,
მოსახლეობისთვის წარდგენა და განხორციელება სჭირდება. გეგმას
მთავრობა მოსახლეობას უახლოეს მომავალში წარუდგენს. „მანამდე,
გთავაზობთ, ჩავატაროთ კვლევა და გავიგოთ ხალხის აზრი, რამდენად
აწუხებთ მათ ეს საკითხი. ვფიქრობ, ეს საკითხი ყველას აწუხებს.
სიმსივნეების და სხვა დაავადებების ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი
მიზეზი არის გამონაბოლქვი“, – განაცხადა პრემიერმა და აღნიშნა,
რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების უმეტესობაც მარჯვენასაჭიან და
გაუმართავ ავტომანქანებს უკავშირდება.

პრემიერ-მინისტრმა თბილისში ეკოლოგიის კუთხით არსებულ რთულ
ვითარებაზეც გაამახვილა ყურადღება და გარემოს დაცვის მინისტრს
საწვავის გეგმური შემოწმების გაგრძელების თხოვნით მიმართა.
გიგლა აგულაშვილის ინფორმაციით, როგორც დედაქალაქში, ისე
საქართველოს დიდ ქალაქებში ჰაერის სინჯების სისტემატური კვლევა
აჩვენებს, რომ ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი წყარო
ავტომანქანებია.
„ეს დამოკიდებულია ძირითადად ავტოსატრანსპორტო პარკის სიძველეზე.
საწვავის ხარისხთან ერთად, პრობლემაა გამონაბოლქვში იმ ტოქსიკური
აირების შემცველობა, რაც არასრული წვის პროდუქტია. შესაბამისად,
მხარს ვუჭერთ ავტოსატრანსპორტო პარკის ეტაპობრივ გაჯანსაღებას.

თბილისში კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ზოგიერთ უბანში ჰაერის
ხარისხი, ევროსტანდარტის შესაბამისად, საშუალო დონისაა, მაგრამ
ვითარება რომ გაუმჯობესდეს, გვჭირდება ავტოპარკის შეცვლა.
საწვავის ხარისხზე მთავრობის მიერ დადგენილი ნორმები ცალკეულმა
იმპორტიორებმა უკვე შეასრულეს და ზოგიერთ შემთხვევაში საწვავი
„ევრო 5“-ის სტანდარტს შეესაბამება“, – განაცხადა მინისტრმა და
აღნიშნა, რომ უწყება ამ მიმართულებით მონიტორინგს განაგრძობს.

"ფუკუსიმას" დამცავ ბარიერში
ბზარი გაჩნდა
იაპონიის
ატომურ ელექტროსადგურზე “ფუკუსიმა–1”
აღმართული
დამცავი კედელი დაფერდებული და გაბზარულია. ეს ბარიერი ოკეანეში
რადიაქტიული სითხის
გაჟონვისგან დასაცავად აღმართეს, მისი
მშენებლობა 2012 წლიდან ამა წლის ოქტომბრამდე გრძელდებოდა.

კედლის სიგრძე 780 მეტრია, ხოლო ნიადაგში 30 მეტრითაა
ჩაშენებული. ამჟამად სპეციალისტებმა 20 სანტიმეტრიანი დახრილობა
აღმოაჩინეს. მათი თქმით, ეს გრუნტის წყლების ზეწოლის შედეგად
მოხდა. დახრილობის გამო
კედელში 500 მეტრის სიგრძის ბზარი
გაჩნდა.
კონსტრუქციის გამაგრების სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ინფორმაცია

რადიოაქტიური ნივთიერებებით ოკეანეს წყლის დაბინძურების შესახებ
ჯერ არ ვრცელდება. ატომური ელექტროსადგურის ხელმძღვანელობის
მტკიცებით, აღმოჩენილი ხარვეზი ნაგებობის ეფექტურობაზე გავლენას
არ მოახდენს.
2011 წლის მარტში იაპონიაში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად
“ფუკუსიმა–1″–ზე ავარია მოხდა, რომელიც ჩერნობილის ტრაგედიის
შემდეგ ყველაზე მსხვილ კატასტროფად აღიარეს. ავარიის შედეგად
სადგურზე წყალბადი აფეთქდა, რამაც გარემოში რადიაციის ამოფრქვევა
გამოიწვია.
http://www.kyodonews.jp

უპილოტო ავტომობილი პოლიციამ
დაბალი სიჩქარის გამო გააჩერა

ამერიკაში საპატრულო სამსახურის თანამშრომელმა “გუგლის” უპილოტო
მანქანა ვერ იცნო და დაბალი სიჩქარის გამო გააჩერა. პოლიციელმა
არ იცოდა, რომ კომპანიამ ნახევარი წლის წინ უპილოტო მანქანების
ტესტირებაზე ნებართვა მიიღო. სპეციალური კანონის თანახმად,
რომელიც ახალი ტიპის მანქანების ტესტირების რეჟიმს არეგულირებს,
უპილოტო ავტომანქანებს მხოლოდ მკაცრად გაწერილი მარშრუტით და
არაუმეტეს 40 კმ/ს სიჩქარით გადაადგილების უფლება გააჩნიათ.
ერთერთი ასეთი ტესტის დროს,
ავტომანქანა უეცრად
პოლიციელმა
გააჩერა. მეტიც, მან მანქანიის დისტანციურ მეთვალყურეს კამათიც
დაუწყო და საკუთარი ქმედება მანქანის ძალზე დაბალი სიჩქარით
ახსნა.
კომპანია “გუგლის” წარმომადგენლების განცხადებით, უპილოტო
ავტომანქანების ტესტირების მანძილზე კომპანიას ჯერ არცერთი
ჯარიმა არ მიუღია.

Fusion.

ინდონეზიაში
ვულკანის
ამოფრქვევის გამო აეროპორტები
დახურეს
ინდონეზიის
ხელისუფლებამ პოპულარულ
ტურისტულ კუნძულ ბალიზე
საერთაშორისო აეროპორტები
ნუგრახ–რაი
და
სელაპარანგი დახურა. ამის
მიზეზი კუნძულ ლომბოკზე
ვულკან
რინჯანის
გააქტიურება
გახდა.
როგორც
მეტეოროლოგიურ
სამმართველოში იუწყებიან,
ვულკანის თავზე ფერფლის
სვეტი დგას. მეტერეოლოგების აზრით, ვულკანის ამოფრქვევა
ფრენებისთვის ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს.
უსაფრთხოების ზომები მინიმუმ 5 ნოემბრამდე გაგრძელდება, შემდგომ
გადაწყვეტილებებს კი
სიტუაციის მიხედვით მიიღებენ. „ფერფლის
ამოფრქვევის ალბათობა ძალზე მაღალია“.– მიაჩნიათ ექსპერტებს.
კუნძულ ლომბოკის ჩრდილოეთით განლაგებული 7 სოფელი ფერფლის სქელი
ფენით არის დაფარული, რინჯანის ფერდობებიდან ასობით ტურისტის
ევაკუაცია მოხდა.

ეკომიგრანტებს ბინები გადაეცათ

ქედაში 12 ეკომიგრანტ ოჯახს ბინები გადაეცა. ისინი 2001 წელს
სტიქიის შედეგად დაზარალდნენ, თუმცა ამ დრომდე სოფელ
ჯალაბაშვილებში ავარიულ სახლებში ცხოვრობდნენ.
ბინების გადაცემის პროცესს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე
დაესწრო. არჩილ ხაბაძის განცხადებით, სტიქიის შედეგად
დაზარალებული ოჯახების დახმარებას მთავრობა მომავალშიც გეგმავს.
2013-2015 წლებში კი აჭარაში ფართით 200-მდე დაზარალებული
დაკმაყოფილდა. ეკომიგრანტი და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის
საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა მიმდინარეობს ხულოში,
ხელვაჩაურსა და ბათუმში.

არასწორი
ურბანული
დაგეგმარების გამო, თბილისი
შესაძლოა
ტუბერკულოზით
დაავადებულთა კერად იქცეს
ბოლო მონაცემების
თანახმად
,
ტუბერკულიოზით
დაავადებულთა ყველაზე
მაღალი
მაჩვენებელი
თბილისსში და აჭარაში
დაფიქსირდა. ცნობილია,
რომ
ამ
საშიში
დაავადბის გავრცელების
ერთ–ერთი მიზეზი ცუდი
ვენტილაცია
და
მოსახლეობის შიდა მიგრაციაა. სხვადასხვა მიზეზის გამო ქვეყნის
მოსახლეობის კონცენტრაცია ძირითადად თბილისსა და ბათუმში ხდება.
ამავე ქალაქებში ყველაზე აქტიურად მიმდინარეობს სამშენებლო
ბუმი, ყოველგავრი ურბანული დაგეგმარების დარღვევით. სავალალო
შედეგიც სახეზეა…
ნინო ჩხობაძე,
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის – დედამიწის
მეგობრები“–ის
თანათავმჯდომარე:
– არასწორი დაგეგმარება და განაშენიანება საბოლოო ჯამში გავლენას
ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ჰაერის მაღალი ტემპერატურის
დროს ხდება ძლიერი აორთქლება, და თავისთავდ იზრდება ტენიანობა.
ასეთ პირობებში კი ნაკლებად ხდება ვენტილაცია. ქალაქში
მოსახლეობის დიდი კონცენტრაცია ჰაერზე
ახდენს თავისებურ

გავლენას. ქალაქის ხელმძღვანელობამ
უნდა გათვალოს, რომ როცა
ადამიანების და ტრანსპორტის რაოდენობა იზრდება,
პირობები
შეიცვალოს. აუცილებლად უნდა არსებობდეს განაშენიანების
გენერალური გეგმა,
ზონირების გეგმა, რაც
ნებისმიერ
თანამედროვე ქალაქში უნდა არსებობდეს. ჩვენთან ეს ყველაფერი არ
არის გათვალისწინებული, სავაჭრო ობიექტები და , საცხოვრებელი
კორპუსები ერთად მდებარეობს და იქვეა იქვეა საქმიანი ცენტრიც
მოწყობილი. ანუ ქალაქი ზონებად არ იყოფა
– ადმინისტრაციული
ცენტრი, საქმიანი ცენტრი, სამრეწველო ზონა, საცხოვრებელი სექტორი
და ა.შ. ასეთი რამ ჩვენთან არ ხდება! ყველაფერი არეულია, ყველა
სამრეწველო ზონასთან აშენებულია საცხოვრებელი კორპუსები, რაც
ყოვლად დაუშვებელია.
არასწორი განაშენიანების გამო ასევე
შეფერხებულია ტრანსპორტის მოძრაობა,
ახლადშექმნილი სექტორები
პრაქტიკულად გაუვალია. კორპუსებს შორის ვინტილაცია არ ხდება,
სადაც საკმაოდ მაღალი ტენიანობაა და ჯანმრთელობისთვის
არახელსაყრელი პირობები. ფაქტობრივად, ეს უბნები ,,გეტოდ” იქცა
– ყოფილი იპოდრომის ტერიტორია, სპორტის სასახლის უკან
ახალაშენებული დასახლება, ვაკე–საბურთალო. და ა.შ.
დედაქალაქის

ურბანული

გენდაგეგმარება

მერობის

კანდიდატების

უსაყვარლესი თემაა, თუმცა სასურველი პოსტის მიღწევის შემდეგ ეს
თემა სრულ იგნორირებას ეძლევა…
მარინა გიორგობიანი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო
უნივერსიტეტის პროფესორი, სამედიცინო ეკოლოგიის ასოციაციის
პრეზიდენტი:
– რა თქმა უნდა, მჭიდრო განაშენიანება ხელს უწყობს
ეპიდემიოლოგიური ფონის გართულებას; არასწორი დაგეგმარების გამო
ბინებში დარღვეულია იზოლაციის რეჟიმი, არ არსებობს სრულყოფილი
ვენტილაცია.
ეს ხდება როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში. ხომ
ხედავთ,
რანაირად არის აშენებული ე.წ.
თანამედროვე
ცათაბჯენები?!
მოგეხსენებათ, რომ გარემო არის დაბინძურებული,
რაც ასევე
იმუნობიოლოგიური ფონის დაქვეითების მიზეზია. ის
ფაქტი, რომ ტუბერკულიოზი გადამდები დაავადებაა, ეპიდემიოლოგიურ
სიტუაციას უფრო ძაბავს და ამ სიტუაციის გაუარესების ერთ–ერთი
მიზეზი ზუსტად არასწორი ურბანული დაგეგმარებაა. შიდა მიგრაციაც
არანაკლებ პოზიციას იკავებს ამ „რეიტინგში“.
როგორც წესი,

მიგრანტები სახლდებიან
მჭიდრო პირობებში, სადაც არის მაღალი
ტენიანობა, მაღალი დამტვერიანება, რაც თავისთავად ართულებს
არსებულ მდგომარეობას.
ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა 20% გენეტიკითაა
განპირობებული, 20% გარემოთი და 50% ცხოვრების წესით. შედეგად,
ეს 70% არის ჩვენ ხელში და სწორი მენეჯმენტის პირობებში
სავსებით შესაძლებელია მისი მართვა. ჯანმოს ფორმულირებით,
ჯანმრთელობა ეს არ არის დაავადების არარსებობა, ეს არის
ფიზიკური, სულიერი და სოციალური კეთილდღეობა. თუ ეს ტრიადა არ
შედგა, მაშინ არა მარტო ტუბერკულიოზი, სხვა დაავადებებიც ძალიან
სწრაფად გავრცელდება.
საქართველოში ტუბერკულიოზის პროფილაქტიკის საქმეში ერთერთ
პრობლემას წარმოადგენს მაკონტროლირებელი ორგანოს არარსებობა.
მოგიყვანთ მარტივ მაგალითს: გააჩერეთ ქალაქში ნებისმიერი ტაქსი
და გამოაღეთ კარი – რა დაბინძურებული სალონები აქვთ მძღოლებს,
თქვენ გგონიათ ეს არ არის სხვადსხვა დაავადების, მათ შორის
ტუბერკულიოზის გავრცელების წყარო?
ბევრს
დაავიწყდა, რომ
ვენერიული დაავადებები, მათ შორის ურთულესი სიფილისიც, გადადის
საყოფაცხოვრებო ნივთებთან შეხების გზითაც. ტუბერკულიოზი
მოგონებაა იმასთან შედარებით
რა დაავადებების გავრცელებცაა
შესაძლებელი ამ დაბინძურებულ სალონებთან კონტაქტის გამო! ხოლო
ტუბერკულიოზი
არა მხოლოდ საქართველოში,
მთელ მსოფლიოშიც
საკმაოდ საშიში
ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილია მისი
გამომწვევი მიზეზები
და მკურნალობის მეთოდები, კოხის ჩხირი
დღეს მუტანტი ჩხირია, მის წინააღმდეგ პრეპარატები უკვე რთულად
მოქმედებენ, რაც ამძიმებს მასთან ბრძოლას. მოკლედ, რომ ვთქვათ,
გარემოს დაბინძურება, ცხოვრების არაჯანსაღი წესი, არაჯანსაღი
კვება, არასწორი დასვენება, არასათანადო სოციალური პირობები და
მრავალი სხვა მიზეზი ხელს უწყობს ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური
ფონის დამძიმებას, რაც არასახარბიელოა ჩვენი საზოგადოებისთვის.
www.premiumi.ge

სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ
თბილისში
გენმოდიფიცირებული
სურსათი გამოავლინა
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ
სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის
სამმართველოს წარმომადგენლებმა კახეთის
გზატკეცილზე მდებარე შპს „კრისტალ ქრაფტი“
კანონდარღვევის
გამო
5000
ლარით
დააჯარიმეს. აღნიშნულმა ბიზნესოპერატორმა
ბაზარზე ეტიკეტირების წესის დარღვევით
განათავსა ირანული წარმოშობის გენმოდიფიცირებული ტექსტურირებული
სოიოს პროტეინი (ფარში), რომელიც სარეალიზაციოდ გატანილი იყო
გორის ქუჩაზე მდებარე შპს “განთიადის” საბითუმო სავაჭრო
ობიექტში. სააგენტოს წარმომადგენლებმა სწორედ ამ ობიექტიდან
აიღეს ნიმუშები და კვლევისთვის ლაბორატორიას გადაუგზავნეს.
ლაბორატორიული კვლევით დადგინდა, რომ ირანული წარმოშობის
ტექსტურირებული სოიოს პროტეინი (ფარში) გენმოდიფიცირებულია, რაც
ეტიკეტზე არ არის ასახული (პროდუქცია დამზადებულია 01.02. 2015,
ვადა 01.08.2016-მდე).
საქართველოს კანონის “სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი
გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული
გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების შესახებ” თანახმად,
შპს “კრისტალ ქრაფტს” დაევალა ბაზრიდან სურსათის გამოთხოვა,
წინააღმდეგ შემთხვევაში ის 10 000 ლარით დაჯარიმდება.
სურსათის ეროვნული სააგენტო შეახსენებს ბიზნესოპერატორებს, რომ,
თუკი
სურსათის
შემადგენლობაში
არსებული
გენეტიკურად
მოდიფიცირებული კომპონენტები საერთო მასის 0,9%-ზე მეტია,
ეტიკეტის მარცხენა ზედა კუთხეში დატანილი უნდა იყოს აბრევიატურა
„გმ”. კანონის მიხედვით, ნიშანდება მომხმარებლისთვის ადვილად
აღქმადი და თვალსაჩინო უნდა იყოს. ეტიკეტირების წესის დარღვევა

საქართველოს კანონმდებლობით ჯარიმდება 5 000 ლარით. განმეორების
შემთხვევაში, კი ჯარიმა ორმაგდება და ბიზნესოპერატორს 10 000
ლარის გადახდა მოუწევს.

ზოოპარკის ადგილას სარეკრეაციო
ზონა მოეწყობა
თბილისის მერია ზოოპარკის თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე გადატანას
გეგმავს, ძველ ადგილას კი – ხეების დარგვას.
„ჩვენ გვაქვს ასეთი მონახაზი, რომ ზოოპარკი გადავიტანოთ თბილისის
ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ზოოპარკის ტერიტორიაზე დამატებით
რეკრეაციული ზონა შევქმნათ, გავაფართოვოთ და დავრგოთ ხეები.
ასევე პრობლემები შეიქმნა მზრიუთან დაკავშირებით, ის მთლიანად
მშენებლობებშია მოქცეული და გვინდა, რომ ზოოპარკი და მზიური
ერთმანეთთან დაკავშიროთ გადასასვლელი საფეხმავლო ესტაკადით და
დამატებით ხეები დაირგოს, რათა ერთიანი სივრცე გაკეთდეს და ამით
ხელს შევუწყობთ რეკრეაციული ზონის განვითარებას“, – განაცხადა
ნარმანიამ ტელეკომპანია “მაესტროს” გადაცემა „ბიზნესკონტაქტის“
ეთერში.

