    

محیط زیست ،میراث و گر دشگری
اخبـــار

مطالبهگریسمنهادرحوزهمحیطزیست
به فرهنگ تبدیل شده است

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان همدان بابیان اینکه مطالبهگری
س��منها در حوزه محیطزیس��ت به فرهنگ تبدیل ش��ده است ،گفت:
سمنها مطالبهگری را در همه ابعاد تقویت کنند.
بهگزارش «س��بزینه» بهنق��ل از روابط عمومی محیطزیس��ت همدان،
محس��ن جعفرین��ژاد بس��طامی در دومین نشس��ت ماهیانه ش��ورای
هماهنگی سمنهای محیطزیستی استان همدان که در سالن جلسات
حفاظت محیطزیست اس��تان همدان برگزار شد ،اظهار کرد :برای رفع
مش��کالت موجود در جامعه ،بهخصوص مشکالت حوزه محیطزیست،
دولت باید با همکاری بخش خصوصی و جامعه مدنی وارد عمل شود که
در این میان سمنها میتوانند برای رفع موانع قدمهای موثری بردارند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان همدان توجه به نقش سازمانهای
مردمنهاد در برنامه ششم توسعه را ضروری دانست و افزود :مهمترین نقش
س��ازمانهای مردم نهاد افزایش مشارکت اجتماعی و این مشارکت عامل
پیشرفت و توسعه جامعه است .جعفرینژاد با بیان اینکه جامعه بدون تکیه
بر ظرفیت س��منها نمیتواند در مسیر سالمسازی قدم بردارد ،گفت :باید
به همدان نگاه کالن داشته باشیم تا در مسیر کالن شهر حرکت کنیم .وی
بابیان اینکه میتوان با برنامهریزی کالن و علمی از این فرصت اس��تفاده
مطلوب را برد ،با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به مسائل محیطزیستی،
الزام تش��کیل کمیته محیطزیست پایدار در ش��ورای اسالمی را خواستار
شد .مدیرکل حفاظت محیطزیست استان همدان تقویت و تعامل دوسویه
میان دولت و تشکلهای محیطزیستی را یک راه مهم برای توسعه و تقویت
س��رمایه اجتماعی دانست و ادامه داد :س��منها با تکیه بر توانمندیهای
مردمی بازوان قدرتمند دولت در اجرای طرحهای محیطزیستی بهشمار
میروند .جعفرینژاد با اش��اره به اینکه سمنها پل ارتباطی بین دولت و
عموم مردم هستند ،اظهار کرد :مطالبهگری سمنها در حوزه محیطزیست
امروز به یک فرهنگ تبدیل شده و از سمنها میخواهم مطالبهگری را با
استفاده از ظرفیتهای قانونی در همه ابعاد تقویت کنند .مدیرکل حفاظت
محیطزیست استان همدان بر ضرورت افزایش تعامل دستگاههای اجرایی
با س��منها در راستای افزایش سرمایه اجتماعی تأکید کرد و گفت :دولت
براساس وظیفه و تعهد در حمایت از تشکلهای مردمنهاد از هیچ کوششی
دریغ نمیکند .وی عنوان کرد :سمنها با رصد مشکالت در همه حوزهها
بهخصوص در حوزه محیطزیس��ت و تنویر افکار عمومی و مطالبهگری از
مسئوالن باید در جهت تقویت سالمتی افراد جامعه گام بردارند.

پایشالکترونیکی
مناطقحفاظتشدهخراسانجنوبی

مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت خراس��ان جنوبی از پایش الکترونیکی
بخشی از منطقه حفاظتشده درمیانـسربیشه خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از روابط عمومی حفاظت محیطزیست خراسان
جنوبی،مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستانخراسانجنوبیگفت:باهدف
نظارت و پایش بهتر و دقیقتر مناطق حفاظتشده استان ،در فاز اول نصب
دوربین برای پایش الکترونیکی در منطقه حفاظتشده درمیانـسربیشه
انجام شد .اکبری افزود :با این اقدام محیطبانان در کمترین زمان در جریان
خطرات ناش��ی از آتشس��وزی یا تعرض به حیاتوح��ش قرار میگیرند.
وی گفت :در پایش الکترونیک منطقه حفاظتش��ده درمیانـسربیشه از
زیرساختهای برخی دستگاههای اجرایی استفاده کردیم که این نوع پایش
در گلوگاههای ورود به مناطق حفاظتشده نقش موثری در کشفیات شکار
غیرمجاز خواهد داش��ت .مدیرکل حفاظت محیطزیست استان خراسان
جنوبی افزود :پس از منطقه حفاظتش��ده درمیانـسربیش��ه ،در صورت
تأمین اعتبارات ملی و اس��تانی ،این روش از پایش در دیگر مناطق تحت
مدیریت استان نیز اجرایی خواهد شد.

شناساییعامالنقطعغیرمجازاشجار
در تاالب قرهقشالق بناب

رئیس اداره حفاظت محیطزیس��ت شهرستان بناب گفت :عامالن قطع
غیرمجاز اش��جار در منطقه حفاظتش��ده تاالب قرهقش�لاق شناسایی
و تحویل مراجع قضایی ش��دند .بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از فارس،
صیاد لطفی با اش��اره به قطع اش��جار در تاالب قرهقش�لاق بناب توسط
افرادی س��ودجو اظهار کرد :با توجه به اینکه افرادی ناشناس در هنگام
ش��ب خصوصاً بین س��اعات دو تا پنج بامداد اقدام به قطع اشجار بهویژه
درختان گز در تاالب قرهقشالق میکردند ،ازاینرو موضوع در دستور کار
یگان حفاظت این اداره قرار گرفت و با اجرای گش��تهای ش��بانه موفق
ش��دند تعداد ش��ش نفر از این عامالن را حین قطع و انتقال درختان در
داخل تاالب شناسایی و دستگیر کنند که پرونده آنها جهت رسیدگی
به مراجع قضایی ارس��ال شده است .وی افزود :جریمه ضرر و زیان قطع
غیرمجاز هر اصله درخت گز در تاالب قرهقشالق سهمیلیون تومان است،
ازاینرو عامالن قطع غیرمجاز اشجار در صورت تخلف مبلغ سه میلیون
تومان بهازای هر اصله درخت خواهند پرداخت .لطفی تأکید کرد :تاالب
قرهقش�لاق بناب با  22هزار هکتار مس��احت بزرگترین تاالب اقماری
دریاچه ارومیه اس��ت و درختان گز موجود در این تاالب مانند س��پری
ش��هر بناب را از گزند ریزگردهای دریاچه ارومیه حفاظت میکنند .وی
یادآور ش��د :از عموم جوامع محلی درخواس��ت دارد در صورت مشاهده
هرگونه قطع اشجار در منطقه حفاظتشده قرهقشالق مراتب را بهصورت
شبانهروزی با شماره تلفن  37744378اطالعرسانی کنند.

احیای تاالب هامون از اولویتهای
محیطزیستسیستانوبلوچستاناست

مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت سیستانوبلوچس��تان گف��ت :احیای
تاالب بینالمللی هامون اولویت نخس��ت این ادارهکل و سازمان حفاظت
محیطزیست کشور اس��ت .بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،وحید
پورمردان اظهار داشت :نشست بررسی وضعیت تاالب بینالمللی هامون و
پیشنهاد همکاری با محیطزیست بهمیزبانی دانشگاه زابل برگزار شد ،که
این دانشگاه به همراه پژوهشکده تاالب هامون اعالم کرد دانشگاه با تیم
جدید کاری اعم از اساتید ،دانشگاهیان و افراد صاحبنظر با رویکرد جدید
و اس��تقبال از کارهای قبلی که بر پایه مطالعات انجام ش��ده و همچنین
اع�لام آمادگی  100درصدی تمام اعضای هیئتعلمی آماده همراهی با
محیطزیس��ت خواهد بود .وی ادامه داد :در این نشس��ت توافق ش��د در
س��طوح مطالعاتی و اجرایی هر سه دس��تگاه محیطزیست ،پژوهشکده
تاالب هامون و دانش��گاه زابل با تعامل کامل در حوزههای مختلف تاالب
اعم از احیاء و برنامه معیش��ت جایگزین همکاری و برنامهریزی داش��ته
باش��ند .مدیرکل حفاظت محیطزیست سیستانوبلوچس��تان افزود :از
س��ال  ۹۷برنامه احیای تاالب هامون پس از بررسی مطالعات دانشگاهی
اقدامات کشورهای در حال توسعه و بررسی تصاویر هوایی و هواشناسی
اس��ت و با در نظر گرفتن درخواس��تهای ذینفعان پیاده و اجرا ش��ده.
وی بیان کرد :در نشست مشترک محیطزیست سیستانوبلوچستان در
راستای همفکری و اخذ آرای علمی و پژوهشی جامعه علمی و تحقیقی
کشور ،دانشگاه زابل و پژوهشکده تاالب هامون اعالم آمادگی کردند تا در
برنامه احیای تاالب نقش موثرتر و پررنگتری را عهدهدار شوند .پورمردان
ادامه داد :با برنامه معیشت جایگزین نیز میزان برداشت و استفاده جوامع
محلی از پوش��ش گیاهی ،صیادی ،کش��اورزی و دامداری اهالی از منابع
تاالب کاهش مییابد و فش��ار محیطزیس��تی کمتری بر این تاالب وارد
میشود که گام موثری در برنامه احیای تاالب بینالمللی هامون در این
فاز اس��ت .وی گفت :این ادارهکل پس از مطالعات فراوان و بررس��یهای
میدانی بسیار طوالنی و کس��ب اطالعات از جوامع محلی و متخصصان
بومی ،اقدامات موثری مانند کشف نقاط بحرانی گردوغبار در بستر تاالب
و محلهای نگهداشت آب در دراز مدت را انجام داده است.
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گله سرمایهگذاران طرحهای گردشگری مازندران از طوالنی بودن مسیر گرفتن مجوز

ساخت  ۴۳اسکله در مازندران
تأییدیه زیستمحیطی گرفت

سبزینه فاطمه عبدالخالق

گامهای مس��ئوالن برای آزادسازی حریم ۶۰
مت��ری دریا با هدف بسترس��ازی ب��رای ایجاد
س��رمایهگذاری در حوزه گردش��گری ساحلی
مازندران از اقدامات مهم در سالهای اخیر بوده،
منتهی فرآیند طوالنی صدور مجوزها همچنان
س��رمایهگذاران در این بخ��ش را رنج میدهد.
سرمایهگذاران بیشتر از همه از طوالنی بودن
زمان استعالم سازمان محیطزیست گلهمندند
و میگوین��د این وقتکش��ی باع��ث هدررفت
س��رمایه آنه��ا میش��ود ،ولی در ای��ن میان
مس��ئوالن محیطزیس��ت مازندران از تسهیل
ای��ن فرآیند خبر دادند و اعالم کردند س��اخت
 43اس��کله تأییدیه زیس��تمحیطی دریافت
کرد ه اس��ت .یکی از مهمتری��ن طرحهایی که
در دول��ت تدبیر و امید بهویژه از س��ال ۱۳۹۵
در دس��تور کار مس��ئوالن مرتبط قرار گرفت و
روند اج��رای آن با ش��تاب بیشتر پیش رفت
آزادس��ازی حریم  ۶۰متری س��احلی اس��ت و
اجرای این طرح نیز با هدف ایجاد زیرس��اخت
و فرصت سرمایهگذاری برای حوزه گردشگری
س��احلی اس��تان مازندران بوده اس��ت .ایجاد
بازارچهه��ای س��احلی ،گردش��گری دریایی،
ورزشهای آبی ،ساخت مراکز اقامتی ،تفریحی،
رفاهی و حتی پرورش ماهی بهش��یوه استقرار
قفسهای دریایی از مهمترین اهدافی بوده که
بنا به گفته برخی از مس��ئوالن دس��تاندرکار
بای��د پس از اجرای طرح آزادس��ازی حریم ۶۰
متری در محدوده س��احلی این اس��تان ایجاد
میش��د .اگرچه با پیگیریه��ای بهعملآمده
هنوز مس��ئوالن دس��تاندرکار آم��ار دقیق و
روش��نی از ارائه مجوز به تعداد سرمایهگذاران
در این حوزه ندادهاند ،اما درعینحال شماری از
افراد متقاضی سرمایهگذاری حوزه گردشگری
س��احلی در مازندران ،بهویژه غرب این استان،
نسبت به تعلل در ارائه مجوزها انتقاد دارند.
زمان صدور مجوزها طوالنی است
یکی از س��رمایهگذاران گردشگری در محدوده
ساحلی رامس��ر دراینباره به ایرنا گفت :رعایت
تمامی مقررات دستگاههای مرتبط با دریا باید
بهعنوان یک اصل مورد احترام سرمایهگذاران در
این بخش قرار گیرد ،اما این بهمعنای آن نیست
که فرد سرمایهگذار سالها برای دریافت مجوز
معطل شود .سعیدعلی قارداشی افزود :همزمان
با استقرار ستاد یکپارچهسازی سواحل در سال
 ،۱۳۹۶پیگیر اجرای طرح گردشگری در قالب
ساخت اس��کله ،رس��توران دریایی و سازههای
دریای��ی در حری��م  ۶۰مت��ری در پسکرانه با
پیشبینی اعتباری ح��دود  ۳۵میلیارد تومان
شدم و در این طرح انواع بازیهای سرگرمکننده
و تفریحات دریایی گنجانده ش��ده اس��ت .وی
اظه��ار کرد :طبیعتاً رویه کار به این ش��کل بود
ک��ه باید برای دریافت مج��وز و موافقت اصولی
ای��ن طرح ضمن برخ��ورداری از ش��رایط الزم
از اداراتی مانند محیطزیس��ت ،منابع طبیعی،
ش��یالت ،منابع امور آب و بن��ادر و دریانوردی
اس��تعالم دریافت ش��ود ،اما متأسفانه در مسیر
راه بهعلت اعمال قوانین سختگیرانه بسیار اذیت
شدم .این سرمایهگذار با این ادعا که بیشترین
وقفه در دریافت مجوزهای الزم بهخاطر وقفه در
پاس��خ استعالم محیطزیست بوده است ،گفت:
اگرچه نباید بهبهانه اجرای چنین طرحهایی به
محیطزیست و دریای خزر آسیب وارد کرد ،اما
برای دریافت پاس��خ اس��تعالم مثبت یا منفی
انتق��ال و اس��تقرار تصفیهخان��ه آب و فاضالب
ماهها منتظر ماندم .قارداش��ی افزود :وقتی فرد
متقاضی قصد دارد بدون دریافت تس��هیالت و
حمایتهای مالی از دولت ،تمام داراییاش را در
این بخش هزینه کن��د ،بلکه بتواند یک فضای
کس��بوکاری ایجاد کند تا هم اقتصاد منطقه
پویا و هم معضل بیکاری و آسیبهای اجتماعی
رفع شود ،نباید مورد بیمهری قرار گیرد ،بلکه
مس��ئوالن ذیربط باید به او چراغ س��بز نشان
دهن��د .وی اظهار ک��رد :کدام س��رمایهگذار با
همه این مش��کالت حاضر به سرمایهگذاری در
این بخش میش��ود و برای اجرای این کار تمام
امالک خود را در این ش��رایط بد اقتصادی که
ریسک بزرگی است میفروشد تا در این بخش
که از سوی مسئوالن ،بهویژه مسئوالن محلی،
حمایت نمیشود ،هزینه کند.
قارداشی ضمن گالیه از عدم همراهی مسئوالن
محلی شهرستان رامسر افزود :چنین رفتارهایی
باعث ش��ده وقتی نگاهی به سرمایهگذاران در
رامس��ر میشود ،جز یک س��رمایهگذار آن هم
مجموعه گردش��گری تلهکابین ،س��رمایهگذار
دیگری نتوانس��ته ب��هدور از هرگون��ه دغدغه
خاطر ،امنی��ت و پش��تگرمی در این منطقه

س��رمایهگذاری کند .وی گفت :متأسفانه هیچ
نوع امکانات و تجهیزات گردشگری ساحلی به
جز تعدادی از قایقهای مس��تهلک و فرسوده
و قلیانس��را در محدوده ساحلی این شهر ،که
ش��هرداری متولی آن اس��ت ،دیده نمیشود؛
درحالیکه اگر فکر اقتصادی و تدبیر درس��ت
پش��ت این قضیه باشد ،میتوان از گوشهگوشه
این شهر درآمد کس��ب کرد .قارداشی با اظهار
تأسف گفت :حدود سه سال فرصتسوزی برای
دریافت مجوزها باعث ش��د که متأس��فانه اگر
زمانی میتوانستم حدود هشتمیلیارد تومان
برای اجرای طرح گردشگری مدنظر در ساحل
هزینه کنم ،اکنون باید بیش از س��ه برابر آن را
هزینه کنم .این سرمایهگذار خاطرنشان کرد :با
همه این مش��کالت و سنگاندازیها دستکم
 ۱۳۰کارگ��ر در اجرای این طرح در این منطقه
فعالیت دارند ،هرچند کرونا نیز باعث شده روند
کار ت��ا حدودی مختل ش��ود ،ول��ی بااینحال
درصدد خریداری تجهیزات هستم.
چراغسبز مسئوالن
حالل مشکالت صدور مجوز نیست
ول��ی پورول��ی ،دیگر س��رمایهگذار در ش��هر
سلمانش��هر شهرس��تان عباسآب��اد ،گفت :از
س��ال  ۱۳۹۳تاکنون پیگیر س��اخت یک هتل
روی آب در س��احل این ش��هر هستم ،منتهی
تاکنون بهعلت اعمال برخی از سالیق و ضوابط

بابت تعیین نرخ کارشناس��ی دادگستری حق
انتفاع داشتهاند ،این مسأله نیز بهشکلی وقفه در
فرآیند اجرای مجوز این طرح ایجاد کرده است
که امیدوارم بهزودی حل شود.
اجرا نشدن کامل طرح پنجره واحد
رئی��س اداره میراثفرهنگی ،صنایعدس��تی و
گردشگری رامسر نیز گفت :اجرای طرح پنجره
واحد برای س��رمایهگذاری در حوزه س��احلی
در مازندران جزو طرحهای تس��هیلکننده در
روند رس��یدگی به خواستههای سرمایهگذاران
متقاض��ی در ای��ن حوزه اس��ت ،منتهی بهنظر
میرس��د این طرح بهدرس��تی اجرا نشد و ابتر
باقی مان��د .طرح پنجره واحد س��رمایهگذاری
یکی از طرحهای مهم برای کاهش بوروکراسی
اداری و جلوگیری از هدررفت وقت و س��رمایه
س��رمایهگذار بخ��ش خصوصی اس��ت که در
دول��ت تدبیر و امی��د آغاز ش��د و در ابتدا این
ط��رح در س��ال  ۱۳۹۷در اس��تان مازن��دران،
بهعن��وان پایل��وت ،کلی��د خ��ورد و ق��رار بود
مازندران با همکاری دس��تگاههای ملی طراح
این پروژه باش��ند و با اولویت میراثفرهنگی و
گردشگری به آن پرداخته شود .نادر سحرخیز
اف��زود :قوانین و ضوابط حاکم در فرآیند صدور
مجوزها س��ختگیرانه اس��ت و چنین فرآیندی
نهتنها کمکی نمیکند ،بلکه باعث سلب انگیزه
و ف��رار س��رمایهگذاران میش��ود ،بهطوریکه

پاسخ 2ماههمحیطزیستبهاستعالمها
مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت مازندران گفت :سال گذشته از مجموع حدود دوهزار و ۵۹۷
نامه استعالم زیستمحیطی برای استقرار صنایع و واحدهای خدماتی به حدود  ۹۰درصد این
نامهها پاسخ مثبت داده شد.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود :از سرمایهگذاری که به توسعه پایدار بیندیشد و نگاه او در
حوزه س��رمایهگذاری تکبعدی نباشد ،حمایت میشود و از همه مهمتر قوانین محیطزیست
هم هیچ مشکلی با این موضوع ندارد ،ولی فرآیند صدور مجوزها باید تا حدودی کوتاهتر شود.
وی اظهار کرد :اکنون بهگونهای شده که این نهاد نیز مانند گردشگری در کوتاهترین مدت زمان
یعنی تا حدود دو ماه به نامههای اس��تعالمی پاسخ میدهد؛ برای نمونه میتوان صدور گواهی
تأییدیه زیستمحیطی برای س��اخت  ۴۳اسکله دریایی در مناطقی از محدوده ساحلی اشاره
کرد .بهگفته این مقام مس��ئول ،به برخی از نامههای استعالمی ارزیابی زیستمحیطی با تعلل
پاسخ داده میشود که بستگی به نوع طرح سرمایهگذار دارد ،مث ً
ال وقتی سرمایهگذار در طرح
مدنظر قصد دارد اراضی دریا را اس��تحصال کند ،طبیعتاً چنین وضعیتی تبعات فراوانی برای
محیطزیست بههمراه دارد که باید این طرح در تهران بررسی شود.
سختگیرانه موفق به دریافت مجوز نشدهام.
پورول��ی افزود :ب��رای اجرای این ط��رح ایجاد
ح��دود دوه��زار ش��غل مس��تقیم و چهارهزار
شغل غیرمس��تقیم پیشبینی شده .هتلی که
براس��اس مطالعات و طراحی نقشه آن به طول
حدود  ۳۵۰متر در داخل دریا ساخته میشود
و میت��وان از قطرهقطره ای��ن آب ثروت تولید
ک��رد ،نباید این مدت س��الها لن��گ دریافت
پاسخ استعالم و موافقت اصولی برخی از ادارات
مرتبط با دریا ش��ود .بهگفته این سرمایهگذار،
در گذشته استانداران وقت حضوری از محدوده
ساحلی این ش��هر بازدید و طرح مدنظر نیز به
آنها نشان داده شد و حتی در اجرای این طرح
از خود چراغسبز نش��ان دادند و برای حمایت
اع�لام آمادگی کردند ،منته��ی تا این لحظه با
اینکه وع��ده دادهاند ب��هزودی مجوز دریافت
میکنید ،ولی هنوز خبری نشده است.
پورول��ی اف��زود :ب��ا اینک��ه مس��ئوالن منابع
طبیعی و آبخی��زداری منطقه همراهی الزم را
برای شتاببخش��ی در روند اج��رای این طرح
داشتهاند ،منتهی اکنون نسبت به اعتراضی که

ای��ن وضعی��ت س��رمایهگذاران را از نظر مالی
دچار مش��کل میکند .وی که سابقه مدیریت
در اداره میراثفرهنگ��ی تنکابن و عباسآباد را
داش��ت  ،اظهار کرد :با بررسی بهعملآمده پی
برده شده در محدوده ساحلی این شهرستانها
جز ساختوس��ازهای غیرمجاز هیچ نوع طرح
گردشگری که عایداتی برای مردم این منطقه
به همراه داشته باشد ،وجود ندارد.
رئی��س اداره میراثفرهنگ��ی ،صنایعدس��تی
و گردش��گری رامس��ر گفت :س��ال گذشته با
پیگیری اس��تاندار مازندران حدود  ۱۳۴نقطه
در محدوده س��احلی این اس��تان برای ساخت
اس��کله مکانیابی ش��ده که در نهایت سازمان
بنادر و دریانوردی با س��اخت حدود  ۴۳اسکله
موافقت کرده و قرار اس��ت تعدادی از اسکلهها
در شهرس��تانهای غربی این اس��تان ،ازجمله
عباسآب��اد و تنکاب��ن و رامس��ر ،نیز س��اخته
ش��ود ،ولی تا زمانی ک��ه در پسکرانه محدوده
س��احلی امکانات و تجهیزات بهروز و استاندارد
گردشگری وجود نداش��ته باشد ،این طرح نیز
خودبهخود تأثیری ندارد .س��حرخیز افزود :در

منطقهگردشگریدریاچهگهرتعطیلشد

رئی��س منطقه حفاظتش��ده اش��ترانکوه گفت :مس��یرهای
دسترسی منطقه گردشگری دریاچه گهر بهدلیل جلوگیری از
شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوی تعطیل است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از ایرنا ،محسن ایازی افزود :تا اطالع
ثان��وی از ورود افراد به دریاچ��ه گهر ممانعت به عمل میآید و
مسیرهای منتهی به دریاچه گهر مسدود است.
دریاچه َگ َهر یک دریاچه کوهستانی در ایران است .این دریاچه
در جنوب شرقی دورود در منطقه حفاظتشده اشترانکوه در
اس��تان لرس��تان با ارتفاع دوهزار و  350متر از سطح دریا قرار
گرفتهاست .این دریاچه که به «نگین اشترانکوه» معروف است
بهسبب نداشتن راه ماشین رو تا حد زیادی از خرابی و آلودگی
بهدست انس��ان به دور ماندهاست .س��االنه در حدود  ۷۰هزار
گردشگر از این منطقه بازدید میکنند.
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این حوزه ش��هرداریها باید پ��ای کار بیایند و
بس��تر و زیرس��اختهای الزم را برای فعالیت
س��رمایهگذاران مهیا کنند ت��ا در پی آن بتوان
بهش��کل اساس��ی ب��رای اج��رای طرحه��ای
گردشگری گامهای مثبت برداشت.

ساحل
آزادسازی

فرصتی مناسب برای سرمایهگذاری
مع��اون حفاظت و امور اراض��ی ادارهکل منابع
طبیعی و آبخیزداری اس��تان مازندرانـنوشهر
نیز دراینباره گفت :استفاده از محدوده ساحلی
و پسکران��ه آن بهدنب��ال آزادس��ازی حری��م
س��احلی فرصتی برای سرمایهگذاری در حوزه
گردشگری است و از سال  ۱۳۹۵اقدامات خوبی
برای آزادس��ازی حریم ساحلی در این منطقه
انجام گرفت .بهروز کیاالش��کی افزود :از طول
ح��دود  ۱۳۷کیلومت��ر محدوده س��احلی این
منطقه ،حری��م  ۶۰متری حدود  ۱۰۵کیلومتر
آن یا بهعبارتی بیش از  ۸۰۰هکتار آن آزاد شده
است و بقیه هم بنا به تأکید استاندار مازندران،
بهج��ز آن مناطق��ی که در اختی��ار ارگانهای
امنیتی قرار دارد ،باید بهزودی آزاد ش��ود و در
اختیار مردم قرار گی��رد .وی اظهار کرد :طبق
قانون سرمایهگذاری که قصد دارد در محدوده
س��احلی ،بهجز حری��م  ۶۰متری آزادش��ده،
س��رمایهگذاری کن��د ،بای��د ابتدا در س��امانه
صدور مجوز تأسیس��ات دریایی سازمان بنادر
و دریانوردی نامنویس��ی کند و در ادامه اسناد
و مدارک او در کارگروه س��تاد یکپارچهسازی
س��واحل اس��تان که متش��کل از کارشناسانی
مانند محیطزیست ،ش��یالت ،منابع طبیعی و
آبخیزداری ،منابع امور آب منطقه گردشگری،
بندر و دریانوردی است ،بررسی و ارزیابی شود.
بهگفت��ه این مقام مس��ئول ،اراضی ملی که در
اختیار این س��رمایهگذار قرار میگیرد متعلق
به دولت اس��ت؛ ضمن آنکه خود سرمایهگذار
نیز باید از شرایط الزم ،یعنی مالکیت زمین به
اندازه مورد نیاز در پسکرانه و راه دسترسی ،را
داشته باشد.
کیاالش��کی اف��زود :برابر ضواب��ط اداره منابع
طبیع��ی و آبخی��زداری ،باید براس��اس قرار
منعقده با سرمایهگذار بهصورت ساالنه مبالغی
در قالب حقاالرض از س��رمایهگذار دریافت و
به خزانه دولت پرداخته ش��ود و سرمایهگذار
نمیتوان��د از این موضوع چشمپوش��ی کند و
تاکنون با س��رمایهگذاران زی��ادی در حوزه
آبزیپ��روری و س��اخت هتل و مت��ل در این
حوزه قرار منعقد شده و مشکلی در این حوزه
وجود ندارد.
وی اعمال رفتارهای س��لیقهای و موازیکاری
برخی از ادارات را عاملی مشکلزا در سردرگمی
اف��راد متقاض��ی س��رمایهگذاری در محدوده
س��احلی این منطقه معرفی کرد و گفت :برابر
قانون بخشداران در حوزه روستایی و شهرداران
در حوزه شهری نقش اساسی در این حوزه ایفا
میکنند ،ولی بهنظر میرس��د این عزم و اراده
برای جذب سرمایهگذاران وجود ندارد.
مع��اون حفاظت و امور اراض��ی ادارهکل منابع
طبیعی و آبخیزداری اس��تان مازندرانـنوشهر
گفت :اگرچ��ه در حوزه آزادس��ازی حریم ۶۰
متری س��احلی اقدامات خوب��ی در این دولت
انجام گرفته و حت��ی برای تثبیت مالکیت این
اراضی ساحلی اعتبارات قابلتوجهی اختصاص
داده ش��ده ،اما باید مسئوالن از این ظرفیت که
فرصتی برای س��رمایهگذاری است عزم و اراده
جدیتری داشته باشند.

پیشخوان
دغدغه سمنهای کردستان

از تخریب آبیدر تا آلودگی
زیستمحیطیمعادنطالیکردستان

نشس��ت تعدادی از اعضای س��ازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی
کردس��تان با اس��تاندار این اس��تان برگزار و مباحث��ی در خصوص
مشکالت زیستمحیطی استان ازجمله تخریب آبیدر و مراتع اطراف
س��نندج و آلودگی زیستمحیطی معادن طالی این استان بهعنوان
دغدغه سمنها بیان شد.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از ایرنا ،تعدادی از اعضای س��ازمانهای
مردمنه��اد زیس��تمحیطی کردس��تان بهدع��وت ادارهکل حفاظت
محیطزیست استان با بهمن مرادنیا نشستی برگزار کردند و در آن به
بیان مشکالت پیشروی محیطزیست پرداختند .عضو انجمن زیست
محیطی «ش��نه ی نهوژین» در این نشس��ت با اشاره به اینکه موارد
تخریب تنها مختص به جنگل نیس��ت ،اظهار داش��ت :مراتع اطراف
کوه آبیدر که ش��یب زیادی هم دارند ،ش��خم زده و تخریب ش��دند و
گونهه��ای گون در آن را از بین رفته اس��ت .کیان صولی با اش��اره به
اینکه ارزش گون کمتر از بلوط نیس��ت ،افزود :وضعیت مراتع اطراف
سنندج مناسبت نیست و بهشدت مورد تهدید و تخریب قرار گرفته و
میطلبد با زمینخواران در این زمینه برخورد شود .وی به ساختوساز
و تخریب در تپه کوچکه رهش س��نندج اشاه کرد و گفت :هم از لحاظ
قانونی و هم براساس تاریخی و فرهنگی بودن این تپه باید ساختوساز
در آن غیرمجاز باش��د .عضو انجمن زیستمحیطی «شنه ی نهوژین»
اف��زود :این تپه را بهمنظور ایجاد پارک علم و فناوری تخریب کردند و
این در حالی است که چنین محلی باید در محوطه دانشگاه کردستان،
که اراضی مورد نیاز را هم در اختیار دارد ،ایجاد ش��ود .صولی با طرح
این سوال که چرا عدهای بهدنبال تخریب نماد یک شهر هستند ،اضافه
کرد :بع��د از ورود پارک علم و فناوری به ای��ن تپه ،پای زمینخواران
کوچک هم به این محوطه باز شد .وی با انتقاد از ادارهکل محیطزیست
ک��ه در ای��ن قضیه دخالت نکرد ،گف��ت :مرتع و ک��وه را که جزوی از
محیطزیستمان است تخریب کردند و نباید نسبت به آن بیتفاوت بود.
عضو انجمن زیستمحیطی «ش��نه ی نهوژین» یادآور شد :متولیان
پروژه کوچکه رهش به مردم محله وعده ایجاد دانشگاه و آسفالت کوچه
و خیابانهای این محوطه را دادند که چنین اقدامی جزو وظایف آنها
نیست ،بلکه در راستای سوءاستفاده از فقر موجود در این محله است.
بخشی از درآمد طالی 
قروه
به رفع آلودگی آب شرب اختصاص داده شود

مدیر انجمن س��راب س��بز قروه هم در این نشس��ت اظهار داش��ت:
احتمال آلودگی آب س��ریشآباد و  ۲۱روس��تایی که در مسیر دپو و
محل دفن زباله قروه ق��رار دارند ،وجود دارد .احمد انور اضافه کرد :از
دیگر مش��کالت زیس��تمحیطی قروه به آلودگی آب آن به آرسنیک
برمیگردد که برخی کارشناس��ان منش��أ آن را معدن طال میدانند.
وی اضافه کرد :اگر درآمدی از این معدن طال بهدس��ت میآید انتظار
میرود بخش��ی از آن را صرف رفع آلودگی و بهبود آب شرب منطقه
کنند تا این معدن هم به سرنوش��ت ذوبآهن قروه دچار نش��ود که
تعطیل شده .مدیر انجمن سراب سبز قروه خواستار حذف نگاه امنیتی
نس��بت به فعاالن محیطزیست شد و اظهار داشت :انتظار میرود نام
یکی از پاسگاههای محیطزیست به اسم یکی از شهدای محیطزیست
اس��تان نامگذاری شود .انور یادآور شد :سنوات گذشته از اعضای این
انجمن برای سرش��ماری کل و بز در منطقه دعوت میشد که در آن
زمان جمعیت آن بیش از  ۴۰رأس بود ،ولی امروز بهطور چشمگیری
جمعیت این گونه جانوری کاهش پیدا کرده است .عضو انجمن ژینگه
پاریزان س��قز هم در این نشس��ت بزرگترین معضل زیستمحیطی
این شهرس��تان را وجود معادن گس��ترده خواند و گفت :مواد معدنی
هم چون سیلیس در س��قز صرفه اقتصادی زیادی ندارد ،ولی بخش
زیادی از منطقه را برای استخراج آن تخریب کردند .علی قادری افزود:
بخشی از معادن برای فعالیت خود از محیطزیست استعالم نمیگیرند
و این ضعف و مش��کل بزرگی است و باید اصالح شود .وی با اشاره به
اینکه باطل کردن چرای دام توس��ط اداره منابع طبیعی هم از دیگر
موارد توس��عه معادن در این شهر اس��ت ،اضافه کرد :سقز منطقهای
کوهس��تانی و با مراتع بکر و غنی اس��ت و باید از آن محافظت کرد،
نه اینکه بهبهان��ه درآمدزایی آن را تخریب و نابود کرد .عضو انجمن
ژینگه پاریزان س��قز گفت :هر زم��ان که بحث برخورد و جلوگیری از
فعالیت برخی از معادن همچون طالی قلقله میشود که آغازبهکار آن
با خطر آلودگی آب شرب سقز همراه خواهد بود ،مسئوالن میگویند
نهادهایی پش��ت این قضیه اس��ت که توانایی مقابله ب��ا آن را نداریم.
قادری یادآور شد :اعضای انجمنهای زیستمحیطی بهطمع کسب
درآمد کار نمیکنند ،بلکه ه��دف آنها حفاظت از منابع آب و خاک
کشور است .استاندار کردستان هم در این نشست در پاسخ به مسائل
بیانش��ده اظهار داشت :برگزاری چنین نشستی نه برای ما و نه برای
انجمنهای زیستمحیطی تبلیغاتی نیست ،بنابراین باید در آن از بیان
مباحثی که مسألهسازی میکند پرهیز شود .بهمن مرادنیا با اشاره به
اینکه هر کسی که مجوز حمل سالح داشته باشد شکارچی نیست،
افزود :موارد در خصوص حمل س�لاح و ش��کار در این نشست مطرح
شد که در خصوص صحت و سقم آن بررسی الزم را انجام خواهم داد.
مدیرکل محیطزیست استان کرمان:

کرمان
غبارخیزترین استان کشور است

مدیرکل محیطزیست استان کرمان گفت :براساس بررسی طرحهای
سال گذشته کرمان غبارخیزترین استان کشور بهشمار میآید.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از مهر ،مرجان شاکری در اولین جلسه
کارگروه گردوغبار در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری کرمان اظهار
کرد :اعتبارات سال گذشته بهطور کامل جذب شده است .وی با اشاره
به اینکه براساس بررسی طرحهای سال گذشته کرمان غبارخیزترین
اس��تان کشور بهش��مار میآید ،افزود :سازمانهای اجرایی با توجه به
مش��کالت اعتباری هرچه س��ریعتر طرحهای خود را برای پیگیری
ج��ذب اعتبار اعالم کنند .مدیرکل محیطزیس��ت اس��تان کرمان با
اشاره به خرید دو دستگاه خودروی آتشنشانی اظهار کرد :همچنین
پیگی��ر اخذ مجوز خرید دو هلیکوپتر توس��ط یکی از ش��رکتهای
هواپیمایی استان برای پارک خبر و دستگاههای پایش گردوغبار برای
ایستگاههای رفسنجان و انار و سیرجان هستیم .معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار کرمان هم در این جلسه با تأکید بر لزوم حفظ مراتع
استان کرمان اظهار کرد :بارشهای خوب امسال به رویش بیش از حد
گیاهان در مراتع منجر ش��ده است که این مسأله خطر آتشسوزی را
افزایش میدهد .س��ید مصطفی آیتاللهی موسوی تأکید کرد :منابع
طبیعی ب��ا دعوت از گروههای مردم��ی و آموزش تیمهای تخصصی
اقدام��ات الزم در این خصوص را انج��ام دهد .وی همچنین با تأکید
بر لزوم الیهروبی رودخانهه��ا ،گفت :آب منطقهای در کنار مطالعات
تخصصی هرچه سریعتر اقدامات اجرایی در این زمینه را آغاز کند.
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