    

محیط زیست ،میراث و گر دشگری
اخبار

روزگار سیاه رودخانه «تیره»

روزگار سیاه رودخانه «تیره» ،حکایت از وقوع یک فاجعه زیستمحیطی
دارد ،ماهیان و آبزیان این رودخانه تلف شدهاند و به گفته مسئوالن پای
«مازوت» در میان است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،رودخانه «تیره» یکی از رودخانههای
مهم شهرستان دورود اس��ت که سالهاست در بستر دشت سیالخور و
شهرس��تان دورود جریان دارد .رودخانه تیره از سرش��اخههای رودخانه
سزار و در پی آن رودخانه دز است.
ای��ن روزها این رودخانه روزگار تیره و تاری را س��پری میکند .به گفته
مسئوالن ،نشت س��وخت «مازوت» کارخانه سیمان دورود به درون این
رودخانه موجب وقوع یک فاجعه زیستمحیطی در آن شده است.
رهاشدن مازوت در رودخانه «تیره»
یکی از ش��هروندان دورودی با بی��ان اینکه گازوئیل به درون جوی کنار
رودخانه رها ش��ده اس��ت ،عنوان کرد :مازوت و گازوئیل رهاشده در این
رودخانه موجب تلفش��دن تمام ماهیان و آبزیان آن ش��ده اس��ت .یکی
دیگر از شهروندان دورودی نیز با انتقاد از وضعیت موجود رودخانه شهر
دورود بیان کرد :بوی لجن و گازوئیل آسایش را از مردم گرفته است .وی
تصریح کرد :این گازوئیل ماهیان و پرندگان رودخانه را آلوده کرده است.
«مازوت» ریشه درختان کنار رودخانه را سوزانده است
یکی دیگر از شهروندان دورودی هم با تأکید بر اینکه نانوایی من در کنار
رودخانه شهر قرار دارد ،گفت :هر روز صبح که به نانوایی مراجعه میکنم،
بوی گازوئیل درون رودخانه ما را کالفه میکند.
وی عنوان کرد :این بوی نامطبوع مشتریان را هم آزار میدهد.
یکی دیگر از ش��هروندان دورودی نیز با اش��اره به اینکه حدود دو ماهی
میشود که هر چه ماهی و پرنده و… در رودخانه بوده همه نابود شدهاند،
اظهار کرد :هیچ کسی هم نیست که بگوید جریان این آلودگی و فاجعه
زیستمحیطیچیست؟
وی ب��ا بیان اینکه درختان کنار رودخانه همه س��وختهاند ،تصریح کرد:
سوخت «مازوت» ریشه این درختان را سوزانده است.
این شهروند دورودی ادامه داد :با این اوصاف ،دیگر هیچ درختی در کنار
رودخانه رش��د نمیکند .یکی دیگر از شهروندان دورودی هم با تأکید بر
اینکه کار ما صیادی در منطقه اس��ت ،افزود :با مجوز قانونی این کار را
انجام میدهیم .وی ادام��ه داد :امرار و معاش ۵۰خانواده از این رودخانه
بوده و متأسفانه چند ماهی است که اص ً
ال نتوانستهایم حتی یک ماهی را
صید کنیم ،چون کسی از ما ماهی نمیخرد.
سرپرست فرمانداری دورود نیز در این رابطه اظهار داشت :به علت مشکل
فنی که در قس��مت انتقال «مازوت» کارخانه سیمان داشتیم ،حدود دو
هفته پیش به مدت حدود پنج س��اعت نشتی ایجاد شده و این نشتی به
داخل رودخانه هم سرایت پیدا کرده است.
خدانظر دریکوند افزود :به جهت حساسیتی که وجود داشت ،همان موقع
محیط زیست ورود پیدا کرد و پروندهای تشکیل شد.

پدیدهاختناقدریاچهای،پرندگان
مهاجر را در میانکاله به کام مرگ کشاند

یک کارشناس محیط زیس��ت درباره مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله
گفت :سم بوتولیس��م در تاالب میانکاله ناشی از پدیده یوتروفیکاسیون
یعنی اختناق دریاچهای اس��ت که تهیش��دن اکوسیس��تم از اکسیژن
محل��ول در آب و باالرفتن غلظت فلزات س��نگین در فیتوپالنکتونها و
جلبکها دست به دست هم دادند تا بیش از 50هزار قطعه پرنده مهاجر
در تاالب میانکاله را به کام مرگ بکشانند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،ناصر جعفری اظهار کرد :س��ال
گذشته که برای نخس��تین بار با مرگ پرندگان مهاجر در تاالب میانکاله
مواجه شدیم ،ابتدا برخی از کارشناسان دامپزشکی و زیستمحیطی این
احتم��ال را مطرح کردند که ممکن اس��ت این پرن��دگان به بیماریهایی
مانند آنفلوآنزای مرغی یا نیوکاسل مبتال شده باشند ،اما سپس با توجه به
آزمایشاتی که روی اجساد پرندگان انجام دادند ،این احتمال را رد کردند؛
در نتیجه س��مومی در پیکر پرندگان مشاهده شد که این سم برگرفته از
خود تاالب اس��ت .عضو هیئت علمی گروه علوم گیاهی دانشگاه مازندران
خاطرنش��ان کرد :سال جاری پاییز و زمستان نس��بتاً گرم و کمبارشی در
مازندران داشتیم و این موجب شد که سطح آب تاالب میانکاله و همچنین
رودخانهها و تاالبهای سطح کشور کاهش پیدا کند .هر چند در مناطق
کوهستانی بارندگی نسبتاً خوبی داشتیم ،اما به دلیل ایجاد سد در باالدست
رودخانههایی که به تاالب میانکاله منتهی میش��وند ،عم ً
ال آب چندانی از
سدها سرریز نکرد و وارد رودخانهها نشد و در نهایت به این تاالب نرسید.
وی با اش��اره به اینکه ادارات کل دامپزش��کی و محیط زیست مازندران
عل��ت مرگ پرندگان در تاالب میانکاله را س��م بوتولیس��م اعالم کردند،
افزود :گرمای هوا و کاهش س��طح آب در تاالب میانکاله منجر به پدیده
یوتروفیکاس��یون یعنی اختناق دریاچهای و تهیش��دن اکوسیس��تم از
اکسیژن محلول در آب شده است.
این کارش��ناس محیط زیس��ت اضافه کرد :در چنی��ن حالتی که پدیده
خفگی در تاالب میانکاله رخ داده اس��ت ،اکوسیس��تم عاری از اکسیژن
میشود .عامل اصلی این اتفاق کاهش میزان ،جریانات و تالطم آب است
که این امر گام اول در جهت کاهش اکس��یژن در تاالب اس��ت .از طرف
دیگر ،فاضالبها و مواد آالینده زیادی وارد تاالب میانکاله میش��وند که
جلبکها و آبزیان از این مواد آالینده تغذیه میکنند.
وی اف��زود :هر چند در ای��ن مواد آالینده عناصری مانند ازت ،فس��فر و
آه��ن وجود دارد که همه این عناصر مورد نی��از برای آبزیان ،جلبکها،
فیتوپالنکتونها و ماهیهاس��ت ،اما باید در یک غلظت اس��تاندارد قرار
داشته باشند و زمانی که غلظت آنها از یک حدی باالتر میرود ،به عنوان
مواد آلوده محسوب میشوند.
جعفری خاطرنشان کرد :در این شرایط فیتوپالنکتونها یا ریزجلبکها
بهسرعت رشد کرده و اکسیژن محیط را مصرف میکنند و از طرف دیگر،
فیتوپالنکتونها ،جلبکها و گیاهان یک فرآیندی به نام جذب زیس��تی
دارن��د که مواد مغذی ،عناصر و فلزات موجود در آب را برای رش��د خود
نی��از دارند ،اما زمانی که غلظت فلزات و عناصر در آب باال رفت ،به دلیل
فراهمبودن غذای زیاد ،آنها نیز سریع رشد میکنند و تمامی آب تاالب
را فرا میگیرند.
وی تصریح کرد :در این هنگام برخی از فیتوپالنکتونها سمی میشوند؛
یعن��ی غلظت و تراکم آنه��ا از یک حدی باالتر م��یرود و باعث ایجاد
س��مهایی مانند توکس��ینها ،هیپوتوکس��ینها و نوروتوکس��ینها در
موجودات آبزی به ویژه فیتوپالنکتونها میشوند.
این استاد دانشگاه با اشاره به فرآیند تولید سم بوتولیسم در تاالب میانکاله
عنوان کرد :کاهش بارندگی ،گرمای هوا ،کاهش سطح آب تاالب میانکاله،
کاهش اکسیژن محلول در آب ،به وجودآمدن پدیده اختناق دریاچهای
و باالرفتن غلظت مواد آالینده از جمله فلزات سنگین مانند جیوه ،سرب
و کادمیوم در آب موجب شده است که پیکر جلبکها و گیاهان سرشار
از این عناصر ش��ود و از آنجایی که بسیاری از پرندگان مهاجر در تاالب
میانکاله گیاهخوار هستند و از فیتوپالنکتونها ،جلبکها و گیاهان تغذیه
میکنند ،این فلزات س��نگین به مرور در بدن پرندگان ذخیره میشود و
تولید سم بوتولیسم میکند که منجر به مرگ آنها شده است.
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ارتباط هیدرولیکی و هیدرولوژیکی تاالب گمیشانبا دریای خزر قطع شده است

خطرخشکیدرکمینتاالبگمیشان
سبزینه

علی عبدالخالق

تاالبهای بینالمللی ایران در اس��تان گلستان
ل و روز خوبی ندارند و با نزدیک ش��دن به
ح��ا 
فصل گرما ،خطر خشکی در کمین آنها بهویژه
تاالب «گمیشان» اس��ت .آنطور که مدیرکل
حفاظت محیطزیست گلستان میگوید قطع
ارتب��اط هیدرولیک��ی و هیدرولوژیک��ی تاالب
گمیشان با دریای خزر بهعلت ایجاد کانالهای
آبرسان به سایت میگو و همچنین فعالیتهای
مخرب انسانی ،باعث شده تا این تاالبها حال و
روز خوشی نداشته باشند.
تاالب گمیش��ان بهصورت نوار نس��بتاً باریکی
اس��ت که با جه��ت ش��مالیجنوبی در امتداد
س��واحل جنوبش��رقی دریای خزر قرار دارد.
ت��االب گمیش��ان از بندرترکم��ن در ح��دود
24کیلومتر فاصله دارد .یکی از تاالبهای مورد
عالقه پرندگان مهاجر تاالب گمیشان است که
بهعن��وان یک ذخیرهگاه ژنتیکی با ارزش از آن
یاد میشود .از ویژگیهای منحصربهفردی که
تاالب گمیش��ان دارد ،اکوسیستم کمنظیرآن
اس��ت ک��ه در آن میت��وان از ان��واع ماهیان،
سختپوستان ،نرمتنان ،دوزیستان ،خزندگان
و پرندگان ن��ام برد .همچنین این تاالب پایگاه
پاییزی و زمس��تانی برخی از پرندگان درحال
انقراض و نادر جهان است.
بخش��ی از تاالب بهوس��عت 14ه��زار هکتار از
س��ال 1376بهعن��وان منطقه ش��کار ممنوع
مدیریت میش��ود .این تاالب در س��ال1380
بهعن��وان ت��االب ب��ا اهمی��ت بینالمللی در
کنوانسیون جهانی حفاظت از تاالبها (رامسر
س آبهای لبشور
 )1971به ثبت رسید و کال 
طبقهبندی ش��د .مجموعه تاالبهای ش��مال
استان گلس��تان (آالگل با مس��احت دوهزار و
 500هکت��ار بزرگترین ت��االب این مجموعه
و آلماگل با مس��احت 207هکتار کوچکترین
ت��االب و آجیگل با مس��احت 320هکتار) که
ج��زو تاالبه��ای بینالمللی و درونخش��کی
محسوب میشوند و تاالب بینالمللی گمیشان
هم که با 20هزار هکتار وس��عت در فهرس��ت
تاالبهای ساحلی کش��ور قرار دارد ،این روزها
حالو روز خوشی ندارند.
خشکی تاالب گمیشان
پیامدهای محیطزیستی فراوانی دارد
مدیرکل حفاظت محیطزیست گلستان درباره
وضعی��ت ت��االب گمیش��ان و خش��کی آن به
تسنیم گفت :درحالحاضر و درپی قطع ارتباط
هیدرولیکی و هیدرولوژیکی تاالب بینالمللی
گمیشان با پهنه آبی دریای خزر در کشورهای
ای��ران و ترکمنس��تان که ناش��ی از س��اخت
کانالهای آبرسانی مجتمعهای میگو با ایجاد
دیوارههاس��ت و همچنین س��ایر فعالیتهای
مخرب انس��انی در زمان مدیریت سیالب این
تاالب وضعیت خوبی ندارد.
محمدرضا کنعانی گفت :احیاء و مدیریت تاالب
بینالمللی گمیش��ان در استان گلستان از یک
اولویت دس��تگاهی به یک ضرورت منطقهای
تبدیل شده است و جای دارد که در سطح ملی
ب��ا رویکرد و نگاه ویژهای به آن پرداخته ش��ود؛
زیرا خش��کی و از بین رفتن این تاالب میتواند
پیامدهای محیطزیستی فراوانی بهدنبال داشته
باش��د .وی بیان داش��ت :کاهش کمیت منابع

افتترازآبخزرمهمترینعاملخشکیتاالبگمیشان
معاون فنی اداره کل محیطزیست گلستان گفت :از سال ۹۱با افت تراز آب دریای خزر که منبع
اصلی تأمین آب این تاالب بود ،عالوهبر خلیج گرگان سطح آب در تاالب گمیشان هم کم شد،
البته ایجاد کانال آبرسان به مجتمع میگو مزید بر علت شد تا بهتدریج سطح خشکی در تاالب
افزایش پیدا کند.
وحید خیرآبادی افزود :پس از باز کردن ش��کاف در دیواره تاالب گمیش��ان گروهی از مشاوران
دستگاههایی همچون آب منطقهای ،اداره کل شیالت و ...درحال تحقیق بر روی تاالب هستند.
اگر فعالیتهای جزیرهای که بر روی تاالب درحال انجام است ،متوقف و فعالیتهای چندجانبه
هدفمند دنبال ش��ود؛ در نهایت اطالعات جمعآوری شده در کنار یکدیگر قرار میگیرد و طرح
احیای تاالب ش��روع خواهد شد .پروین غفاریان ،رئیس پژوهشکده علوم جوی پژوهشگاه ملی
اقیانوسشناسی و علوم جوی ،هم معتقد است خلیج گرگان درصورت پایین آمدن تراز آب دریای
خزر ،خش��ک شدن آن و پوشیده شدن آن از علفزار میتواند بهعنوان منبع گردوغبار محسوب
شود .وی بیان کرد :درصورت خشک شدن زمین و نبود بارش با وزش باد ،ذرات شن و خاک از
سطح خلیج برخاسته و با توجه به جهت جریانات ،محدوده قابلتوجهی را تحتتأثیر غبار قرار
خواهد داد و شدت گردوغبار نیز بهمیزان سرعت باد در محدوده خلیج گرگان وابسته است.
آب اس��تان و تأمین نش��دن حقاب��ه تاالبها،
سبب ایجاد کانونهای ریزگرد در پهنه شمالی
اس��تان خواهد شد؛ ضمن اینکه خشک شدن
اراضی تاالبی دستاندازی و تغییر کاربری این
اراضی را درپی دارد که احیای تاالبها ازجمله
گمیشان جلوی این اتفاقات را میگیرد.
مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت گلس��تان با
اش��اره به برخی اقدامات انجام ش��ده در زمینه
حفاظ��ت از تاالبه��ای اس��تان گف��ت :اداره
حفاظت محیطزیس��ت شهرس��تان گمیشان
ی آالگل ،صوفیکم
ایجاد تش��کیالت محیطبان 
و گمیش��ان را برای افزایش س��طح حفاظت از
تاالبها در استان انجام داده است.
پسروی آب خزر
تاالب گمیشان را به خطر انداخت
کنعانی افزود :با اس��تفاده از پهپاد و هواپیمای
تکنفره از زیس��تگاههای آب��ی و خاکی خلیج
گ��رگان و ت��االب بینالمللی گمیش��ان برای
بررسی میزان پسروی و زیستبومهای حادث
شده ناشی از پس��روی آب دریای خزر و احیاناً
ثب��ت تصرف��ات و تخلفات حاشیهنش��ینان به
اراضی مس��تحدث تصویربرداری هوایی انجام
دادی��م وی ادامه داد :یک��ی از موضوعات مهم

مدیرکل حفاظت محیطزیست گلستان:
احیاء و مدیریت تاالب بینالمللی
گمیشان در استان گلستان از یک
اولویت دستگاهی به یک ضرورت
منطقهای تبدیل شده است
و اولویتدار در اس��تان موضوع نجات و احیای
خلیج گرگان است که بر روند اجرای مطالعات
نجات ،مصوب کارگروه ملی تاالبهای کش��ور
توسط مرکز ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی
نظارت کافی را انج��ام دادیم تا اقدامات بعدی
آسیبهای بیشتری درپی نداشته باشد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گلستان
بیان داش��ت :اج��رای مطالعات عالجبخش��ی،
نجات و مدیریت تاالب بینالمللی گمیش��ان،
بررسی و مطالعه نیاز آبی این تاالب بینالمللی
براساس اقلیم بارندگی حوضههای باالدست و
میزان نش��تی ،تبخیر و هدررف��ت آب از تاالب
از دیگر اقداماتی بود که برای احیای این تاالب
صورت گرفته است.
وی گفت :بعد از س��یل پارس��ال آس��یبهایی

به کاناله��ای ورودی و آبرس��ان به تاالبها
وارد ش��ده بود که عملیات الیروبی و بازس��ازی
کاناله��ای ورودی ب��ه تاالبه��ای بینالمللی
گمیشان ،آالگل ،آجیگلو آلماگل و همچنین
اصالح مس��یر کانال ورودی ت��االب بینالمللی
آج��یگل غرب��ی و ترمیم موقت ش��کافهای
دیواره شمالی و جنوبی کانال خزر و اصالح فرم
دیوارهها برای آبگیری تاالب گمیشان انجام شد.
کنعان��ی اظهار داش��ت :ب��رای جم��عآوری و
مدیریت سیالب و س��یالب دشتهای موجود
و انتق��ال آب مازاد س��ایر زهکشها به زهکش
ت��االب آالگل الیروب��ی ای��ن زهک��ش را آغاز
کردی��م .وی به دیگر اقدامات انجام ش��ده برای
حفاظت و مدیریت تاالبهای اس��تان اش��اره
کرد و گفت :انجام مطالعات معیشت جایگزین
و پایدار حاشیهنش��ینان تاالبهای بینالمللی
آالگل ،آج��یگل و آلماگل و برگزاری کالسها
و کارگاهه��ای آموزش��ی برای توانمندس��ازی
حاشیهنش��ینان تاالبها از دیگ��ر اقداماتی بود
ک��ه انجام دادیم؛ ضمن اینکه اجرای 27برنامه
و گام اجرایی در مدیریت زیستبوم تاالبهای
بینالمللی استان را با مشارکت بخش خصوصی
و دانشگاههای کش��ور در دستورکار قرار دادیم.
کنعانی بیان داش��ت :رویکردم��ان در مدیریت
و تدوین برنامه احی��اء ،نجات و مدیریت تاالب
بهدنب��ال ایج��اد حداکث��ری منافع مش��ترک
دس��تگاهها در تحق��ق تکالیف قانونی اس��ت و
تالش بر این اس��ت ت��ا با تجمی��ع برنامههای
مدیریت سرزمین ،تاالبی با حداکثر ویژگیهای
زیستی و غنی از زیستمندان داشته باشیم .وی
خاطرنشان کرد :پروژههای پیشبینی شده برای
احیاء و مدیریت تاالبهای بینالمللی منطبق بر
برنامههای مدیریت زیستبوم و با نگاه مشارکت
حداکثری و بهرهبرداری خردمندانه ذینفعان از
پهنه تاالبهای بینالمللی استان است.
مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت استان گفت:
در ط��ول دوره اجرای برنامهه��ای پیشبینی
ش��ده و هدفگذاری شده ،قصد بر این است تا
در قالب یک برنامه زمانبندی ش��ده و حداکثر
بین پنج تا هفتسال همه ویژگیهای زیستی و
قابلیتهای بینالمللی تاالبها همچنان حفظ
شده و ارتقاء پیدا کند.

ظرفیتهای رهاشده گردشگری در سد سیمره
س��د س��یمره در حال��ی یک��ی از مهمترین
ظرفیتهای گردشگری استان ایالم شناخته
میش��ود که نبود طرحهای گردش��گری به
دلیل عدم سرمایهگذاری باعث رهاشدن این
ظرفیت مهم شده است.
ب��ه گزارش «س��بزینه» به نقل از بازار ،س��د
س��یمره واقع در شهرس��تان بدره در جنوب
اس��تان ایالم یکی از مهمتری��ن مزیتهای
اقتص��ادی ای��ن اس��تان ب��ه ش��مار میرود
ک��ه میتوان��د در بخشهای گردش��گری،
کشاورزی ،ش��یالت و… برای رونق تولید و
اشتغال در استان بسیار مفید باشد.
متأس��فانه هماکن��ون از ظرفیته��ای
اقتصادی این س��د به خوبی برای توس��عه و
اش��تغال کل اس��تان و حتی شهرستان بدره
استفاده نمیشود.
یکی از ظرفیتهای بینظیر سد سیمره ،عقبه
این سد و ش��کلگیری تنگهها و ساحل زیبا
برای گردشگری است ،طی سالهای گذشته
اس��تقبال گردش��گران از عقبه این س��د به
خصوص در تنگه کافرین ،تنگه الماس و…
بینظیر بوده و حتی پای گردشگران خارجی
را به این منطقه باز کرده است.
در کن��ار حضور بس��یار خوب گردش��گران،
متأس��فانه بازهم نبود امکان��ات و طرحهای
مناس��ب گردش��گری مث��ل مجتمعه��ای
گردشگری ،هتل ،بومگردی ،زیرساختهای
ارتباطی و ...دیده میشود.
نب��ود طرحها و امکانات گردش��گری در این
منطقه باعث ش��ده بس��یاری از گردشگران
فق��ط در حد ی��ک روز در منطق��ه ماندگار
ش��وند ،در حالی که اگر امکانات اس��کان در
این شهرس��تان و کنار عقبه سد فراهم باشد،
تا چن��د روز هم در این مناطق گردش��گری
ماندگار میشوند.
حضور و ماندگارشدن گردشگران در منطقه
س��یمره قطعاً در شهرس��تان بدره و استان
ایالم باعث افزایش درآمد بس��یاری از کسب
و کارها میش��ود ،در حال حاضر متأس��فانه
از این ظرفیت کس��ب درآمدی بسیار خوب
گردشگری نصیب مردم نمیشود.

نبود سرمایهگذار برای اجرای
طرحهای گردشگری در منطقه
یک کارش��ناس مس��ائل اقتصادی در استان
ای�لام در اینب��اره اظهار کرد :متأس��فانه در
زمینه گردشگری ،به رغم همه ظرفیتهای
موجود در استان مثل سد سیمره و عقبه این
س��د ،نبود طرحها ،امکانات و زیرساختهای
گردش��گری به دلی��ل عدم س��رمایهگذاری
مشهود است.
علی قربانی بیان کرد :در همین سد سیمره و
تنگه کافرین ،هیچ طرح و امکانات گردشگری
مشاهده نمیشود ،در حالی که در سالهای
گذشته شاهد حضور گردشگران خارجی در
این منطقه بودهایم.
وی تصری��ح کرد :زیرس��اختهای خوبی در
ای��ن منطقه برای حضور گردش��گران فراهم
نش��ده و باید مشوقهای بس��یار خوبی برای
حضور سرمایهگذاران برای اجرای طرحهای
گردشگری در این مناطق فراهم شود.
او با اشاره به اینکه سد سیمره ظرفیتهای
بسیار عالی برای جذب توریست دارد ،افزود:
قطعاً فراهمشدن حضور س��رمایهگذاران در
منطقه میتواند به رونق گردش��گری استان
کمک شایانی کند.
قربانی اظهار کرد :ایجاد طرحهای گردشگری
میتواند در اشتغال و کسب درآمد مردم تأثیر
بسیار زیادی بگذارد که البته این مهم نیازمند
برنامهریزی دقیق است.

امکانات اقامتی ضعیف است
یکی از گردش��گران غیربومی در استان ایالم
نیز در اینباره اظهار کرد :مهمترین مش��کل
گردش��گران در عقبه س��د س��یمره و تنگه
کافرین ،نب��ود امکانات اقامتی مناس��ب در
شهرس��تان بدره و مناطق گردش��گری این
شهرس��تان است .س��عید رضایی افزود :باید
با س��رمایهگذاریهای دولت��ی و خصوصی،
امکانات حداقلی برای حضور گردشگران در
شهرستان و منطقه سیمره فراهم شود.
وی عنوان کرد :بحث اس��کان و اقامت برای
گردشگران بسیار مهم است ،قطعاً اگر چنین
امکانات��ی در شهرس��تان و یا کن��ار مناطق
گردشگری سیمره فراهم نباشد ،گردشگران
زودتر منطقه را ترک میکنند.
تالش برای ایجاد امکانات گردشگری
در سیمره
مدیرکل می��راث فرهنگی اس��تان ایالم هم
در اینب��اره اظهار کرد :در حال حاضر میراث
فرهنگی اس��تان ایالم از ایجاد هرگونه طرح
گردشگری توسط سرمایهگذاران در منطقه
تنگه کافرین سد سیمره استقبال میکند.
عبدالمال��ک ش��نبهزاده بیان ک��رد :میراث
فرهنگی اس��تان برای جذب گردشگران در
منطقه ،تاکنون طرحهای زیرس��اختی مثل
راه دسترس��ی ،برقرسانی و… را در منطقه
اجرایی کرده اس��ت .وی با اش��اره به اینکه

تاکنون سرمایهگذاران مختلفی برای اجرای
طرحهای گردشگری در منطقه اعالم آمادگی
کردهاند ،افزود :چند طرح مهم گردش��گری
مثل ایجاد مجتمعهای گردشگری ،پل معلق
و… برای توس��عه گردشگری در منطقه سد
سیمره و تنگه کافرین تصویب شده است.
ش��نبهزاده بیان کرد :ایجاد مشوقهای الزم
برای ج��ذب س��رمایهگذاری در این منطقه
ب��ا هم��کاری دیگ��ر دس��تگاههای اجرایی
امکانپذیر اس��ت؛ لذا فق��ط میراث فرهنگی
متولی نیس��ت .او گفت :ب��ا اجرای طرحهای
مختلف گردش��گری به خصوص دو مجتمع
س��احلی در آین��دهای نزدی��ک بخش��ی از
کمبودهای امکانات گردش��گری در منطقه
سیمره رفع میشود.
با توجه به ظرفیتهای بینظیر س��د سیمره
و به خصوص منطق��ه تنگه کافرین در عقبه
این سد ،باید با برنامهریزی اصولی نسبت به
استفاده از این س��د برای توسعه کشاورزی،
شیالت ،گردش��گری و ...در کل استان اقدام
کرد.اج��رای طرحه��ای مختلف به خصوص
در زمین��ه گردش��گری میتوان��د اش��تغال
پایدار بس��یار خوبی در منطق��ه فراهم کند،
چراکه قطعاً با اجرای طرحهای گردش��گری
حضور گردش��گران در منطقه نی��ز افزایش
خواهد یافت .ایجاد ورزشهای آبی ،تورهای
گردش��گری و قایقس��واری ،در کنار احداث
امکان��ات گردش��گری میتوان��د آین��دهای
درخش��ان را از لحاظ اقتص��ادی برای مردم
منطقه ترسیم کند.
مس��ئوالن اس��تان بای��د هرچ��ه س��ریعتر
زیرس��اختهای گردش��گری را برای حضور
س��رمایهگذاران فراه��م کنن��د و ب��ا ایجاد
مشوقهای مختلف حضور سرمایهگذاران را
تثبیت کنند .سیمره س��دی بتنی دوقوسی
با ارتفاع ۱۸۰متر به ش��مار میرود که حجم
مخ��زن آن دومیلی��ارد و  ۸۰۰مترمکعب در
تراز نرمال اس��ت .در پش��ت این س��د مکان
طبیعی بس��یار بکری در کنار رودخانه برای
گردشگری وجود دارد که چشم هر بینندهای
را مسحور میکند.
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پیشخوان

کوتاهی خودروسازان
در عمل به قانون هوای پاک

یک کارش��ناس محیط زیست با اشاره به اینکه دلیل اصلی آلودگی
هوا مازوت نیس��ت ،اظهار کرد :طبق آخرین مطالعات انجامشده در
10سال گذشته ،عامل اصلی آلودگی هوا ذرات معلق بود که عوامل و
منابع مختلفی مولد ایجاد این آلودگی بودند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باش��گاه خبرن��گاران جوان ،مهدی
اسماعیلی بیدهندی با اشاره به عوامل طبیعی و غیرطبیعی آلودگی
ه��وا افزود :مناب��ع طبیعی همچون گرد و غب��ار و منابع غیرطبیعی
ناش��ی از سوختهای فس��یلی و مصرف مازوت سبب ایجاد آلودگی
هوا میشود.
این کارش��ناس محیط زیس��ت با بیان اینکه هر س��اله نیروگاهها از
م��ازوت اس��تفاده میکنند ،گفت :امس��ال افکار عمومی به س��مت
نیروگاههای��ی رفت که از مازوت اس��تفاده میکنند و مازوت یکی از
عوامل اصلی آلودگی هوا معرفی شد ،با وجود اینکه اینگونه نیست.
اسماعیلی بیدهندی با اشاره به اینکه آلودگی هوا در فصل زمستان
به دلیل وارونگی دما بیشتر صورت میگیرد ،عنوان کرد :بر اس��اس
قان��ون هوای پ��اک ،یکی از مهمترین نهادهایی که باید مس��ئولیت
میپذیرفت وزارت صنعت ،معدن و تجارت بود که باید در راس��تای
کاهش آلودگی خودروها اقداماتی را انجام میداد.
او با بیان اینکه س��ازمانهای مربوط ب��ه قانون هوای پاک یک نظر
متمرک��ز اعالم نمیکنن��د ،افزود :عدم تمرکز این س��ازمانها باعث
میش��ود ارگانهایی که منجر به ایجاد آلودگی هوا ش��دهاند ،از نظر
خودشان به سؤاالت ایجادش��ده پاسخ دهند که در نهایت نمیتوان
متوجه شد که عامل اصلی آلودگی هوا چیست.
این کارش��ناس محیط زیست با اش��اره به کوتاهی خودروسازها در
این امر تصریح کرد :اگر خودروس��ازها از فناوری روز استفاده کنند،
خودروهای اس��تانداردتری خواهیم داش��ت و اینکه خودروس��ازها
میگویند تحریم مانع این امر است ،این حرف قابل قبول نخواهد بود.
اسماعیلی بیدهندی افزود :خودروی بیکیفیت از چین وارد و مونتاژ
میش��ود ،ولی خودروی باکیفیت نه ،زیرا خودروساز به فکر منفعت
خودش است.
او با اش��اره به اینکه خودروها و وس��ایل نقلیه موتوری عامل ایجاد
۶۵درصد از ذرات معلق در هوا هستند ،تصریح کرد :ناوگان فرسوده
یک��ی از عوامل اصلی آلودگی هواس��ت ،خودروس��ازها باید به فکر
جایگزینش��دن ناوگان نو باش��ند و اگر این اقدام عملی شود ،بخش
قابل توجهی از آلودگی هوا کاهش مییابد.
این کارش��ناس محیط زیست با اشاره به اینکه یک اتوبوس فرسوده
میتواند چند برابر یک خودروی فرس��وده آلودگی ایجاد کند ،گفت:
نصب فیلتر دوده امری است که خودروساز مکلف نمیشود این کار را
انجام دهد و به این امر توجهی نمیکند.

میراث و گردشگری

 8مسجد تاریخی هورامان
ثبت ملی شدند

مدیر پایگاه منظر فرهنگی هورامان گفت :در جلس��ه ش��ورای ثبت
وزارت میراث فرهنگی کش��ور هشت مسجد تاریخی منظر فرهنگی
هورامان ثبت ملی شدند.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،پویا طالبنیا اظهار داشت :مسجد
محمدی علیا و مس��جد محمدی سفلی در روستای دوالب ،مسجد
جامع و مس��جد محمد رس��ولاهلل(ص) در روستای پالنگان ،مسجد
عبداهلل بن عمر روس��تای تنگیور ،مس��جد پیر عمر روستای گلین،
مسجد عبداهلل بن عمر روستای طا و مسجد تاریخی روستای بزالنه
در جلسه شورای ثبت وزارت میراث فرهنگی ثبت ملی شدند.
وی افزود :این مس��اجد جزو آثار ش��اخص معماری منظر فرهنگی
هورامان محس��وب میش��وند و در راس��تای حفاظت بهتر این آثار
در فهرس��ت آثار ملی با تأیید ش��ورای ثبت وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی ثبت شدند.
طالبنیا یادآور شد :این مساجد به عنوان مساجد عبداللهی شناخته
میشوند که طبق روایات در صدر اسالم ،محمد بن عبداهلل بن عمر،
پسر عمر در زمان فتح این مناطق وصیت کرده در هر روستا مسجدی
ساخته شود.
او ب��ا بیان اینکه در طول تاریخ تغییر و تحوالتی روی این مس��اجد
ایجاد شده اس��ت ،اضافه کرد :آثاری از دوران صفوی و قاجار در این
مساجد دیده شده ،اما قدیمیترین مسجد مربوط به دوران ایلخانی
بوده اس��ت .مدیر پایگاه منظر فرهنگی هورامان اظهار داشت :بعد از
ورود اس�لام به منطقه هورامان این دی��ن جایگاه خاصی پیدا کرد و
ام��روز میبینیم اعتقادات مذهبی از مهمتری��ن امور در این منطقه
اس��ت .طالبنیا تأکید کرد :بس��یاری از مراسمات مذهبی به شیوه
خاص و با اهمیت باال در منطقه اورامان برگزار میش��ود که جایگاه
مساجد را در این مناطق مهمتر کرده است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مساجد با قدمت این منطقه به دلیل
نوس��ازی یا تخریب آن با هدف ایجاد مس��جدی جدید از بین رفته
است ،گفت :مردم منطقه با توجه به اهمیت مسجد گمان میکردند
که ساخت مسجدی نو با مصالح امروزی بهتر است.

معرفی ظرفیتهای سیستان و بلوچستان
در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی
گردشگری تهران

معاون گردش��گری ادارهکل میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایع
دستی سیستان و بلوچس��تان از معرفی این استان در چهاردهمین
نمایشگاه بینالمللی گردشگری در تهران خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از فارس ،مجتبی میرحس��ینی اظهار
کرد :سیستان و بلوچستان با نمایش ظرفیتهای متنوع گردشگری
در چهاردهمین نمایش��گاه بینالمللی گردشگری در تهران معرفی
میش��ود .وی ب��ا بی��ان اینکه بخ��ش خصوصی این اس��تان نقش
پررنگی در معرفی آن در این نمایش��گاه خواهد داشت ،گفت :عالوه
بر معرفی دس��تاوردهای اس��تان در بخش پروژههای در حال اجرا و
پروژههای افتتاحشده ،معرفی مسیرهای جدید گردشگری سیستان
و بلوچس��تان و رویدادهای گردشگری در قالب سالنامه و نیز معرفی
مناطق نمونه گردش��گری ،روس��تاها و ش��هرهای ملی و جهانی از
برنامههای دیگر معرفی سیستان و بلوچستان در این نمایشگاه است.
معاون گردش��گری ادارهکل میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایع
دستی استان سیستان و بلوچستان افزود :پخش ویدئوکلیپ و تصاویر
جاذبههای طبیعی و گردشگری استان از کیوسکهای گردشگری در
این نمایشگاه برنامهریزی شده است.
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