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اخبـــار

يمسئوالن
كمتوجه 
به نخستین پل معلق شیشهای جهان
در استان اردبیل

دستورجهانگيريبهكالنتري
براي احياي تاالب انزلي

معاون اول رئيسجمهور به رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت براي
احياي تاالب انزلي دستور داده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از تسنیم ،بابك دينپرست ،معاون اقتصادي
و توس��عه منطقهاي وزارت كشور ،از دستور اسحاق جهانگيري ،معاون اول
رئيسجمهور ،به عيس��ي كالنتري ،معاون رئيسجمهور و رئيس س��ازمان
محيط زيست كشور ،جهت بررس��ي وضعيت تاالب انزلي خبر داد و گفت:
طبق دس��تور هفته گذش��ته معاون اول رئيسجمهور مقرر شده است كه
گزارش��ي مفصل و كامل از آخرين وضعيت تاالب انزلي ،به همراه ليس��ت
مهمتري��ن برنامهه��اي الزم براي احياي اين تاالب ،در جلس��ه آتي س��تاد
هماهنگي و مديريت تاالبهاي كش��ور كه با حضور مقامات ذيربط ملي و
مديران استان گيالن برگزار ميگردد ،مطرح و راهكارهاي الزم براي نجات
اين تاالب مهم در شمال كشور اتخاذ شود.
وي با تأكيد بر اينكه اين سومين نامه وزير كشور به معاون اول رئيسجمهور
طي يك س��ال گذشته ،با موضوع ضرورت تس��ريع در فرآيند نجات تاالب
انزلي اس��ت ،گفت :وزارت كشور در اجراي مصوبات مربوط به احياي تاالب
انزلي بس��يار جدي اس��ت و در اين خصوص با دستور آقاي رحمانيفضلي،
جلس��ات ويژهاي با محوريت معاونت اقتصادي ،در س��طح ملي و استاني ،با
حضور نمايندگان وزارتخانههاي مربوطه در وزارت كش��ور و اس��تان گيالن
برگزار كرده است.
مع��اون وزير كش��ور تصريح كرد :اگرچه با دس��توراتي ك��ه جهانگيري بر
روي نامههاي رحمانيفضلي وزير كش��ور ،درباره احياي تاالب انزلي صادر
كرده ،اقدامات مناس��بي طي يك سال گذشته ،با محوريت و پيگيريهاي
مستمر س��ازمان حفاظت محيط زيست و همكاري وزارتخانههاي نيرو ،راه
و شهرسازي ،جهاد كشاورزي و همچنين مسئوالن ارشد استان گيالن ،در
حوزه احياي تاالب انزلي صورت گرفته است ،اما اين اقدامات به هيچ عنوان
كافي نبوده و با حجم تهديداتي كه متوجه تاالب انزلي است ،تناسبي ندارد.
دينپرست با بيان اينكه احياي تاالب انزلي از جهات مختلف حياتي است،
اضافه كرد :در اين خصوص وزير كش��ور ،در س��ي و يكم خرداد ماه با ارسال
سومين نامه به معاون اول رئيسجمهور ،ضمن تشريح اقدامات انجام شده
دستگاههاي مسئول طي يك سال گذشته و برنامههاي در دست اجرا و اقدام
دستگاههاي ملي و استاني ،آخرين وضعيت اين تاالب و خطرات پيش روي
آن را تش��ريح و نس��بت به ضرورت اتخاذ راهكارهاي فوري براي نجات اين
تاالب مهم كشور تاكيدات الزم را داشته است.
وي تصريح كرد :دس��تور هشتم تيرماه جاري جهانگيري به رئيس سازمان
حفاظت محيط زيست ،پيرو نامه سوم وزارت كشور بود كه بر همين اساس
قرار اس��ت؛ موضوع ضرورت احياي تاالب انزلي در نخس��تين جلسه ستاد
هماهنگ��ي و مديريت تاالبهاي كش��ور كه طبق مصوب��ه هيئت وزيران،
رياس��ت آن با معاون اول رئيسجمهور اس��ت؛ مطرح و اقدامات فوري براي
نجات اين تاالب اتخاذ شود.
معاون وزير كشور در بخش ديگري از صحبتهايش با تاكيد بر اينكه تاالب
انزلي در معرض خطر جدي قرار دارد ،اظهارداش��ت :امروز در عواملي چون
فرس��ايش خاك در حوزه آبريز تاالب انزلي ،ورود گسترده رسوب به تاالب،
انتقال فاضالبهاي بهداشتي ،شهري ،روستايي و كشاورزي به تاالب ،عدم
تعيين و اختصاص حقابه زيس��تمحيطي تاالب و ورود پسماندهاي شناور
رها ش��ده به تاالب ،از جمله مواردي اس��ت كه تاالب انزلي را با خطر مرگ
هميشگي مواجه كرده است.

صدورمجوزهايزيستمحيطيمنطقه
ويژهپارسيان

در ديدار استاندار هرمزگان با معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان حفاظت
محيطزيس��ت كشور ،دو موضوع مهم تس��ريع در صدور مجوزهاي زيست
محيط��ي پروژههاي منطقه وي��ژه اقتصادي پارس��يان و پرداخت عوارض
آاليندگي عسلويه به شهرستان پارسيان ،مورد تاكيد و پيگيري قرار گرفت.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از فارس ،فريدون همتي ،استاندار هرمزگان،
بههمراه غريبپور ،رئيس س��ازمان ايميدرو؛ مس��عود پاك��زاد ،مديرعامل
منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژيبر پارس��يان و عالمه مشاور مناطق ويژه
ايميدرو با عيس��ي كالنتري ،معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان حفاظت
محيطزيست كشور ،ديدار و گفتوگو كرد.
اس��تاندار هرمزگان در اين ديدار بر رعايت تمامي الزامات زيس��تمحيطي
در منطق��ه ويژه اقتصادي پارس��يان تأكي��د و بيان داش��ت :دريا و مناطق
زيستمحيطي موجود در منطقه ويژه پارسيان متعلق به نسل آينده است و
بايد براي حفظ آن تالش كرد.
وي ادامه داد :از  ۱۲كيلومتر س��احل منطقه ويژه اقتصادي پارسيان ،هشت
كيلومتر آن منطقه حفاظت ش��ده محيطزيس��ت اس��ت ك��ه بايد تمامي
فعاليته��اي اقتص��ادي و عمراني در آن با رعايت الزامات زيس��تمحيطي
انجام شود.
همتي خواس��تار تس��ريع در صدور مجوزهاي زيس��ت محيطي پروژههاي
مختلف در منطقه ويژه اقتصادي پارس��يان ش��د و اظهار داش��ت :با صدور
مجوزه��ا ،پروژههاي توس��عهاي منطقه ويژه اقتصادي پارس��يان ،همچون
آبشيرينكن ،نيروگاه و پتروشيمي با سرعت بيشتري اجرايي ميشوند.
استاندار هرمزگان همچنين تسريع در پرداخت عوارض آاليندگي عسلويه
به شهرستان پارسيان را مورد تأكيد و پيگيري قرار داد .معاون رئيسجمهور
و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور نيز در اين ديدار تأكيد كرد:
نظارت و بررس��ي الزم انجام ميشود تا نسبت به تسريع در صدور مجوزات
زيستمحيطي براي پروژههاي منطقه ويژه پارسيان اقدام شود.

تجهیزبيمارستانهايايالم
بهسيستمبيخطرسازيپسماندهايعفوني

مديركل حفاظت محيطزيس��ت استان ايالم گفت :تمامي بيمارستانهاي
اس��تان ايالم تا پايان س��ال به سيستم بيخطرس��ازي پسماندهاي عفوني
مجهز ميشوند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ف��ارس ،غالمرضا ابدالي ،مديركل حفاظت
محيطزيس��ت ايالم ،با بيان اينكه وضعيت س��رانه توليد پسماند در استان
عليرغم تالشهاي زياد ،از ميانگين كشوري بيشتر است ،گفت :اين اداره
كل جهت مديريت صحيح پس��ماندها و كاهش خس��ارات زيستمحيطي
ناشي از س��وءمديريت در حوزه پس��ماند ،تمام تالش خود را به كار گرفته
و بهطور جدي تا رفع معضل مديريت غير اصولي پس��ماندها به تالش خود
ادامه خواهد داد.
وي افزود :جهت مديريت پس��ماندهاي پزش��كي در استان گامهاي خوبي
توسط دانش��گاه علوم پزشكي برداشته ش��ده و تعدادي از بيمارستانهاي
استان مجهز به سيستمهاي بيخطر شدهاند .مديركل حفاظت محيطزيست
اس��تان بيان داش��ت :تمامي بيمارستانهاي اس��تان ايالم تا پايان سال به
سيستم بيخطرسازي پسماندهاي عفوني مجهز ميشوند .پسماندهاي ويژه
توليدي استان حاصل از فعاليت شركتهاي نفت ،گاز و غيره ساالنه پس از
جمعآوري براساس ضوابط مربوط ،به ساير استانها جهت امحاء يا بازيافت
منتقل ميشوند كه داراي ريسك بااليي است.

پل «هير» به 3ميليارد تومان اعتبار
برایتکمیلنیازدارد

سبزینه

عادله جوادزاده

با گذش��ت يكماه از افتتاح پل شيش��هاي هير
ي مسئوالن
كه در دنيا بينظير اس��ت ،كمتوجه 
و نارضايتي گردش��گران را در مس��ير دسترسي
به اين مجموعه ش��اهديم كه درحقيقت نوعي
نقصان براي استان بهشمار ميرود.
پ��ل شيش��هاي هير كه ب��ا دو ويژگ��ي معلق و
قوسيبودن در دنيا بينظير بوده و همه قطعات
شيش��هاي و كابلهاي فلزي آن با كيفيت عالي
در ايران ساختهشده ،درحالي اين روزها پذيراي
هزاران گردش��گر است كه ترافيك سنگيني در
مسير ورود به اين مجموعه گردشگري به چشم
ميخ��ورد و هي��ر روزهاي پنجش��نبه و جمعه
پرترافيكي را س��پري ميكند .شهر سرسبز اما
فراموشش��ده هير ك��ه پيشاز اين مس��افران
مقطع��ي را آنهم بهصورت مح��دود پذيرا بود،
ب��ا افتتاح پل معلق شيش��هاي ايام ش��لوغي را
سپري ميكند و اين باغشهر ايران به قلب تپنده
گردش��گري همچون س��رعين و مشگينشهر
تبديلشده است.
مديرعام��ل مجموع��ه گردش��گري هيرلن��د
در جري��ان بازدي��د خبرن��گاران از اين س��ايت
گردشگري با تأكيد بر اينكه از چند ماه گذشته
مسئوالن اس��تان به قول و وعده بسنده كرده و
اقدامي عملي در راه دسترس��ي به اين مجموعه
انجام ندادهاند ،به بازار گفت :آنچه روي كاغذ به
ثبت ميرسد با مرحله عمل بسيار متفاوت است
و ما بيشتر از مصوب��ات و تعهدات به كارآمدي
مسئوالننيازمنديم.
حسينعباسينياخاطرنشانكرد:سرمايهگذاري
ميلياردي كه در اين بخش انجا م شده حكايت از
صداقت و انجام تعهدات ما در يكسال اخير براي
تحول در گردش��گري هير بوده است ،اما بهرغم
وعدهها راه دسترسي اين مجموعه و برخي ديگر
از امكانات اوليه هنوز فراهم نشده و گردشگران
انتظار بيشتري از متوليان امر دارند.
مديرعام��ل مجموعه گردش��گري پ��ل معلق
شيش��هاي هي��ر بهصراح��ت اظهار ك��رد :اگر
مس��ئوالن امر ب��ا تأمين اعتبار م��ورد نياز قادر
نيستند به تعهدات خود در احداث راه دسترسي
مناس��ب عمل كنند ،م��ا نيز به احت��رام آبرو و
حيثي��ت اردبيل اين پ��روژه را تعطيل كرده و از
ادامه كار انصراف خواهيم داد.
عباسينيا با بيان اينكه هفتهبههفته بخشهاي
مختلف اين مجموعه گردشگري از پل شيشهاي
گرفته ت��ا زيپالين و بازي هيجاني با طناب و...
افتتا ح شده و در اختيار گردشگران قرار ميگيرد،
خاطرنش��ان كرد :ما درمورد زيرساختها هيچ
تعهدي نداريم و قرار اس��ت ت��ا دم در پل معلق

هير به شهر اميد و تحول تبديلشده است

نایبرئيس شوراي شهر هير بيان كرد :شهر هير شهر اميد و تحول است و با تالش همهجانبهاي
كه شرو ع شده است ،اميدواريم اهالي از قِبل اين تحوالت گردشگري منتفع شوند.
حسن طهماسبي گفت :مسئوالن استاني و شهرستاني بايد دست ما را در حمايت از سرمايهگذاران
بگيرند تا در كمتر از يك ماه بتوانيم راه دسترس��ي مناس��ب را آماده و س��رمايهگذار را دلگرم به
افزايش فعاليتها و توانمنديها كنيم.
وي تصريح كرد :مصوبات شوراي شهر با تأييد فرمانداري بهسرعت اجرايي و عملياتي ميشود و ما
در مجموعه گردشگري پل شيشهاي هير سعي كرديم از چهار مسير راه دسترسي به اين مجموعه
فراهم كنيم تا در سايت  Aو  Bگردشگران بتوانند با استفاده از اين راههاي ايمن تردد كنند.
يكي از گردش��گران كه از زنجان به اين مجموعه گردش��گري سفر كرده بود ،به سنگالخيبودن
مسير ورودي به اين مجموعه اشاره كرد و گفت :هير بهرغم سرسبزبودن و داشتن تنوع گونههاي
درختي و اقليم مناسب از امكانات اوليه گردشگري كه مسئوالن بايد مهيا ميكردند ،بيبهره است.
جواد عزيزي افزود :ما انتظار داشتيم با يك مجموعه عظيم گردشگري در اين نقطه روبهرو شويم
اما با مشاهده راه دسترسي اين اميدواري در ما به يأس تبديل شد.
وي ادامه داد :با وجود تالش��ي كه س��رمايهگذار براي احداث اين پل بينظير انجام داده است ،در
نقطه مقابل مسئوالن شهر نيز بايد راه دسترسي و مسيرهاي ورودي به اين پل را به شكل زيبنده
آراسته كرده و فضاي جلب گردشگر را مهيا كنند.
رئوفي ،ديگر گردش��گر ورودي به اين مجموعه كه از تهران بهقصد ديدن پل معلق شيشهاي به
همراه خانواده آمده بود ،اظهار كرد :هرچند از مجموعه پل و برخي از امكانات تفريحي آن استفاده
كرديم ،اما مسيرهاي ورودي و نبود امكانات در پاركينگهاي مجموعه ما را بهشدت رنج داد.
اين گردشگر با بيان اينكه در استان اردبيل فضاهاي گردشگري متعددي وجود دارد ،اما غفلت از
تدارك برخي امكانات اوليه بيانگيزگي را در سفر مجدد گردشگران به وجود ميآورد ،خاطرنشان
كرد :بيتوجهيها در اين حوزه ميتواند به ضرر گردشگري در اين منطقه تمام شود.
در صورت تحقق وعده اس��تاندار اردبيل بر تخصص س��ه ميليارد تومان اعتبار براي تكميل راه
دسترسي به اين مجموعه در كمترين زمان ميتوان اميدوار بود هيرلند گردشگري استان اردبيل
را متحول كرده و به تحول و تحرك اقتصادي در مركز استان بيش از گذشته كمك كند.
برقرساني ،آبرساني ،گازرساني بهويژه راههاي
دسترس��ي مناسب انجام شود تا ما نيز در داخل
مجموع��ه فعاليتهايم��ان را انج��ام داده و در
خدمت گردشگران باشيم.
وي با قدرداني از حمايت مس��ئوالن در يكسال
گذش��ته براي تكميل اين مجموعه تصريح كرد:
هرچند بازگشايي مسير و برخي ديگر از اقدامات
ش��هرداري هير قابلمش��اهده و لمس است ،اما

مدیرعامل مجموعه گردشگری
هیرلند :اگر مسئوالن امر با تأمين
اعتبار مورد نياز قادر نيستند به
تعهدات خود در احداث راه
دسترسي مناسب عمل كنند ،ما نيز
به احترام آبرو و حيثيت اردبيل
اين پروژه را تعطيل كرده
و از ادامه كار انصراف خواهيم داد

اميدواريم هرچه سريعتر سه ميليارد تومان منابع
مصوب و وعده دادهشده از سوي استاندار اردبيل
به مسئوالن شهر هير تأمين شود تا اوليتر از همه
كارها راه دسترسي مناسب با آسفالت و پاركينگ
اين مجموعه به بهرهبرداري رسيده تا گلهمندي
گردشگران نيز به حداقل برسد.
سرمايهگذار پروژه گردشگري هيرلند ادامه داد:
نمايندگان اردبيل در مجلس در دوره گذش��ته
حماي��ت خوبي از اي��ن مجموعه داش��تند كه
فعاليت آنها قابلتحسين است و انتظار داريم
نمايندگان جديد نيز بازديدي از اين پروژه انجام
دهن��د تا از نزديك در جري��ان روند اجرايي اين
مجموعه گردشگري قرار گيرند.
عباسينيا به تبليغات انجامشده از طريق رسانهها
و توزيع بروشورها و ساير تبليغات محيطي براي
حض��ور گردش��گران در مجموعه گردش��گري
پل معلق شيش��هاي هير اشاره كرد و گفت :اگر
مسئوالن تا آخر تيرماه اقدامي عملي براي رفع
مش��كالت زيرس��اختي در اين مجموعه انجام
ندهن��د ،براي حفظ آبروي اس��تان اي��ن پروژه
گردشگري را تعطيل خواهيم كرد تا بيش از اين
شرمنده مردم نباشيم .وي از افتتاح بازي طناب

شهردار هیر ۲۰ :درصد سهم
شهرداري در اين مجموعه
با در نظرگرفتن آورده شامل زمين
و صدور مجوزها مدنظر است
هيجاني در اين مجموعه در قالب  ۴۸بازي متنوع
با س��رمايهگذاري يك ميليارد تومان خبر داد و
تصريح كرد :اين مجموعه با يك ميليارد تومان به
عنوان بزرگترين بازي با طناب به شكل هيجاني
در ايران افتتاح خواهد شد تا عالقهمندان از اين
فضا استفاده كنند.
 ۳ميليارد تومان
براي راه دسترسي نيازمنديم
در اين خصوص ش��هردار هير اظه��ار كرد :اين
مجموعه گردشگري خارج از محدوده اما داخل
حريم شهرداري هير است و احداث راه دسترسي
آن بر عهده ماست.
رفيع محس��ني خاطرنش��ان كرد :ش��هرداري
ب��ا اعتب��ار اوليه خود نس��بت به بازگش��ايي و
خاكب��رداري س��ايت  Aو  Bاقدام ك��رده ،اما
زيرسازي و آسفالت اين مسير خارج از توان مالي
شهرداري است.
وي به قول مس��اعد استاندار اردبيل براي تأمين
س��ه ميلي��ارد تومان اعتب��ار براي اح��داث راه
دسترسي به پل معلق شيشهاي هير اشاره كرد و
گفت :دو ميليارد تومان از اين مبلغ مصوب شده
است و با تخصيص آن در كمتر از يك ماه سعي
خواهيم كرد سايت  Aرا با نصب عالئم عمليات
ايمنسازي ،زيرسازي و آسفالت بازگشایی کنیم.
شهردار هير افزود ۲۰ :درصد سهم شهرداري در
اين مجموعه با در نظرگرفتن آورده شامل زمين
و صدور مجوزها مدنظر اس��ت ولي اميدواريم با
س��رمايهگذاريهاي زنجيرهاي كه در كنار اين
مجموع��ه گردش��گري نظير هتل و رس��توران
مجموعههاي گردشگري ديگر در اين شهر انجام
خواهد شد ،سود حاصل از آن نصيب اهالي شود.
محس��ني بيان كرد :مي��راث فرهنگي نيز ۲۲۰
ميليون تومان بابت بازگش��ايي و  ۴۸۰ميليون
تومان براي برقرس��اني به اين مجموعه هزينه
كرده است.
وي درب��اره اخذ وروديه به اين مجموعه تصريح
كرد :بعد از بازگش��ايي مس��ير به شكل كامل و
نصب تابلوي ايمنسازي و احداث سرعتگيرها
س��عيمان بر اين خواهد بود تا ب��ا اخذ عوارض
ورودي خدماتی شايستهتر را نيز به گردشگران
ارائه دهیم.

معادنی که زیستگاههای حیاتوحش را نابود میکنند

فعالیت معادن در حاشیه روستاهای نطنز موجب بروز مخاطراتی
ش��دهو الزم است مسئوالن برای رفع مشکالت مردم همه تالش
خود را به کار گیرند.
به گزارش «س��بزینه» بهنقل باش��گاه خبرنگاران جوان ،در چند
دهه اخیر ،با گس��ترش معادن و اس��تخراج از زمین ،بس��یاری از
زیستگاههای حیاتوحش و مراتع سرسبز کشور در خطر نابودی
قرار گرفتهاند و بس��یاری از معادن با رعایت نکردن هش��دارهای
محیطزیستی مشکالتی را برای منابع طبیعی به وجود آوردهاند.
منطقه زیبای کرکس شهرستان نطنز جزو مناطق حفاظتشده
طبیعی به ش��مار میآید به نحوی که این منطقه سرشار از منابع
زیستمحیطی مانند دش��ت حاصلخیز و معادن مختلف است و
عالقهمن��دان به طبیعت میتوانند از ای��ن طبیعت بکر و زیبا در
شهرستان نطنز استفاده کنند.
منطقه نطنز جاذبههای گردشگری بسیاری دارد و به دلیل شرایط
زیس��تمحیطی دارای زمینههای دامداری و کشاورزی فراوانی
اس��ت؛ این منطقه ب��ه دلیل جاذبههای گردش��گری جنبههای
بینالمللی نیز پیدا کرده و یکی از مناطق مش��هور آن روس��تای
ابیانه است که همه ساله سیل گردشگران داخلی و خارجی را به
سمت خود جذب میکند.
منطقه ک��وه کرکس از مناطق ش��کارممنوع و یک��ی از مناطق
بااهمیت کوهستانی است که نقشی مهم در دامپروری ،تأمین آب
و محیط زیست منطقه دارد؛ با وجود این ،بیش از پنج سال است
که به رغم اعتراضات مردم و مسئوالن ،عملیات معدنداری ،این
منطقه را تا آستانه بحران پیش برده است.
بیشترین عملیات معدنداری شهرس��تان نطنز در روس��تاهای
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اوره ،کمجان و ش��هر طرق رود در حال انجام اس��ت و در حریم
ای��ن مناطق تعداد زیادی مجوز معدن صادر ش��ده که هماکنون
مشغول اس��تخراج انواع سنگ هستند؛ وجود بیش از  ۶۰معدن
س��نگ نطنز باعث شده است بسیاری از روس��تاها با مخاطرات
محیطزیستی مواجه شوند.

این در حالی اس��ت که مس��ئوالن تخریب ناش��ی از بهرهبرداری
را از عواق��ب توس��عه و آن را ناگزیر میدانن��د؛ وجود بیش از ۶۰
معادن در منطقه نطنز و سه روستای مجاور آن موجب شده است
اثرات جانبی فعالیتهای معدنی افزایش یابد و برای اهالی روستا
مشکالتی را به وجود آورده است.
نزدیکی معادن به روستاهایی از جمله «اوره» و همچنین مجاورت
آن با منابع طبیعی و زیس��تمحیطی مانند دشتهای طبیعی،
قنات و رودخانه ،تبعات زیستمحیطی بهرهبرداری از این معادن

را در منطق��ه افزایش داده اس��ت و این خ��ود زنگ خطر را برای
ساکنان روستاهای نطنز به صدا درآورده است.
ب��ه گفته یکی از اهالی منطقه ،بیش از س��ه دهه از آغاز فعالیت
معدن��ی در ش��هر نطنز میگذرد ،اما ش��واهد میدانی و تصاویر و
گزارشهای منتشرشده از روستاها و محیط زیست اطراف معادن
منطقه نطنز نشان میدهد متأسفانه بر روند بهرهبرداری از منابع
معدنی نظارتی صورت نگرفته اس��ت و مع��دنداران بیتوجه به
شرایط زیستمحیطی فعالیت اقتصادی خود را گسترش دادهاند.
عالوه بر این ،با افزایش فعالیت معادن در منطقه ،فعالیت این معادن
به صورت غیرقانونی وارد حریم روستاها نیز شده و بخشهایی از
آن را تخریب کرده اس��ت .رمضانعلی فردوسی اظهار کرد :با توجه
به بیان اعتراضات و انتقادات مردم نس��بت به فعالیت معادنی که
موجب تخریب محیط زیس��ت و بعضا حاش��یه روستاها شدهاند،
مقرر ش��د نشس��تی با حضور مدیر کل صمت استان اصفهان در
روزهای پایانی هفته جاری با حضور معدنداران و معترضان برگزار
شود .فرماندار شهرستان نطنز ضمن تأکید بر ایجاد راهکاری برای
رفع مش��کالت بهوجودآمده به واس��طه فعالیت معادن در اطراف
روستاهای این شهرس��تان ،افزود :این قدامات با این هدف انجام
میشود تا راهکاری مناسب برای ادامه فعالیت معادن و همچنین
مصونماندن محیط زیست و ساکنانروستاها در نظر گرفته شود.
محمدآقا مرادی ،رئیس شورای شهر نطنز ،نیز در خصوص فعالیت
مجدد معدن گنبد باز ،اظهار کرد :فعالیت این معدن سنگ قطعا
نمای زیبای نطنز را از بین خواهد برد و ش��ورای اس�لامی شهر
نطنز مخالف فعالیت معدن در محدوده گنبد باز واقع در پش��ت
کارخانه نساجی است.

پیشخـوان

انباشت زباله در جاده هراز

نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به وجود معادن
غيرمجاز در شهرستان ،گفت :جلوي فعاليت معادن غيرمجاز در آمل
گرفته ميشود.
به گزارش «س��بزینه» ب��ه نقل از تس��نیم ،رضا حاجيپ��ور درباره
برطرفكردن مش��كل انباش��ت زباله در جاده هراز آمل اظهار کرد:
من بهعنوان خدمتگزار مردم ديگر اجازه نميدهم زبالهها در منطقه
عمارت يا مكاني ديگر انباشته شود و قطعاً با كمك دستگاه زبالهسوز
ميتواني��م عالوهبر از بينرفتن زبالهه��ا از آن انرژي نيز توليد كنيم
كه پروژهاي بس��يار عظيم است و كمكهاي همهجانبه مسئوالن را
ميطلبد .وی در ارتباط با حواش��ي ايجادشده پس از افتتاح زيرگذر
چالو كه با حضور اس�لامي ،وزير راه و شهرسازي و مسئوالن استاني
انجام شد ،تصريح كرد :زمانيكه مندفتر وزير راه و شهرسازي بودم
مهن��دس نجفيتماس گرفت و گفت وقتي به اتفاق آقاي وزير براي
افتتاح چهارباندهكردن منطقه پلور و تونل وانا ميآيند ،پروژه زيرگذر
چ�لاو را نيز افتت��اح خواهندكرد و وزير بهدلیل ب��ار ترافيكيای كه
هميشه در آن منطقه وجود داشت ،تأكيد کردند هرچه سريعتر اين
پروژه افتتاح شود.
او ادام��ه داد :دوس��تان ما نيز با وجود زمان اندكي كه داش��تند ،اين
پروژه را به پايان رساندند؛ اما نقصهايي هم داشت كه در همان روز
افتتاح اين پروژه نيز بهدليل تجربهاي كه در شهرداري داشتم ،گفتم
اگر باران ببارد ،چاه جذبي در آنجا وجود ندارد كه آب را جذب كند
و سبب آبگرفتگي در زيرگذر ميشود.
حاجيپور با تأكيد بر ايستادگي در مقابل معادن غيرمجاز با اشاره به
تعطيلي معدن سربي كه در منطقه دريوك نمارستاق واقع شده بود،
خاطرنش��ان كرد :با قدرت در مقابل هرگونه آسيبرس��اندن به مردم
و منابعطبيعي و زيس��تمحيطي ايستادگي خواهيم كرد و مطمئن
باشيد با كمك مراجع قضایي با متخلفان برخوردی شديد خواهد شد.

بازداشتشكارچيغيرمجازچالوسي
بهدلیلشكارخرس

محيطزيست مازندران از كش��ف الشه يك قالده خرس قهوهاي در
منزل مسكوني يك شهروند چالوسي خبر داد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،مأموران محيطزيست چالوس با
حكم قضایي منزل شكارچي غيرمجاز چالوسي را بازرسي و طي آن
قسمتي از دست يك قالده خرس شكارشده را كشف كردند.
بازرس��ي از منزل اين شكارچي متخلف براساس گزارش دريافتي از
دوس��تداران طبيعت مبنيبر ش��كار غيرمجاز يك قالده خرس در
اطراف روستاي طوير انجام شد.
بر اس��اس اين گزارش ،ش��كارچي متخلف دستگير و پس از تشكيل
پرونده تحويل مراجع قضایي شهرستان شد.
خرس قهوهاي از گونه تحت حمايت و حفاظتش��ده است .براساس
مصوبه ش��وراي عالي حفاظت محيطزيست ،جريمه شكار هر قالده
خ��رس قه��وهاي  ۷۵ميليون تومان اس��ت .پيش از اي��ن هم اواخر
خردادماه امسال يك قالده خرس قهوهاي ماده بالغ با سالح شكاري
در بابل تلف شده بود.

میراث و گردشگری
نماينده سمنان ،سرخه و مهديشهر در مجلس:

سمناننيازمندتقويتزيرساختهاي
صنعتگردشگرياست

نماينده سمنان ،سرخه و مهديشهر در مجلس با بيان اينكه استان
س��منان نيازمند تقويت زيرس��اختهاي صنعت گردشگري است،
گفت :میتوان درآمد فراواني از راه گردش��گري كسب كرد همچنين
اين صنعت در راستاي اشتغالزايي نقشي مهم دارد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از بازار ،عباس گلرو در جلسه بررسي و
رسيدگي به مسائل و موارد درباره شهر نمونه گردشگري شهميرزاد
در شمال مهديشهر استان سمنان ،با بيان اينكه اين استان نيازمند
تقويت ظرفيتهاي صنعت گردش��گري اس��ت ،گفت :گردش��گري
ميتواند اشتغال ويژه را به استان هديه دهد.
وي افزود :براي مثال ،منطقه نمونه گردش��گري شهميرزاد ميتواند
س��االنه ميزبان صدها گردش��گر داخل��ي و خارجي باش��د ،اما بايد
زيرساختها را تقويت كرد.
این عضو خانه ملت گفت :در كنار تمامي مسائل و مباحث گردشگري
بينالمللي ،وجهه سنتي و توريستپذير شهر شهميرزاد بيشاز پيش
تقويت شود زيرا توريستها عالقه به فرهنگ اصيل زندگي ما دارند.
گلرو با بيان اينكه همه گردشگري تنها هتل نيست ،تأكيد كرد :بايد
بتوانيم گردش��گران را با سنتها نيز آشنا كرد .طرحهاي شهري بايد
متناسب با فرهنگ و بهمنظور توسعه شهر انجام شود.
وی خواس��تار توجه بيشتر مسئوالن به مقوله گردشگري شد و بيان
كرد :دهياريها و ش��هرداريها بهمنظور كفاف بودجه براي پيشبرد
امور و اجراي طرحهاي عمراني ،بايد تقويت شوند.
معاون ميراث فرهنگي كرمان:

فازجديدعملياتمرمت
باغ ساالر كالنتر كرمان آغاز شد

معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع
دس��تي اس��تان كرمان از آغاز فاز جديد عمليات مرمتي باغ س��االر
كالنتر كرمان خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی روابط عمومي
ميراث فرهنگي اس��تان كرمان ،مجتبي ش��فيعي گف��ت :فاز جديد
عمليات مرمتي باغ ساالر كالنتر كرمان با حمايت مالي متولي وقفي
ملك آغاز شده است.
وي با اش��اره به اينكه در فاز قبل حدود  ۳۰درصد از حجم عمليات
مرمتي توسط اين اداره كل انجام شده است ،اظهار كرد :در فاز جديد
نيز نظارت مس��تمر بر عمليات مرمتي اين باغ تاريخي تا پايان آن از
سوي اين اداره كل پيگيري خواهد شد.
ش��فيعي با بي��ان اينكه اين بن��اي تاريخي پ��س از مرمت در قالب
كاربريهاي مرتبط با گردش��گري احيا ميش��ود ،اظهار كرد :مرمت
نماها ،س��اخت و بازس��ازي درهاي چوبي ،ان��دود فضاهاي داخلي و
محوطهس��ازي و احي��ای حصار باغ از اقداماتي اس��ت كه در اين فاز
انجام ميشود.
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