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پــس از چند دهه تالش و دســتور صریــح رئیس جمهور 
مبنی بر گره گشــایی از طرح گردشگری آشوراده، محیط 
زیســت، مجوز قبلی خود را باطل و طی نامه ای تنها اجازه 
گردشــگری گســترده در این جزیره داد.به گزارش مهر، 
»گردشگری جزیره آشــوراده« عنوان نام آشنایی است که 
حدود ۳۰ سال از مطرح شــدن آن می گذرد؛ پروژه ای که 
از همان روز نخســت مخالفان و موافقان بســیاری داشت. 
موافقان به دنبال تبدیل آشوراده به کیش بودند و مخالفان، 
حضور گردشگر در این جزیره را عامل نابودی مطلق محیط 
زیست و طبیعت می دانستند.با تمام فراز و فرودها طی چند 
سال اخیر تحوالت بسیاری رقم خورد تا اینکه مجوز نهایی 
طرح گردشگری آشــوراده در قالب یک طرح »گردشگری 
متمرکز« در عرصه ۲۲ هکتاری از ســوی محیط زیســت 
صادر و به استانداری گلستان ابالغ شد و پرونده برای اعالم 
نظر نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی رفت تا در 
این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ شود.هرچند کلیات طرح 
گردشگری آشــوراده در قالب طرح متمرکز با امکان شب 
ماندگاری گردشــگری یک بار در سال ۹۹ در شورای عالی 
شهرسازی و معماری مصوب شد اما بنا به دالیلی نامشخص 
این موضوع دوباره در دســتور کار این شــورا قرار گرفت و 
این بار قالب گردشگری آن به شکل »گردشگری گسترده« 
یعنی بدون شــب ماندگاری، بدون تأسیسات گردشگری و 
ســایر امتیازها تعیین شد.در ادامه کار و پس از این رویکرد 
هم ســازمان محیط زیست در سکوت مطلق خبری مجوز 
قبلی خود را تعدیل و صرفاً به گردشــگری گسترده مجوز 
داد.این مباحث در حالی اتفاق افتاد که در سفر سال گذشته 
رئیس جمهور به گلســتان اجرایی شدن طرح گردشگری 
آشــوراده به عنوان یک ضرورت به مدیران اســتانی و ملی 
تکلیف شــد تا با تکیه بر این ظرفیت شاهد رونق اقتصادی 
و حل مشکالت بیکاری و اشتغال منطقه باشیم و در ادامه 
در سفر سالجقه، رئیس سازمان محیط زیست به استان هم 
به صدور مجوز برای این پروژه تاکید شــده بود.اما پس از 
گذشت مدتی مدیران سازمان محیط زیست طی مکاتباتی 
مجوز قبلی خود را باطل کردند و مدیران استانداری هم از 

ماجرا بی خبر هستند.
واقعاً اگر قرار بود پس از ۳۰ ســال دوندگی و صدها ســفر 
مسئوالن ملی و اســتانی و صدها ساعت جلسه در نهایت 
شاهد مجوز گردشگری گسترده شامل اسب سواری، پیاده 
روی، ماهی گیری و غیره باشیم این موارد هم اکنون هم در 
جزیره رواج دارد و نیاز به جلســات صدگانه و حضور وکیل 
و وزیر و معاون رئیس جمهور و استاندار و نماینده مجلس 
نبود. یک فعال گردشگری در این خصوص به خبرنگار مهر 
گفت: توجه و اهتمام به صیانت از زیستگاه های کشور امری 
مطلوب و قابل تحسین است اما باید رویکردهای این حوزه 
عادالنه و متوازن باشــد.فاطمه کرامتی افزود: گلســتان در 
برخــی حوزه ها مانند تله کابین گرگان و علی آباد و برخی 
فعالیت های گردشــگری همانند طرح گردشگری آشوراده 
گرفتــار یک پارادوکس جدی اســت.وی ادامــه داد: طی 
ســال های اخیر چند بار در خصوص آشوراده مجوز صادر 

شــده اما متأســفانه مجوزها مانا نبوده و تحت فشارهای 
بیرونی بعد از فرجه کوتاهی لغو یا تعدیل شده است.کرامتی 
گفت: هیچکس در گلســتان تمایلی به تخریب زیستگاه و 
طبیعت محیط زیست آشوراده ندارد بلکه تالش بر آن است 
تا فرصت برابری برای استفاده از این زیبایی ها برای همگان 
فراهم شــود.برای اطالع از چگونگی روند طرح گردشگری 
آشوراده با مســئول واحد طبیعت گردی سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفتگو کردیم، ایمان هادی به خبرنگار مهر 
گفت: طرح گردشــگری آشــوراده مشــابه تمام طرح های 
گردشــگری در مناطق تحت مدیریت محیط زیست باید با 

طرح مطالعات منطقه منطبق باشد.
وی با توضیــح اینکه برای مناطــق چهارگانه طبق برنامه 
مطالعاتی زون بندی و کاربری هایی تعریف می شود، افزود: 
جزیره آشوراده بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله بوده 
کــه آن هم دارای طرح مطالعاتی اســت.هادی اضافه کرد: 
برای اجرای طرح ها در این مناطق باید ارزیابی مجدد انجام 
و دوباره منطقه و زون ها بررســی شوند و در آشوراده هم به 
دلیل پســروی آب دریای خزر در اکوسیستم تغییراتی رخ 
داده بود که ســبب شــد مجدداً زون بندی جدیدی انجام 
دهیم تا اگر طرح گردشگری انجام می شود با حداقل آسیب 
باشد.مسئول واحد طبیعت گردی سازمان حفاظت محیط 
زیست گفت: طبق بررسی های میدانی سال ۹۳، ۹۴ و ۹۷ 
در آشــوراده زون های حفاظتی افزایش و زون های تفرجی 
کم شد و به یک نقشه رسیدیم که به لحاظ زیست محیطی 
کمترین خســارت را در پی داشــت.وی متذکر شد: البته 
در سال ۹۳ جلســه ای با حضور معاونت اول رئیس جمهور 
تشکیل و مقرر شــد میراث فرهنگی طرح گردشگری ارائه 
کند که البته آن طرح مناســب منطقه حفاظت شده نبود.
هادی توضیح داد: بین عناوین گردشگری و طبیعت گردی 
تفاوت بســیار وجود دارد؛ در طبیعت گردی، مسائل حیات 
وحش و الزامات محیط زیســت پررنگ تر شده و ظرفیت ها 

هم دقیق محاسبه می شود.وی افزود: طرح های استانداری 
و میراث فرهنگی رنگ و بوی گردشــگری داشت که بارها 
بــا رفت و آمد اصالح و بیش از ۹۵ درصد با طرح مطالعات 
زیســت محیطی منطقه مطابقت یافت.هادی گفت: بر این 
اســاس یک بخش کوچک معروف به محدوده ۲۲ هکتاری 
در منتهــی الیه غربی اراضی شــیالت، آموزش و پرورش و 

غیره برای اجرای طرح تعیین شد.
وی بیان کرد: البته در ابتدا مقرر شده بود که این طرح در 
محدوده ۴۸ هکتاری واقع در شــرقی ترین قسمت آشوراده 
و محل اســتقرار تأسیســات دســتگاه های اجرایی انجام 
شــود اما مطابق اســتعالم ها آن اراضی مستثنیات و یا در 
مالکیت دستگاه های اجرایی بود در نتیجه طرح گردشگری 
نمی توانست در این نقطه اجرا شود لذا باید اراضی جدیدی 
تعریف می شد.هادی گفت: محدوده جدید -۲۲ هکتاری- 
یک نوار دو کیلومتری و در منتهی الیه اراضی ۴۸ هکتاری 
واقع شــده و مقرر شــد تفرج های تیپ دو )طرح متمرکز( 
در آن اجرایی شــود.وی در خصوص تفاوت طرح متمرکز و 
گسترده گردشگری توضیح داد: در طرح گسترده حساسیت 
زیســت محیطی باال بوده و به صورت مســیر گردشگری 
تعریف می شــود که در آن امکان اقامت شب وجود نداشته 
در نتیجه بارگذاری ها و اقدمات عمرانی به حداقل می رسد 
و فقط واجب ترین نیازهای گردشــگری مانند آب شرب، 
سرویس بهداشــتی و آالچیق در آن لحاظ می شود اما در 

طرح متمرکز چنین نیست.
هادی گفت: در نتیجه با توجه تصمیمات اولیه مقرر شــد 
که طرح متمرکز در آشــوراده اجرایی و امکان اقامت شبانه 
۸۰ نفر در واحدهای بومگری فراهم شــود.وی اضافه کرد: 
البته اســکان در اراضــی ۲۲ هکتاری با اســکان در زون 
گردشگری متفاوت است و خدمات گردشگری شامل هتل، 
متل، مجتمع تفریحی توریستی و غیره در این مناطق قابل 
اجرا نیســت لذا با توجه به اینکه استانداری مد نظر داشت 

این فضاها را در آشــوراده اجرایی کند مقرر شد بارگذاری 
سنگین در بیرون از این منطقه و در قالب سایت پشتیبان 

اجرایی شود.
هادی از انتخاب سازمان همیاری شهرداری ها برای اجرای 
این طرح خبرداد و گفت: اما داســتان از اینجا شــروع شد 
که اســکله ای در جزیره برای دسترســی ایجاد و این امر با 
اعتراضات و پرونده ای همراه شــد.وی عنــوان کرد: طبق 
همین مســأله و موارد مطرح شــده توسط ســمنا )ستاد 
مردمی نجات آشــوراده( جلســاتی در بازرسی کل کشور 
و غیره برگزار شــد، در نهایت این طرح در شــورای عالی 
معماری و شهرســازی مطرح در آنجا بیان شد با توجه به 
حساســیت های موجود صالح بر این است که منطقه ۲۲ 
هکتاری هم در قالب زون گســترده مطرح شود و حتی ۸۰ 
نفر اقامت بومگردی هم نادیده گرفته شده و گردشگران باید 
در سایت پشتیبان اقامت کنند.هادی گفت: سازمان محیط 
زیســت هم از این مسأله اســتقبال کرد البته ما به لحاظ 
زیســت محیطی از طرح متمرکز خود دفــاع می کنیم اما 
مواردی که طی این سال ها مطرح شده ما را هم راغب کرد 
برای اینکه کار از دست محیط زیست خارج نشود، طرح را 
به صورت گسترده انجام دهیم.وی افزود: رئیس سازمان هم 
از این طرح حمایت کرده و گفت که مشابه این مسئله عمل 
خواهیم کرد.هادی متذکر شد: مجوزهایی که صادر می شود 
تا دو ســال پایدار بوده و بعد از این باید تمدید شــوند که 
این تمدیدها می تواند با تغییراتی همراه باشد.وی گفت: در 
نتیجه مجوزهایی که در آشــوراده صادر می شود حتماً باید 
در قالب طرح گسترده باشد و نامه نگاری های آن به استان 
انجام شده اما تحرک و بارگذاری از طرف مجری طرح دیده 
نشده اســت و حتی بازخوردی از طرف استان نداشتیم تا 

متوجه شویم چه پاسخی به نامه های ما می دهند.
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسالمی هم 
پیــش از این به خبرنــگار مهر گفته بود هیــچ اقدامی در 
راستای اجرای پروژه گردشگری و طبیعت گردی آشوراده 
انجام نشــده اســت.عبدالجالل ای ری افزود: مجوز طرح 
گردشگری در دو نقطه، در جزیره آشوراده به مساحت ۲۲ 
هکتار و همچنین در ۱۳۸ هکتار از ساحل بندرترکمن داده 

شده است.
وی گفت: مسئوالن گلستانی به دنبال مقصر در این حوزه 
هستند و مشکالت زیادی از جمله بحث های محیط زیستی 
را عامل عدم اجرای پروژه عنوان می کنند.ای ری ادامه داد: 
غالباً در پروژه های گردشــگری در ابتدا باید زیرساخت های 
الزم را فراهــم کرد تا بعد از آن ســرمایه گذار وارد میدان 
شــود.وی گفــت: در حال حاضر قرار شــده که ســازمان 
همیاری شــهرداری ها عملیات اجرایی حدود ۱۰ هکتار از 
پروژه را اجرا کند.به گزارش خبرنگار مهر، اهالی گلســتان 
از مدیران اســتانی انتظار دارند تکلیف طرح گردشگری و 
طبیعت گردی آشوراده که دستور صریح رئیس جمهور هم 
است، یک بار برای همیشه مشخص شود زیرا درخواست ها 
و نامه های رفت و برگشــتی تنها منجر به فرصت ســوزی 

خواهد شد.

گردشگری آشوراده به نقطه صفربرگشت

تمدید تنهایی جزیره آشوراده
تدوین شهرستانی 

برنامه اطفای حریق جنگل های گیالن
مدیرکل مدیریت بحران گیالن، با تاکید بر لزوم حفظ جان انســان ها به عنوان 
اولویت مدیریت بحران، اظهــار کرد: گیالن برای اطفای حریق جنگل ها دارای 
برنامه خاص شهرســتان به شهرستان است و براساس قانون مدیریت بحران، از 
دستگاه های مربوطه و بخش خصوصی کمک می گیریم.امیر مرادی در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به اهمیت جنگل های هیرکانی استان گیالن و اهمیت حفاظت 
از این جنگل های ارزشمند، اظهار کرد: جنگل های هیرکانی در مناطق مختلف 
گیالن وسعت های متفاوتی دارد و همه نقاط آن برای افراد قابل دسترس نیست.
وی با بیان اینکه ســتاد مدیریت بحران استان گیالن برای مقابله با بحران های 
احتمالی به ویژه در حوزه جنگل ها برنامه ریزی دارد، تصریح کرد: برای مدیریت 
بحران حریق در جنگل ها در ســه بخش ورود کردیم و کلیه شهرســتان را در 
برنامه آوردیم.مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیالن از تشکیل کارگروه های 
مدیریت بحران در سطح شهرســتان ها جهت هماهنگی امکانات لجستیکی و 
نیروهای انســانی خبر داد و خاطرنشان کرد: برای عملیات های مدیریت بحران 
در زمان حادثه فرمانده های واحد را در شهرستان ها تعیین کردیم که در درجه 
اول فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و سپس 
فرماندار است.مرادی، از تجهیز پایگاه های اطفای حریق رشت، تالش و الهیجان 
با ماشین های آتش نشــانی و تانکرهای شلنگ دار خبر داد و اضافه کرد: سال 
۱۴۰۰ برنامــه مدیریت بحران حریق در جنگل هــا را تدویم رونمایی کردیم و 
خوشبختانه در عملیات های اطفاء سال جاری موفق بودیم و آتش سوزی ها در 
ســطح مهار شد.وی با اشاره به ورزش بادهای گرم شدید در فصل پاییز، عنوان 
کرد: به دلیل خشــکی درختان و بارندگی کم، زمینه برای گسترش حریق در 
جنگل ها وجود دارد؛ البته ورود مردم به ویژه گردشگران در روزهای تعطیل آخر 
هفته و روشن کردن آتش و عدم اطفاء کامل آن عامل آتش سوزی جنگل هاست 
و وزش باد موجب تشدید آتش می شود. مدیرکل مدیریت بحران گیالن، آتش 
روشن کردن در جنگل را بسیار خطرناک دانست و گفت: جنگل های هیرکانی 
پهن برگ هستند و برخالف درختان کاج و سرو، در فصل پاییز برگریزان دارند 
و لذا هرگونه جرقه و گرما زمینه شــعله ور شــدن آن هــا را فراهم می کند.وی 
بــا بیان اینکه اجرای برنامه مدیریت بحران در جنگل ها موجب شــده هرگونه 
آتش را در کف جنگل اطفاء کنیم، ادامه داد: ســازمان مدیریت بحران کشــور 
دســتورالعمل اطفاء حریق در جنگل ها را ابالغ کرده و در این راســتا سازمان 
اطفاء هوایی تشکیل شــده است. با توجه به پایش تصویری جنگل های گیالن 
و مازنــدران، هرگونه حریــق در لحظه آغاز رصــد و هماهنگی ها برای اطفای 
هوایی انجام می شود.مرادی، با اشاره به هزینه و خطرات اطفاء هوایی جنگل ها 
و محدودیــت پرواز بالگردها در زمان و مکان مناســب، اضافه کرد: بیشــتر به 
دنبال اطفاء ترکیبی حریق جنگل ها هم به صورت زمینی و هم هوایی هستیم.
مدیرکل مدیریت بحران گیالن با تاکید بر لزوم حفظ جان انســان ها به عنوان 
اولویت مدیریت بحران، اظهــار کرد: گیالن برای اطفای حریق جنگل ها دارای 
برنامه خاص شهرستان به شهرستان اســت و بر اساس قانون مدیریت بحران، 
از دســتگاه های مربوطه و بخش خصوصی کمــک می گیریم.وی از پیش بینی 
اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای مدیریت بحران در استان گیالن برای بودجه 
ســال آینده خبر داد و تاکید کرد: براســاس پیش بینی ها ۲۰۰ میلیارد تومان 
فقط مربوط به اطفاء حریق در جنگل های هیرکانی اســت؛ همچنین به دنبال 
اســتفاده از ماده ۱۸ قانون مدیریت بحران جهت استفاده از اعتبارات اضطراری 

در بحران ها هستیم.

افزایش تصادفات منجر به مرگ در جاده ازنا - اراک
نماینده لرســتان در شورای عالی استان ها با اشاره به مشکالت شهرستان ازنا از 
جمله عدم زیر ســاخت های جاده ای، درمانی، آموزشــی و... گفت: باید هر چه 
ســریع تر تکلیف کارخانه فوالد ازنا معلوم شود چرا که کارگران این کارخانه با 
وجود ۱۵ ســال ســابقه کار هنوز بالتکلیف هستند و حتی وضعیت بیمه شان 
هم مشخص نیست.سید عزیزاهلل میربراتی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار 
داشــت: بارها برای وضعیت نا ایمن جاده ازنا- اراک در جلســات شورا در چند 
دوره ای که حضور داشــته ام مطرح کرده ام امــا کوچکترین توجهی تاکنون در 
این زمینه نشده است. چندین بار در صحنه تصادفات جاده ای ازنا-اراک حضور 
پیــدا کرده ام و ایــن تصادفات به قدری دلخراش بوده کــه تا مدت ها از ذهنم 
پاک نشــده اند.وی گفت: محور ازنا-اراک ۲۵ کیلومترش در حوزه استحفاظی 
استان مرکزی است و از نماینده فعلی اراک در شورای عالی استان ها و مجلس 
درخواســت  رســیدگی دادیم. در این تصادفات عالوه بر منابــع مالی، منابع 
انســانی مان را هم از دســت می دهیم. شــاید منابع مالی از دست رفته جبران 
شود اما منابع انسانی هرگز قابل جبران نیست.نماینده لرستان در شورای عالی 
استان ها عنوان کرد: تنها 6 کیلومتر این محور در حوزه استحفاظی لرستان نیاز 
به آسفالت دارد و کارهای زیر سازی این جاده انجام شده است اما به دلیل عدم 
آســفالت با بارش باران این زیر ســازی  در حال  تخریب است و برای آسفالت 
شدن نیاز به اعتباری اندکی دارد. عمده کار بازسازی این محور در استان مرکزی 
باقی مانده اســت. میربراتی در ادامه به وضعیت نامطلوب درمانی در شهرستان 
ازنا هم اشــاره کرد و گفت: ۵ الی 6 مادر باردار در یکی دو ســال اخیر به دلیل 
عدم امکانات درمانی، نیروی متخصص و ســوء مدیریت جان باخته اند. مادرانی 
که سالم و با پای خودشان به تنها مرکز درمانی ازنا برای زایمان مراجعه کردند  
اما پیکر بی جان شان از این درمانگاه خارج شد. وقتی امکانات به اندازه کافی در 
این درمانگاه وجود ندارد نباید به هیچ عنوان زن باردار را ســزارین کنند. عضو 
شورای عالی استان ها با بیان اینکه چرا مدیر ناکارآمدی را که نمی تواند مدیریت 
کند رأس کار می گذارند،افزود:  درمانگاهی در مومن آباد اواخر پارســال توسط 
استاندار افتتاح شد که بدون جواز  ساخته بودند و امکانات الزم و حتی آسانسور 
نداشــت. این درمانگاه بعد از ۲ ماه دچار  آتش ســوزی شد. برای بازسازی این 
درمانگاه گواهی ایمنی برای اســتحکام بنا داده نشــد و افرادی که درمانگاه را 
ســاخته بودند از رانت استفاده کردند و قدرتی پشت سرشان بود. عضو شورای 
عالی استان ها ادامه داد: ساخت ۲ مدرسه شهر مومن آباد ازنا به ۵۰ سال گذشته 
بازمی گردد و به رغم تالش های زیادی که برای بازســازی این مدارس فرسوده 
انجام دادیم متاســفانه هیچ اقدامی  برای بازسازی آنها صورت نگرفته و این در 
حالی است که حتی مبلغی نیز چند سال پیش توسط یکی از خیرین جمع آوری 
شده بود اما برای بازسازی مدارس کافی نیست.وی بیان کرد: آموزش و پرورش 
استان هم هیچ کمکی برای بهسازی و نوسازی این مدارس فرسوده نکرده و هر 
آن امــکان تخریب آن ها وجود دارد. اگر کوچکترین زلزله ای در این منطقه رخ 

دهد جان ۳۰۰ دانش آموز در خطر است.

اخبار کوتاه

اســتان کرمانشاه با دارا بودن مســاحت باالیی از مراتع در 
عرصه های منابع طبیعی، ظرفیت زیادی برای اشتغال زایی 
از طریق بهره برداری، فرآوری و بســته بندی گیاهان دارویی 
ارزشــمند دارد.به گزارش مهر، در ســال های اخیر با شیوع 
بیماری هــای گوناگون و نمایان شــدن برخــی از عوارض 
داروهای شیمیایی نظر بســیاری از افراد به سمت استفاده 
از گیاهان دارویی جلب شــد و از این رو ســعی در تهیه آن 
به شــکل مســتقیم از طبیعت یا خرید از عطاری ها کردند 
و در کشــورهای پیشــرفته جهان نیز از گیاهان دارویی و 
فرآورده های آن اســتقبال خوبی انجــام گرفت.در طبیعت 
گیاهان دارویــی خوراکی و حتی صنعتی وجــود دارد که 
معموالً توســط مردم عادی مورد بهره برداری قرار می گیرد 
و بهره برداری از این گیاهان برای آســیب ندیدن و حفظ بقا 
اصول و آداب خاص خود را دارد که متأسفانه عموم مردم از 
آن اطالعی ندارند و گویی این منبع تمام نشدنی است، حال 
آن که بهره برداری غیر اصولی تنوع گونه های گیاهی ارزشمند 
را کاهش داده و پراکنش آن ها نیز کم شده است.بهره برداری 
از گیاهان ارزشــمند مراتع در موارد بسیاری در درآمدزایی 
نقش مهمی داشته و معیشت افراد زیادی را به خود وابسته 
کرده اســت، کاهش این گیاهــان در طبیعت هم به منابع 
طبیعی و مراتع آسیب می زند و هم معیشت افراد وابسته را 
متضرر می کند از این رو می توان با انجام اقداماتی متناسب با 
نیاز مراتع و مردم هم در حفظ و احیای منابع طبیعی کوشا 

باشند که بهره بردار از انجام آن سودمند شود.
وحیــد عزیــزی در گفتگو با خبرنــگار مهر اظهــار کرد: 
بهره برداری بی رویــه از گونه های گیاهان دارویی و خوراکی 
موجود در مراتع اســتان کرمانشــاه زمینه ساز این شده که 
گیاهان ارزشمند مراتع در معرض سیر قهقرایی قرار گیرند.
وی افزود: طی چند سال گذشته توسعه کشت این گونه ها در 
دستور کار ادارات منابع طبیعی استان ها قرار گرفته است و 
در استان کرمانشاه نیز در راستای اجرای این دستورالعمل ها 
۱۷ گونه از قبیل آویشن، کنگر، چویر، آنغوزه، ریواس، کرفس 
کوهی و پیرچک شناسایی شده که در سبد غذایی و دارویی 

مردم قرار دارند و کشت آن ها به شکل بذرکاری و کپه کاری 
به جوامع بهره بردار داوطلب در قالب تعاونی های مرتعداری 
و بهره برداری واگذار شده است.رئیس اداره بهره برداری منابع 
طبیعی استان کرمانشــاه تصریح کرد: طی سال گذشته در 
سه هزار هکتار اقدامات کاشــت گیاهان دارویی و خوراکی 
انجام شــده و همچنین حفاظت از سه هزار و 6۵۰ هکتار از 
عرصه های رویشی این گونه ها نیز عمدتاً در شهرستان های 
داالهو، هرســین، روانسر، ســنقر کلیایی و صحنه به مردم 

محول شده است.
عزیــزی در مورد گونه هــای مورد بهره بــرداری درختی و 
درختچه ای، گفت: در اســتان کرمانشــاه گونه بنه یا پسته 
جنگلــی وجود دارد که در مســاحت ۲۰۰ هــزار هکتار از 
جنگل های عرصه منابع طبیعی اســتان پراکنش دارد و در 
دوره بهره برداری ظرفیت برداشــت حدود ۱۰۰ تن صمغ یا 
همان سقز را دارد که تناوب هر دوره برای استراحت درخت 
سه تا چهار سال بوده و گونه درختچه ای یا همان بوته گون 
نیــز که از آن کتیرا برداشــت و روانه بازار داخلی و خارجی 
می شوند در جنگل های استان کرمانشاه پراکنش دارند.وی 
در خصوص مراتع استان کرمانشــاه عنوان کرد: این مراتع 
مســاحتی بالغ بر یک میلیون و هشتاد هزار هکتار از عرصه 
یــک میلیون و 6۱6 هزار هکتاری منابع طبیعی اســتان را 
به خود اختصاص داده اســت.احیای مراتع از طرق متفاوتی 
انجام می شود که کشت گیاهان نیز یکی روش های احیایی 
اســت، حال اگر گیاهان کشــت شــده دارویی، خوراکی و 
صنعتی باشند می توان عالوه بر احیای مراتع از خود گیاهان 
نیز بهره مند شــد.زینب صفری کارشناس منابع طبیعی در 
خصوص روش های احیایی مراتع با استفاده از کشت گیاهان 
دارویی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراتع عمدتاً در 
طبیعت به شــکل زمین های ناهمواری هستند که عملیات 
کشت به شکل زمین های کشاورزی بر روی آن ها عماًل دشوار 

و یا غیرممکن است و از طرفی کشت با شیوه های کشاورزی 
خود عامل تخریب مراتع اســت پس در انتخاب شیوه های 
احیایی باید در نظر داشــت تا با کمترین آسیب به گیاهان 

موجود در مرتع در راستای احیا گام مثبتی برداشته شود.
وی افزود: یکی از بهترین روش های احیایی کشــت گیاهان 
دارویی اســت که با روش متناســب با ویژگی مرتع انجام 
می شود، روش کپه کاری یکی از راه هایی است که در مراتع 
تپه ای و زمین های شیب دار انجام می شود که درصد جوانه زنی 
بذر در این روش باال می رود.کارشناس منابع طبیعی تصریح 
کرد: در روش کپه کاری در مراتع با در نظر گرفتن شــیب و 
میزان بارندگی چاله های کوچکی کنده می شود و بذر درون 
آن قرار داده شــده و روی آن با برگ و خاشــاک پوشــیده 
می شــود، بذر با وقوع بارندگی آبیاری شده و پس از مدتی 
گیاه ظاهر می شــود و در این روش مرتع نیازمند قرق است 
و باید از ورود احشــام جلوگیری شــود.صفری در خصوص 
کشــت در مراتع عنوان کرد: می توان به جای بذر در مراتع 
نشــا و یا درختچه مورد نظر کشت شود که حصول نتیجه 
با سرعت بیشــتری انجام می گیرد و در این روش نیز قرق 
مرتع به منظور حفظ از آسیب های دام و احشام الزم است، 
کشت گیاهان در مراتع نیازمند مالحظاتی از قبیل دقت به 
بومی بودن گیاه کشت شده، سازگاری با محیط کشت، نیاز 
آبی، مؤثر بودن در حفظ خاک مرتع و جلوگیری از فرسایش 
است که باید در احیای مراتع در نظر گرفته شود.وی گفت: 
کشت در مراتع باید با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی انجام 
شــود و نیازمند نظر کارشناسان در تعیین بذر گیاه مناسب 
اســت، انتخاب گیاهان ارزشمند دارویی، خوراکی و صنعتی 
متناسب با مرتع، یکی از راهکارهای مناسب برای درآمدزایی 

در عین احیای مراتع است.
اقدامات الزم بــرای احیای مراتع نیازمند نیروی کار، صرف 
وقت و هزینه اســت که اگر این گونــه عملیات با همکاری 

مردم انجام شود نتیجه بهتری حاصل می شود.عباس قنبری 
در گفتگــو با خبرنگار مهر اظهار کــرد: با توجه به پراکنش 
مراتع در استان کرمانشــاه و ضرورت جلب مشارکت مردم 
در حفظ و احیا این منابع ارزشــمند حیاتی طی سال های 
گذشته طرحی به عنوان احاله مدیریت طرح های مرتعداری 
به جوامع بهره بــردار در دســتور کار ادارات منابع طبیعی 
اســتان ها قرار گرفــت.وی افزود: در طــرح احاله مدیریت، 
مرتعداران عالقمند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی، ارائه 
درخواســت و با حضور در دفاتر ثبت اســناد استان، متولی 
اجرای طرح مدیریت طرح های مرتعداری شــده و عماًل در 
قالب قراردادی ثبت شــده با مدت زمان ۱۰ تا ۳۰ ساله به 
نوعی مالک مرتع مورد نظر می شوند و طی این مدت اگر آن 
اهداف ثبت شــده در کتابچه طرح را به خوبی اجرایی کنند 
متولی و بهره بردار دائمی می شــوند.رئیس اداره مراتع منابع 
طبیعی اســتان کرمانشــاه تصریح کرد: از جوامع بهره بردار 
درخواست می شود تا برای کسب اطالعات بیشتر و مشارکت 
در این اقدام ارزشــمند که ایجاد انگیزه و اطمینان را در آنها 
دو چنــدان می کند به اداره مراتــع اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان کرمانشــاه و یا ادارات منابع طبیعی 
شهرستان های خود مراجعه کنند.مشارکت بهره برداران مراتع 
و اداره منابع طبیعی گام مثبتی در راســتای حفظ و احیای 
منابع طبیعی و همزمان ایجاد اشــتغال اســت که برای هر 
دو سوی آن ثمره بخش است، استان کرمانشاه ظرفیت های 
خوبی برای ایجاد اشتغال دارد که نیازمند نگرش نوین است، 
بهره برداری از گیاهــان دارویی و خوراکی درآمدزایی خوبی 
را حتی برای کشور دارد، حال آن که این بهره برداری همراه 
با احیای مراتع باشــد.ضعف حال حاضر استان کرمانشاه در 
درآمدزایی و تولید محصــوالت گیاهی در عرصه فرآوری و 
بسته بندی بوده و با تقویت آن می توان عالوه بر اشتغال زایی 
از طریق بهره برداری از گیاهان ارزشمند مراتع در کارگاه های 
فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی نیز تعداد زیادی از افراد 
جویای کار را به خدمت گرفت تا جهش مثبتی به سوی رفع 

بیکاری در استان کرمانشاه باشد.

مراتع کرمانشاه ظرفیت مغفول اشتغال زایی

اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از عملکرد دوگانه وزارت نیرو در احداث 
سدهای ِخرسان و آبریز در دهستان سادات محمودی دنا و شهرستان کهگیلویه 
این اســتان، گفت: برای احداث ســد آبریز اعالم کردند روستاها زیر آب می رود 
و ایراد دارد اما در دهســتان ســادات محمودی که ۱۷ روســتا زیر آب می رود، 

می گویند ایرادی ندارد.
به گزارش ایلنا از یاسوج، ســیدعلی احمدزاده در نشست شورای برنامه ریزی با 
اشاره به احداث سد ِخرسان در دهستان محمودی شهرستان دنا از سوی وزارت 
نیرو، اظهار داشت: بزرگترین قبرســتان میراثی دوران عیالمی در منطقه سادات 
محمودی اســت و وزارت نیرو قرار است در این دهستان، سد خرسان را احداث 
کند که ما روی احداث این سد حرف داریم.وی با ابراز نگرانی خود از احداث سد 
ِخرسان سادات محمودی، اظهار داشت: اگر این سد احداث شود قبرستان میراثی 
که ظرفیت خوبی در حوزه گردشــگری دارد از بین می رود.وی با تأکید بر اینکه 
احداث ســد خرسان به غیر از خسارت چیز جدیدی برای کهگیلویه و بویراحمد 
ندارد، یادآورشــد: خدمات رسانی به ۱۷ روستای سادات محمودی به دلیل اینکه 
قرار است سدی احداث شود، ُمختل شــده است.استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
گفت:  قبرســتان ســادات محمودی میراث بزرگ جهانی است و قبول ندارم هر 
آنچه در کاوش پیدا شد را میراث فرهنگی بردارد و به موزه ببرید و هر چه کشف 

نکردید زیر آب برود.
وی گفت: اداره کل میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد باید اقدامی کند 
و اجازه ندهد این قبرســتان زیر آب برود.احمــدزاده با انتقاد از وزارت نیرو برای 
احداث نکردن ســد آبریز کهگیلویه، رفتارهای ایــن وزارتخانه را دوگانه خواند و 
ادامه داد: آقایان بهانه آوردند که با احداث ســد آبریز در کهگیلویه، روستا ها زیر 
آب می رود در حالی که به غیر از چهار خانوار عشــایری، اصال روستایی نبود که 
زیــر آب برود.وی گفت: در مرحله بعد اعالم کردند درختان و گونه های گیاهی از 
بین می رود و محل سد آبریز محل عبور پلنگ است و چنین بهانه هایی آوردند در 

حالی که با احداث ســد خرسان سادات محمودی دنا ۱۷ روستا زیر آب می رود.
اســتاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: میراث بزرگ تاریخی در سادات محمودی 
دنا از بین می رود و پنج گونه درختی که در دنیا مشــابه ندارد، نابود می شــود.
احمدزاده افزود: می خواهیم برای قبرســتان تاریخی سادات محمودی کار هایی 
انجام دهیم تا به یک ظرفیت عظیم گردشگری تبدیل و گردشگران از سراسر دنیا 
به این منطقه بیایند.وی تاکید کرد: ما در دهستان سادات محمودی یک میراث 
جهانی فوق العاده مهم داریم که وزارت گردشــگری و اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری باید تالش کنند و اجازه ندهند این مکان زیر آب برود .

فرماندار شهرستان دنا هم از نامه وزارت نیرو برای ممنوعیت صدور مجوز ساخت 
و ســاز در ۱۷ روستای دهستان سادات محمودی خبر داد.کورش درخشان زاده 
گفت: دهستان ســادات محمودی ۲۷ روستا دارد و وزارت نیرو برای احداث سد 

خرسان مجوز ساخت و ساز در ۱۷ روستایی که زیر آب  می روند را نمی دهد.

انتقاد شدید استاندار کهگیلویه و بویراحمد از احداث سد ِخرسان سه
نمی گذاریم قبرستان باستانی سادات محمودی به دلیل احداث سد نابود شود

 

»آگهی تجدید مزایده  عمومی«
ســازمان حمل و نقل همگانی شــهر محمدیه در نظر دارد پیرو مجوز شــماره 
1400/1691 مــورخ 1400/08/25 یــک باب مغازه با کاربری تجاری به شــرح مندرج 
در اســناد تجدید مزایده و جــدول ذیل، از طریق تجدید مزایده عمومی به اشــخاص 
واجد شــرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کســب اطالعات و دریافت 
 اســناد تجدید مزایده از درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

www.setadiran.ir  به شــماره 5001094451000012 مراجعه و نســبت به ارائه 
پیشنهادات خود اقدام نمایند.

۱- کلیه مراحل فرآیند تجدید مزایده شــامل دریافت اســناد، ارسال پیشنهاد قیمت، 
اعالم به برنده، در بستر سامانه ستاد امکان پذیر است و الزم است تجدید مزایده گر در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســامانه مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در تجدید مزایده محقق سازند.
۲- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۳- هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناســی و سامانه ستاد بر عهده برنده تجدید مزایده 
می باشد.

۴- درصورتیکه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به 
ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۵- ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده )سامانه ستاد( و 
جدول ذیل مندرج می باشد.

6-  شرکت کنندگان می بایست مبلغ 70.000.000 ریال مطابق جدول را بعنوان سپرده 
شرکت در تجدید مزایده بصورت نقدی به حساب شماره 0106188973004  نزد بانک 

ملی شعبه محمدیه واریز یا صدور ضمانت نامه بانکی به نفع سازمان ارائه نمایند.
۷- تاریخ انتشار تجدید مزایده در سامانه تاریخ 1401/09/16 می باشد.

۸- مهلت زمانی دریافت اسناد تجدید مزایده از سایت، تا ساعت  ۱6 مورخ 1401/09/21 
می باشد.

۹- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت ۱6 مورخ 1401/10/03 می باشد.
۱۰- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۹ صبح  مورخ  1401/10/04 می باشد.

۱۱- اطالعــات تماس دســتگاه تجدید مزایده گــذار جهت دریافت اطالعات بیشــتر 
درخصوص اسناد تجدید مزایده و ارائه پاکت ها:

الف – آدرس: اســتان قزوین شهر محمدیه منطقه ۴ - کمربندی شهید بابایی سازمان 
حمل و نقل همگانی شهر محمدیه و تلفن-۳۲۵۷۲۵۵۱ - ۰۲۸

ب- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ۰۲۱-۴۱۹۳۴ 
و دفتر ثبت نام ۸۸۹6۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷6۸ -۰۲۱

)نوبت دوم(

شماره مغازه
مساحتآدرس

قیمت کارشناسی
سالیانه 

مبلغ سپرده شرکت در 
تجدید مزایده  ریال

2
شهر محمدیه منطقه 2  کمربندی شهید بابایی 
مقابل کوچه یاس یازدهم داخل پارکینگ عمومی 

70/000/000 ریال336/000/000 ریالحدودا 40  متر مربع 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/09
سرپرست سازمان حمل و نقل محمدیه باقر رحمانیتاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/16 


