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دیوار ســاحلی بــه طول 3هزار متــر و عرض 
حدود ۸۰متر در دل ســاحل کنارک به پیش 
می رود تا به گفته شــهردار این شــهر جلوی 
ســیالب، توفان، ســونامی و قاچاق را بگیرد. 
این شهر بندری در گوشه غربی خلیج چابهار 
قرار دارد و به گفته کارشناسان هیچ یک از این 
ادعاهــا دلیل خوبی برای تخریب زیســت بوم 

دریایی کنارک نیست.
اسفندماه ســال گذشته شــهردار کنارک در 
جواب اعتراض مردمی به رعایت نکردن حریم 
6۰متری این ساحل و تخریب زیست محیطی 
در منطقه گفته بود: »شــهرداری طبق مصوبه 
کمیته ساماندهی ســواحل که در سال۹۷ به 
ریاست اســتاندار سیســتان و بلوچستان به 
تصویب رســیده، در حال ماموریت اســت. به 
گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، درویش 
بلوچ نیــا اعــالم کــرد: پــس از بارندگی های 
33۰میلی متــری یک ماه گذشــته در جنوب 
استان سیستان و بلوچســتان و تشکیل ستاد 
مدیریت بحران در منطقه، مقرر شد پروژه دیوار 
حفاظتی ســاحلی هرچه سریع تر انجام شود تا 
درصورت تکرار بحــران و همچنین توفان های 
حاره ای، اگر دریا دچار ســونامی شود، شهر و 
ساکنان آن دچار تهدید و خطری نشوند.  عالوه 
بر این موارد، ایجاد دیوار حفاظتی در مصوبات 
ستاد پیشــگیری از جرائم و قاچاق مواد مخدر 
نیز هســت و برای کاهش قاچاق های دریایی 
این دیوار باید ایجاد شود. این اقدام تماما برای 
ساماندهی امور در منطقه است و هیچ خسارتی 
به صیادان منطقه وارد نمی کنــد و این طرح، 
طرحی پدافندی برای شــهر در برابر حوادث 

دریایی است و باید اجرا شود.«
با پیشــرفت پروژه، مقامات مســئول به دنبال 
متوقف کردن آن و جلوگیری از تخریب بیشتر 
برآمدند. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 

از ارســال نامه ای به دیوان محاســبات کشور 
خبر می دهــد که با آن بتوان جلــوی اقدامات 
شهرداری کنارک در سنگ ریزی و خاک ریزی 

در حریم دریای عمان را گرفت.
ســمیه رفیعی با تأکیــد بر اینکــه دریاخواری 
کنارک بایــد هرچه ســریع تر متوقف شــود، 
می گوید: در آخرین اقدام دیوان محاســبات نیز 
با ارســال نامه ای این اقدام را غیرقانونی خوانده 
و خواســتار توقف فوری عملیات عمرانی شده 
است. شهرداری کنارک از بهمن ماه سال گذشته 
اقدام به ســنگ ریزی در حریم دریــای مکران 
)دریای عمان( منطقه کنارک و استحصال اراضی 
ساحلی و احداث دیوار ساحلی کرده است. برابر 
گزارش های دریافتی اجــرای این پروژه به طول 
3هزار متر و عرض حــدود ۸۰متر پیش روی در 

دریا در حال انجام است.
اگرچه مســئوالن اســتانی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت به دلیل عدم دریافت مجوزهای 
زیست محیطی شکایت کرده اند، ولی پیمانکاران 
همچنان در حال فعالیت هســتند. او با اشاره به 
پیگیری موضوع توسط فراکسیون محیط زیست 
مجلس خاطرنشــان می کنــد: در این خصوص 
مکاتبه ای نیز برای توقــف عملیات با رئیس قوه 
قضاییه انجام شده است. شــدیدترین خسارات 
زیســت محیطی در دنیا متعلق به خشک کردن 
دریا و اســتحصال زمین اســت. خاک ریزی در 
داخل دریا و خشک کردن بستر موجب دفن شدن 
تمامی موجودات بسترزی و نابودی اکوسیستم 
ساحلی و زیستگاه های ارزشمند ساحلی منطقه 

می شود.

سیل یا بلوار ساحلی؟
هرگونه استحصال اراضی از دریا جهت اجرای 
طرح های توســعه ای منوط به رعایت ضوابط و 
مقررات زیســت محیطی مربوطه و اخذ مجوز 
از کمیسیون زیربنایی دولت و سایر ارگان های 
ذیربط ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست 

است.
به گفته ســمیه رفیعی تماس هــا، مراجعات 
و مکاتبات بســیاری از ســوی مردم محلی با 
فراکسیون محیط زیست مجلس در این خصوص 
انجام شده و مردم محلی از این اقدام شهرداری 
ناراضی و مدعی شــده اند که این اقدام با هدف 
آزادسازی اراضی جدید و ســاخت و سازهای 
گردشگری صورت گرفته و ضمن نابودی ساحل 
زیبای منطقه عمال فعالیت های گردشــگری و 

صیادی را مختل کرده است.
یکی از بی شــمار فواید خلیج هــا، جلوگیری 
طبیعی از بروز ســونامی هایی اســت که بر اثر 
زلزله در دل اقیانوس ها رخ می دهد و همچنین 
از تخریب امــواج بلند در مناطق ســاحلی نیز 

می کاهد.
محمدرضا فاطمــی، متخصــص اکوبیولوژی 
دریایــی در گفت وگو با همشــهری می گوید: 
کنارک در ساحل غربی خلیچ چا بهار قرار دارد. 
خلیج ها فضاهای نیمه بسته ای هستند که اتفاقا 
جلوی تالطم دریاها را می گیرنــد؛ کما اینکه 
وقتی توفان های مونسون  در دریای عمان شروع 
می شود به دلیل وجود خلیج، این تالطم آسیب 
کمتری به مناطق ساحلی وارد می کند؛ ضمن 
اینکه در کنارک و چابهار چندین اسکله صیادی 

احداث شــده اســت و از این طریق نیز جلوی 
تالطم دریا گرفته می شود.

عمق دریا در ســاحل کنارک کم است و برای 
اینکه به عمق 1۰متری که مناســب صیادی 
است، برســید باید یک تا 2کیلومتر به دل دریا 
بروید. 2شهر بندری، چندین اسکله ماهیگیری 
دارند که به عنوان عامل بازدارنده از امواج عمل 
می کنند. سیالب ناشــی از باران نیز عمدتا از 
شمال خلیج، وارد دریا می شود. به نظر می رسد 
که آنها به دنبال درســت کردن اسکله تفریحی 
و بلوار ســاحلی با مغازه و کافه هستند. کنارک 
دارای سواحل ماسه ای منحصر به فردی است 
که می توان از آن برای توسعه پایدار گردشگری 
اســتفاده کرد. ابوظبی 2میلیــارد دالر برای 
ایجاد ســاحل مصنوعی هزینه کرده اســت و 
ما می خواهیم سواحل ماســه ای را به سنگ و 

سیمان تبدیل کنیم.
فاطمی درباره تبعــات اکولوژیک این طرح در 
منطقه می گوید: کرانه های کم عمق ســاحلی 
تا 5متر، محــل زاد آوری و رشــد نــوزادان و 
تجمع آبزیان بزرگ در بخشــی از ایام ســال 
است. هرگونه دستکاری در این کرانه ها اشتباه 
اســت و از بین برنده تعادلی اســت که موجب 
غنای دریا می شود. ساخت اسکله 3هزار متری 
در دل دریا، عــالوه بر ایجاد کــدورت در آب، 
سیســتم هیدرولوژیک و حیــات منطقه را از 
بین می برد و بر کاهــش جمعیت ماهیان تأثیر 
می گذارد. طــرح مدیریت یکپارچــه مناطق 
ساحلی کشــور )ICZM( در سال13۸۹ مورد 
تصویب شــورای عالی شهرســازی و معماری 
قرار گرفت و در سال13۹1 جهت بهره برداری 
و اجرا به اســتانداران ســاحلی ابالغ شد. او با 
اشــاره به اینکه براســاس طرح iczm توسعه 
تلفیقی ســواحل جنوب کشور مصوب مجلس 
است، می گوید: تمام ارگان ها مجری این طرح 
مدیریتی هستند و وزارت کشور و به دنبال آن 
ســازمان شــهرداری ها عضو مؤثر آن هستند. 
این طرح مدیریتی اجازه دست اندازی به هیچ 

نهادی را نمی دهد. 

درختان منطقه حفاظت شــده خائیز شهرســتان کهگیلویه با آتش 
گسترده ای روبه رو شده اند و تالش ها برای مهار آن ادامه دارد.

به گزارش همشهری، نخســتین فقره آتش سوزی در منطقه حفاظت 
شده خائیز از عصر جمعه 2۴ تیر از طرف روستای پیربادامی آغاز شد. 
در ابتدا با تالش نیروها این آتش مهار شــد اما متأسفانه به علت وزش 
باد شــدید حدود غروب جمعه مجددا آتش شــعله ور و گسترده شد. 
اسالم جاودان خرد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و 
بویراحمد در این باره به خبرنگاران گفت: با تالش نیروها حدود ساعت 
۴ صبح شنبه 25 تیر آتش در منطقه حفاظت شده خائیز مهار شد و در 
این عملیات، 3اکیپ شامل 2اکیپ از یاسوج و یک اکیپ از گچساران 
برای کمک به مهار آتش ســوزی منطقه خائیز اعزام شدند. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: 
دیگر دستگاه ها آنطور که باید و شــاید همکاری ندارند و انتظار داریم 
که دستگاه ها، نیروهای مردمی و تشکل های مردم نهاد بیش از پیش 

همکاری داشته باشند.
میزان دقیق خسارات وارده هنوز مشخص نیست و پس از کار تثبیت 
خاموشی آتش، کار ارزیابی و برآورد آغاز می شود اما برآورد اولیه حاکی 
از خسارت 1۴ هکتار در پی این آتش سوزی است. همچنین دلیل این 

آتش سوزی در حال بررسی است.

از ابتدای سال جاری تاکنون ۴مورد آتش ســوزی در مناطق حفاظت 
شده و تحت پوشش محیط زیست استان رخ داده که میزان آنها خیلی 
کم بود اما آتش سوزی اخیر خائیز نخستین حریق سطح وسیع است. 
در عین حال، هیچ گونه جانوری در آتش سوزی منطقه حفاظت شده 
خائیز از بین نرفت. البته این ادعای مدیریت بحران استان کهگیلویه و 
بویراحمد است و هنوز بررسی های میدانی صورت نگرفته است. با توجه 
به کوهستانی و سخت گذر بودن منطقه، شیب تند محل آتش و انبوه 
جنگل و مرتع نیاز به 2۴ ســاعت پایش توسط نیروهای محیط زیست 
است تا دوباره شــعله ور نشود. در خاموش شــدن آتش اصلی خائیز، 
نیروهای محیط زیســت، منابع طبیعی، مردمی و تشکل های مردمی 
ازجمله نهضت سبز زاگرس عملیات مهار را انجام دادند. در عین حال 
به علت وزش باد شدید کنده های باقی مانده به صورت مقطعی شعله ور 

و روشن می شوند اما آتش زیاد نیست و نیروها در محل حضور دارند.
منطقه حفاظت شده خائیز با مســاحتی بالغ بر 33 هزار و 3۸5 هکتار 
دارای پوشش گیاهی بلوط، بنه، کلُخنگ، بادام وحشی، ارژن، خوشک، 
گون و گیاهان دارویی اســت و گونه های جانوری آن شامل کل و بز، 
گرگ، کفتار، شغال، روباه، تشی، کاراکال، پلنگ و پرندگانی از جمله 

کبک، تیهو، بحری و دلیجه است.

آتش سوادکوه هم مهار شد
درحالی که بیشتر توجه ها در جریان آتش ســوزی های اخیر به غرب 
کشور است، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران از مهار یک 
فقره آتش سوزی گسترده در عرصه های طبیعی شهرستان سوادکوه 

شــمالی خبر داد. به گفته ســرهنگ مجید ذکریایــی، حوالی ظهر 
پنجشنبه 23تیر وقوع یک فقره آتش ســوزی در عرصه های طبیعی 
محدوده اطراف سد سنبل رود سوادکوه شــمالی به همکاران گزارش 
شد که بالفاصله نیروها برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند. مساحت 
محدوده آتش سوزی حدود 2هکتار بود که در منطقه با پوشش گیاهی 
جنگلی- مرتعی رخ داده بود و با توجه به وجود درخت های سوزنی برگ 
و خشک بودن پوشــش گیاهی در این فصل، سرعت پیش روی آتش 
زیاد بود.  در این حریق، نیروهای یــگان حفاظت منابع طبیعی همراه 
با سایر نیروهای امدادی برای مهار آتش در محل حضور یافتند. البته 
نبود وزش باد در منطقه نیز کمک کرد که عملیات مهار آتش بهتر انجام 
شود. با توجه به گردشگرپذیر بودن منطقه نیز هشدارهای الزم برای 
خروج شهروندان و مسافران از این محدوده داده شد. بخش قابل توجهی 
از آتش سوزی جنگل ها بر اثر عامل انسانی و بی توجهی هایی است که 
در عرصه های طبیعی رخ می دهد. همواره از مســافران و شهروندان 
درخواست می شــود تا حد امکان از روشــن کردن آتش در طبیعت 
خودداری کنند و درصورت روشــن کردن آتش نیــز هنگام خروج از 
عرصه، از خاموش شدن کامل بقایای آتش اطمینان یابند، اما متأسفانه 
این بی توجهی ها همچنان مشــاهده می شــود. طبق آمارهای یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری 
در سال1۴۰۰ حدود 152هکتار از عرصه های جنگلی زیر پوشش این 
اداره کل دچار حریق شد که حدود 25درصد بیشتر از سال13۹۹ است. 
در منطقه زیر پوشش منابع طبیعی غرب مازندران نیز طی سال1۴۰۰ 

آتش سوزی  عرصه های جنگلی و مرتعی 153درصد افزایش یافت.

دیوار 3 هزار متری در ساحل کنارک
 رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس: دریاخواری در کنارک باید به سرعت متوقف شود

نبرد با آتش در خائیز

وضعیت هنوز هشدارآمیز است
سازمان هواشناسی با اطالعیه ای درباره افزایش دما و احتمال آتش سوزی در جنگل ها هشدار 
داد. به گزارش همشهری، این هشــدار که پیش از این 19تیر نیز صادر شده بود،  تأکید دارد: 
جوی پایدار در بیشتر مناطق خشک و نیمه خشک کشور طی هفته جاری حاکم است و طی 
این مدت دمای هوا در بعضی مناطق تا 7درجه سانتی گراد افزایش می یابد که خطر آتش سوزی 
در جنگل ها دور از انتظار نیست. بدین ترتیب از امروز یکشنبه تا پایان هفته جاری احتمال 
آتش سوزی در جنگل ها و مراتع بر اثر افزایش دما دور از انتظار نیست. در این راستا شهروندان 
باید از روشن کردن آتش در جنگل ها و مراتع خودداری کنند تا این هفته بسیار گرم و خطرناک 

برای منابع طبیعی کشور بگذرد.

مکث

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

واکنش سازمان حفاظت 
محیط زیست به ادعای نماینده 

حامی احداث پتروشیمی میانکاله
سازمان حفاظت محیط زیست با رد ادعای نماینده قائمشهر مبنی بر 
تأثیرپذیری این سازمان از بیگانگان و جاسوسان فراری، نقشه راه این 
سازمان را نص صریح قانون و فرامین مقام معظم رهبری اعالم کرد. 
این سازمان اعالم کرد: حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی از 
تأکیدات مؤکد دین مبین اسالم است و در آیات نورانی کالم وحی و 
احادیث و روایات معصومین )علیهم السالم( بر لزوم حفظ و صیانت 
از زمین، طبیعت و موجودات زنده آن به دفعات توصیه شده است. 
افزون بر این، در اصل پنجاهم قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران آمده است: در جمهوری اسالمی، حفاظت محیط زیست که 
نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی 
داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های 
اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل 
جبران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع اســت. این سازمان در بیانیه 
خود در پاســخ به نماینده قائمشــهر در مجلس نوشت: سازمان 
حفاظت محیط زیست در راســتای انجام تکالیف شرعی و قانونی 
خود و با پیروی از منویات عالمانه و راهگشای رهبر معظم انقالب 
که در قالب سیاست های کلی محیط زیست به رؤسای قوا ابالغ شده 
است، حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی کشور را خط 
قرمز خود می داند و در انجام مأموریت های محوله با عنایت به سند 
تحول دولت مردمی به عنوان خط مشی دولت سیزدهم و سخنان 
ریاست محترم جمهوری مبنی بر اینکه توسعه فرع بر محیط زیست 
است، هیچ نقشه راهی جز نص صریح قانون و فرامین مقام معظم 
رهبری را برنمی تابد. در این بیانیه آمده است: ضمن تکذیب ادعای 
واهی تأثیرپذیری این سازمان از بیگانگان و دشمنان قسم خورده 
این آب و خاک، همگان را به رعایت تقوا و پرهیز از اتهام زنی های 
ناروا دعوت کرده و انتظار داریم برای آبادانی، پیشرفت و سربلندی 
ایران عزیزمان، سازمان حفاظت محیط زیست را در انجام وظایف و 

مسئولیت های قانونی خود یاری نمایند.
کمال علیپور، نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی 
در جلســه علنی چهارشــنبه 22 تیرماه، در تذکری به انتقاد از 
عملکرد سازمان حفاظت محیط زیســت پرداخت و گفت: جناب 
رئیس جمهور در جریان وضعیت سازمان حفاظت محیط زیست 
هستید؟ این سازمان، پتروشیمی استان مازندران را که می تواند 
برای اقتصاد کشور ظرفیت هایی تولید کند تعطیل کرده است. آنچه 
در کشور درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به گوش 
می رسد را با آنچه از خارج از کشور گفته می شود مقایسه کنید. وی 
با اشاره به اینکه آن طرف آبی ها از سازمان محیط زیست حمایت 
می کنند، افزود: امروز جاسوسانی که از کشور فرار کرده اند، برای 

کشور ما و حوزه حفاظت از محیط زیست نظر می دهند.
علیپور در ادامه گفت: وضعیت نابســامان محیط زیست را جمع 
کنید و اجازه ندهید کسانی که از کشور فرار کرده اند و تحت تعقیب 

هستند، به این سازمان خط بدهند.

وزیر میراث فرهنگی: خانه های 
اورامان منطبق با حجاب و عفاف است

وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی با اشاره به 
ثبت جهانی اورامان، این منطقه را نمونه برجسته ای از معماری 
ایرانی اسالمی دانست و گفت: هنر و معماری خانه های منطقه 
اورامان به شکلی اســت که روی هم ساخته شده اما بر یکدیگر 
اشراف ندارند و این کامال منطبق با هویت دینی ما یعنی حجاب 

و عفاف است.
به گزارش ایرنــا، »عزت اهلل ضرغامــی« که دیــروز به عنوان 
سخنران از طریق ویدئو کنفرانس در مراسم افتتاحیه همایش 
بین المللی »هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار« در 
دانشکده ادبیات دانشگاه رازی کرمانشاه سخن می گفت، افزود: 
مدت هاست ســازمان یونســکو از واژه منظر فرهنگی استفاده 
می کند، زیرا میراث ملموس و ناملموس آنقدر از لحاظ مفهومی 
به هم گــره خورده اند که جــدا کردن آنها در خیلــی از موارد 
امکان پذیر نیست، مانند بناهای ســاختمانی که بخش بسیار 
بزرگی از آن مربوط به مسائل فرهنگی آن جامعه است ازجمله 

در شهرهای یزد و منطقه اورامانات.
وی در ادامه با قدردانی از بانیان همایش » هورامان؛ ثبت جهانی 
فرهنگ و توســعه پایدار« گفت: مردم کرمانشــاه طی هزاران 
سال زندگی و مهارت های خودشــان، فرهنگ، آداب، آیین و 
رسوم شان را هماهنگ با طبیعت شکل دادند و این معماری زیبا 
منطقه اورامانات که در جهان فوق العاده است؛ مبتنی بر همین 

هماهنگی زندگی آنان با طبیعت است.
ضرغامی افزود: وقتی کارشناسان یونسکو در اورامانات هنرمندی 
مردم سختکوش، مهارت و مقاومت این دیار را در معماری، تولید 
محصوالت کشــاورزی در دل کوه، خلق صنایع دستی مختلف 
و متنوع آنها از یک طرف و از طرف دیگر داشــتن آداب و رسوم 
فرهنگی- اجتماعی شاخص متفاوت آنها را دیدند که در جهان 
بی نظیر اســت، با ثبت جهانی منطقه اورامانات و معرفی آن به 
جهان موافقت کردند. ضرغامی در بخش دیگری از صحبت های 
خود خطاب به کسانی که میراث فرهنگی را مانع توسعه شهرها 
می دانند، گفت: منطقه اورامانات نشان داد به هیچ وجه اینگونه 
نیســت، میراث فرهنگی اگر به درستی به آن توجه شود، اتفاقا 
در دنیای امروز پیشران توســعه است؛ زیرا حاصل یک تجربه و 
انباشــتی از دانش بومی اســت که در طول هزاران سال شکل 

گرفته و پشتیبان توسعه است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی در ادامه با 
اشاره به ارسال ۴۰۰مقاله علمی، پژوهشی، تحقیقاتی به همایش 
» هورامان؛ ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار« دانشگاه رازی 
از نخبگان، نویسندگان، استادان دانشــگاه و علما خواست در 
عصری که در فضای مجازی قرار داریم و همگان در سراسر جهان 
مطالب را از این طریق دنبال می کنند، نسبت به بارگذاری و تولید 
محتوای علمی با زبان و ادبیات درست، کلید واژه ها و دانلود آسان 
از دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی، دینی ثبت جهانی منطقه 
اورامانات در فضای مجازی مبادرت کنند.  در چهل و چهارمین 
اجالس کمیته میراث جهانی یونســکو )UNESCO( پرونده 
منظر فرهنگی اورامانات /هورامان بررســی و با تصویب اعضای 
کمیته، این منطقه به عنوان بیست و ششمین میراث فرهنگی 

ملموس ایران در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.

یعقوب رضازاده
نماینده آذربایجان غربی در مجلس 

انتظار می رود هرچه سریع تر اعتبارات 
انتقال آب به دریاچه ارومیه و نجات این 
دریاچه تخصیص یابد. نجات دریاچه 
ارومیه نجــات آذربایجان غربی اســت. 
این مطالبه جدی مردم آذربایجان غربی  
است که از ریاســت جمهور و  نهادهای 

مسئول آن را پیگیری می کنیم.

خلیل آقاجانلو 
 مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان

تقویــت یــگان حفاظــت زنجــان بــرای 
حراســت از عرصه های منابــع طبیعی 
یک ضــرورت اســت. البتــه بــا افزایش 
امکانات انتظار ارتقــای عملکرد را نیز 
داریم و باید هرگونه احتمال تصرف در 
اراضی ملی و یا آتش سوزی رصد  شده 

و سریعا با آن مقابله صورت گیرد.

سید محمد مولوی
نماینده آبادان در مجلس 

 در فكرحــذف روادیــد کشــورهای 
حــوزه خلیج فــارس بــرای ســفر اتبــاع 
ایــن کشــورها بــه منطقــه آزاد ارونــد 
به ویــژه آبــادان و خرمشــهر هســتیم. 
ورود گردشــگر خارجی بــه این منطقه 
ارزآوری دارد و از وزیــر میراث فرهنگــی 
درخواســت کــردم پیگیــری الزم بــرای 
حذف روادیــد اتباع حــوزه خلیج فارس 

به منطقه آزاد اروند را فراهم کند.

مــار در ایــران شناســایی شــده اســت. 
باربــد صفایــی مهــر، کارشــناس ارشــد 
تنــوع زیســتی بــه ایســنا گفــت: یکــی 
از خاص تریــن مارهایــی کــه مــا در ایــران 
داریم، افعی دم عنکبوتی است که توسط 
دم خــود که شــبیه عنکبوت اســت صید 
و شــکار انجام می دهــد. البتــه گرمایش 
زمین، کشــتار و برداشــت بی رویه از زهر 

مارها تأثیرات مخربی بر آنها می گذارد.

 ۸۵ 
گونه

از مناطــق  عمــق آب در بســیاری 
خلیــج گــرگان اســت. بــه گــزارش 
زیســت آنالین، در ســال های اخیــر 
افزایــش نــرخ رســوب گذاری، کاهش 
دبــی آب ورودی بــه رودهــا به دلیــل 
احــداث ســد در باالدســت رودهــا 
و افزایــش جمعیــت باعــث ایجــاد 
مشــکالتی برای این اکوسیستم شده 
است و تعلل در الیروبی خلیج منجر به 

مشکالت بسیاری خواهد شد.

1۵ 
سانتی متر

گرد وغبــار در خاورمیانــه شناســایی 
شــده که منجر به بروز مشکل ریزگرد 
در ایــران شــده اند. کانــون اول در 
عربســتان، کانــون دوم در امــارات، 
کانــون ســوم در شــمال عربســتان و 
کانون چهــارم در جنوب عــراق، کانون 
پنجم در شــمال عــراق، کانون ششــم 
ازبکســتان،  ترکمنســتان،  شــامل 
در   ٨ و   ٧ کانــون  و  تاجیکســتان 

افغانستان و پاکستان قرار دارند.

 ٨ 
کانون  

درخواست تبدیل اسکله های 
نفتی به سایت گردشگری

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در سفر به شــهر آبادان و بازدید از 
تأسیســات بندری این شهر درخواســت کرد که 
اســکله های نفتی تبدیل به سایت های گردشگری 
شوند. علی اصغر شــالبافیان گفت: هماهنگی هایی 
باید در سطح دولت انجام شود که اسکله های نفتی 
مطلوب بعد از بررســی های فنی و ایمنی، توســط 
اداره بنــادر و دریانوردی شهرســتان آبادان مورد 

بهره برداری گردشگری قرار گیرند.
به گزارش معاونت گردشگری، او در سفر یک روزه 
خود که به منظور پیگیری و اجرایی شدن مصوبات 
ســفر روزهای گذشــته عزت اهلل ضرغامــی، وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان 
خوزستان انجام شــد، از ظرفیت های گردشگری 
خرمشهر و آبادان بازدید کرد. شالبافیان تأکید کرد: 
هماهنگی هایی باید در سطح دولت انجام شود که 
اسکله های نفتی مطلوب بعد از بررسی های فنی و 
ایمنی، توســط اداره بنادر و دریانوردی شهرستان 
آبادان مورد بهره برداری گردشــگری قرار گیرند. او 
خطاب به مســئوالن محلی حاضر افزود: موضوع 
کمک و اعطای تسهیالت فنی و اعتباری به فعاالن 
حوزه گردشگری دریایی و چگونگی تبلیغ و معرفی 
این نوع از گردشــگری باید مورد توجه جدی قرار 
گیرند. معاون گردشــگری گفت: موضوع چگونگی 
تکمیل و اصالح زیرســاخت ها و همچنین اعطای 
تسهیالت به سرمایه گذاران با اولویت جوامع محلی 

باید حتما در این مناطق ارزیابی شود. 
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