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ساختمان محیط زیست اس��تان گلستان یکی 
از زیباترین منظره های ممکن در ش��هر گرگان را 
دارد. ساختمانی سنگی که از هر طرفش منظره ای 
از جنگل ناهارخوران را جلوی چشم قرار می دهد 
و این منظره در باالترین قسمت ساختمان که اتاق 

اسماعیل مهاجر است، بالطبع چشم نوازتر است. 
رئیس محیط زیس��ت استان گلس��تان دومین 
دوره ریاس��ت خود بر این س��ازمان را می گذراند 
و آن ط��ور ک��ه خ��ودش می گوی��د، ای��ن دوره 
میراث دار دش��واری های بسیاری اس��ت. بحران 
آب استان گلس��تان، ساخت وس��ازهای بی رویه 
در جنگل ها، ش��کار، تراش جنگل ها، آلودگی آب 
و آتش س��وزی های مکرر اما با این ح��ال امیدوار 
است. استان گلس��تان یکی از قطب های جانوری 
و گیاهی و جنگلی کشور است و همزمان به دلیل 
موقعیتش در مسیر توس��عه هم قرار دارد که خود 
این مسأله چالش های بسیاری را ایجاد کرده است. 
مهاجر دراین باره بیش از همه نگران است چون از 
یک سو می گوید ش��عارمان را این قرار داده ایم که 
»محیط زیست مخالف توسعه نیس��ت« و از سوی 
دیگر س��ازمان و افکار حاکم ب��ر آن را تا حدودی 
س��نتی می داند. بزرگترین نگرانی اش این اس��ت 
که محیط زیس��ت گاهی به دلیل فقدان تخصص 
و افکار و انسان های توسعه یافته تبدیل به محیط 
ایست می شود که این امر درنهایت بیشتر از همه 

به ضرر محیط زیست کشور تبدیل می شود. 
شما هم در روستای زیارت ویال دارید؟

نه.
عجیب نیس�ت که به عنوان مسئول آن جا 

ویال ندارید؟ 
نه روستای زیارت محل زندگی است و هرکسی 
حق دارد آن جا زندگی کند، مسئوالن مدنظر شما 

هم همین طور.
منظ�ور م�ن نقاط�ی اس�ت که ت�ا همین 
چند  س�ال قبل مس�کونی نب�ود و کم کم با 

تراش دادن جنگل یا کوه مسکونی شد؟ 
به هرحال آن بحث جای خود را دارد اما روستای 
زیارت که جزو روس��تاهای ثبت ملی هم هس��ت 
از چند وقت قب��ل به عنوان منطقه 3 ش��هرداری 
تصویب ش��ده که البته نقاط تاریخی آن که بافت 
س��نتی حتی در ساخت وس��از ه��م دارد درحال 
بازسازی و بهسازی و نقاط دیگر هم جزو محدوده 

شهری و قابل سکونت است. 
درواقع دیگر روس�تا نیس�ت، زیارت االن 

بیشتر شهر است؟ 
ش��هرها هم یک روزی روس��تا بوده اند و این جا 
هم همین طور شاید. تنها تأسف درباره زیارت این 
است که ساخت وس��ازها بدون نظارت و بی قاعده 

بوده است. 
اما ش�نیدم توس�عه زیارت ط�رح جامع و  

هادی داشته است؟ 
بله داش��ته و دارد اما آن قدر روند ساخت وسازها 
دلبخواهی اس��ت که حتی مهندس مش��اور هم 
جواب کرده. این درحالی است که این روستا روی 
گسل هم هس��ت و در اوایل دهه 70 اتفاقا باعث از 
بین رفتن 50 خانه ش��د. البته بحث سیل و رانش 

زمین هم این جا مطرح هست. 
خب پس شما هم نگران وضع درحال وقوع 

هستید؟ 
دقیقا به خصوص که به غیر از خانه های قدیمی 
هیچ کدام از ساخت وس��ازهای جدید لوله کش��ی 
آب ندارن��د، بنابرای��ن بی قاع��ده آب خ��ود را از 
چشمه سارها تأمین کرده اند و فاضالب های حمام 
و دستشویی را هم با کش��یدن یک لوله به همین 
رودخانه ها می ریزند. از آن ج��ا که این محیط هم 
س��اختار س��نگی دارد، این فاضالب جذب زمین 
نش��ده و به همراه رودخانه که مثل زهکش عمل 
می کند، ب��ه پایین دس��ت و گرگان می رس��د که 

آلودگی اش بسیار زیاد است. 
اما ط�وری ح�رف می زنید که ان�گار هیچ 

مسئولیتی برای جلوگیری ندارید؟ 
چرا داری��م، به خصوص که جنوب روس��تا جزو 
منطقه حفاظت ش��ده اس��ت ام��ا متاس��فانه در 
س��ال های قبل هی��چ نظارتی دراین ب��اره صورت 

نگرفته و اعتراف می کنیم که بخشی از این اراضی 
مورد تعدی و ساخت وساز قرار گرفته است. 

خب این داستان همیش�گی شد، قبلی ها 
که رفتند و شما که مسئولیتی ندارید؟

نه این طور نیس��ت. ما حتما پیگیری کرده و هر 
کجا که مغایر باش��د حتی تخریب می کنیم. البته 
که باید این تخریب ها و بررس��ی با دقت و احتیاط 

صورت بگیرد.
احساسم این اس�ت که تلویحا می گویید 

کار از کار گذشته است؟ 
نه به این ش��دت. آنهایی که در بس��تر رودخانه 
یا در ارتفاعات هس��ت را می توان تخریب کرد اما 
به نظر آنهایی که در درون و حاش��یه روستاس��ت 
را باید س��ازماندهی کرد. یعنی نقاط ضعفش��ان را 
برطرف کرد و ساخت وس��ازهای جدید را با قاعده 

انجام داد تا بیش از این تخریبی صورت نگیرد. 
به تجربه این جمله شما معنی اش می شود 

پذیرش ساخت وسازها دیگر؟ 
ببینید صری��ح بگوی��م، نمی ش��ود همین طور 
بی محابا ریخ��ت و خانه های م��ردم را خراب کرد، 
نه در ش��أن دولت و نه در ش��أن قوه قضائیه اس��ت 
که آرامش و آس��ایش مردم را س��لب کنند. ما باید 
با برنامه پیش برویم، یعن��ی فقط آنهایی که امکان 
اص��الح ندارند را ویران کنیم ام��ا به نظر من بخش 
عمده ای را می توان اصالح و بهسازی کرد. به هرحال 
کاری اس��ت ک��ه ش��ده و راهش تخری��ب صرف 
نیس��ت، البته که ما تخریب را هم در برنامه داریم. 
خب ای�ن برنامه در چه حجم�ی عملیاتی 

می شود؟
باالی 2500 هکتار منطقه حفاظت شده در این 
مدت مورد ساخت وس��از قرار گرفته که البته باید 
تأکید کنم این زمین ها متعلق ب��ه مردم بوده که 
فروخته شده نه این که زمین های دولتی را غصب 
کنند. اما منطقه حفاظت ش��ده ب��وده یعنی حق 

ساخت وس��از به این وسعت در آن ممنوع بوده 
بنابراین ما با شهرداری به این نتیجه رسیدیم 
و این مناط��ق را از محدوده حفاظت ش��ده 

خ��ارج کردیم اما دیگر اجازه پیش��روی 
تحت هیچ عنوانی نخواهیم داد.

یعن�ی از آن 2500 هکتار 
عقب نشینی کردید؟ 

عقب نش��ینی  ه��م  هن��وز 
نکردیم.

قص�د انجام�ش را دارید 
دیگر؟

ببینی��د اینها ج��زو مایملک 
منطق��ه  ک��ه  ب��وده  م��ردم 
حفاظت شده هم بوده، یعنی باغ 
و زمین زراعی ب��وده االن دیگر 
نیست و می شد هم که این طور 

نشود اما شد. 
می ش�ود  معن�ی  ای�ن 
پذیرش عقب نشینی شما؟ 

چ��اره دیگ��ری نیس��ت، ما 
برای جلوگیری از آس��یب های 
بیشتر باید اقدامی کنیم، البته 
مذاکراتی ه��م با منابع طبیعی 

آغاز کردیم که ب��ه همین میزان جن��گل را وارد 
منطقه حفاظتی کنیم.

خب ظاهرا این یک چرخه طبیعی اس�ت، 
ش�ما ممنوع می کنی�د، آنها می فروش�ند و 
می س�ازند، ش�ما قبول می کنی�د و مدام به 
داخل جنگل عقب می روید و چند  سال بعد 

مجددا همین روند تکرار می شود؟
تأکید می کنم نمی ش��ود گفت عقب نشستیم، 
حتی بگذارید بگویم شاید برای محیط زیست بهتر 

هم شده است.
بهتر ش�ده؟ چطور ممکن است با این همه 
جمعیتی که در منطقه س�ابق حفاظت شده 
حض�ور پی�دا کرده ان�د و فاضالبش�ان را به 
رودخان�ه می ریزند، درخت ه�ا را برای گرما 
می برن�د، نح�وه زیس�ت منطق�ه را تغییر 

داده اند، اوضاع بهتر شده است؟
به خاط��ر این که ما جایی را ک��ه مالکیتش با ما 

نبوده و فقط ناظر بوده ای��م را داده ایم و به جایش 
یک فض��ای هم اندازه ب��ا مالکی��ت صددرصد را 

می گیریم. 
ب�ه نظ�ر ک�ه ای�ن جمله ت�ان بیش�تر 
 خنک ک�ردن دل خودت�ان و م�ا اس�ت؟ 
نه ما بیش��تر این جا را معوض کردیم یعنی نقاطی 
که آس��یب دیده بودند را داده ایم و حتی بیشتر را 
گرفته ایم که دیگر غیرقابل دس��ت اندازی خواهد 

بود.
نمی خواهید قبول کنید که محیط زیست 

عقب نشینی کرده است، درست است؟ 
مدیریت ه��ا باعث ش��ده این ساخت وس��ازها 
صورت بگیرید و البت��ه که آن ه��م در اراضی در 
مالکیت مردم بوده اما اتفاقی که افتاد مدیریت کار 

را سخت کرده است.
کاربری که باغ و زراعت بوده؟ 

بله.
س�اکنان فعلی ه�م ک�ه از اهالی روس�تا 
نیس�تند و از تهران و گرگان و جاهای دیگر 

آمده اند؟ 
تا حدودی درست است.

همان اراضی که شما می گویید در منطقه 
حفاظت شده هم بوده است؟ 

بله.
و ش�ما االن ت�الش می کنید که آنه�ا را از 

منطقه حفاظت شده خارج کنید؟ 
ما در ازای این کار زمین های بیشتر و بهتری را 

از منابع طبیعی می گیریم و جایگزین می کنیم.
اس�مش  ادبیات�ی  ه�ر  در  ای�ن  خ�ب 
عقب نش�ینی است و چند  س�ال بعد باز هم 

ممکن است این اتفاق تکرار شود؟ 
نه دیگر ما زمینی که در منطقه حفاظت ش��ده 
باش��د اما مالکیتش برای م��ردم، نداریم. اگرچه 
دیگر م��ردم محلی ه��م از کاری ک��ه در فروش 

زمین هایشان کرده اند، پشیمان هستند. 
ح�اال در برنامه هایی که ب�رای کنترل 
دارید تخریب هم خواهید داشت یا همه 

ساختمان ها را پذیرفته اید؟ 
خیر، حتما تخریب خواهیم 

داشت.
چه تعداد؟ 

تا به امروز 400 س��اختمان 
که در بس��تر رودخان��ه یا در 
ارتفاع س��اخته ش��ده است را 
شناس��ایی کرده ای��م ک��ه به 
احتمال زیاد تخریب می شوند.

چرا احتمال؟ 
خب االن فصل سرماس��ت، 
برف اس��ت و این کار را سخت 
می کند، ضمن این که ممکن 
بخواهن��د  ع��ده ای  اس��ت 
خودشان در مهلت مقرر خراب 
کنن��د که مصالح��ش را جای 

دیگر استفاده کنند.
زمی�ن چطور  مالکی�ت 

می شود؟ 
ما با مالکی��ت کاری نداریم 
فقط تغییر کاربری را مدنظر داریم. بنابراین طرف 
همچنان مالک زمین خواهد ب��ود اما آن جا خانه 

نخواهد داشت و باید آن جا کشاورزی کند. 
یک بحث دیگ�ری نیز همیش�ه ب�وده که 
محیط زیس�ت همواره مخالف توسعه است و 
در برابر آن عقب نش�ینی می کن�د و این روند 
جز آسیب زدن به جایگاه محیط زیست فایده 
دیگری ن�دارد و باعث یک توس�عه نامتوازن 

می شود. نمونه هم همین روستای زیارت؟
محیط زیس��ت مخال��ف توس��عه نیس��ت، بلکه 
موافق توس��عه اس��ت، مثال ما یک دفتر بسیار مهم 
در سازمان داریم که دفتر ارزیابی طرح های توسعه 
بر محیط زیست است ولی ما حرفمان این است که 
توسعه باید ارزیابی محیط زیستی داشته باشد. هدف 
هم این است که بدانیم توسعه رو به تخریب می رود 

یا پایدار است. 
من هم می دانم ش�ما می دانید چرا مخالفت 

می کنید، بحث من س�ر زمان و چگونگی این 
مخالفت است، به عبارت ساده تر شما تا مجبور 
نش�وید موافقت نمی کنید و متاسفانه وقتی 
موافقت می کنید که کار از کار گذش�ته، مثل 

همین روستای زیارت؟ 
متاس��فانه م��ا در محیط زیس��ت متخص��ص 
محیط زیس��ت کم داریم، یعنی کس��ی که توانایی 
عملیاتی داش��ته باش��د که علت های مختلفی هم 
دارد. مثال 80 تا 90 درصد کارکنان محیط زیس��ت 
تحت عنوان محیط بان دیپلم و زیردیپلم هستند که 
س��خت ترین کار را می کنند و کمترین حقوق را هم 
دارند. حاال فکر کنید اینها چقدر تأثیر می گذارد در 
کار ما در ارزیابی توسعه. طبعا ما برای توسعه پایدار 
باید افکار توسعه یافته داشته باشیم و افراد توسعه یافته 

که متاسفانه ما کم داریم. 
پس قبول دارید؟ 

محیط زیست همگام با توسعه نتوانسته خودش را 
ارتقا دهد.

بنابراین بیشتر تمایل به فریز کردن دارد؟ 
فریز کردن و در صورت عدم توانایی ایست می دهد 

تا اتفاقی بیفتد یا عقب نشینی می کند یا می پذیرد. 
مثل بحث شکار که موضع انفعالی دارید؟ 

ما اصال در این بحث منفعل نیستیم و برنامه های 
کامال مدون و قانونمندی هم برای شکار تصویب کرده 

و در دست اجرا داریم.
یعنی سازمان جزو مدافعان طرح ممنوعیت 

کامل شکار نیست؟ 
به هیچ وجه، ما معتقدیم که شکار به هرحال وجود 
داشته و خواهد داش��ت، حتی بسیاری از کشورها از 
آن به عنوان جاذبه گردش��گری استفاده می کنند و 
خودتان هم می دانید که در ایران تعداد زیادی سالح 
مجاز وجود دارد که نشان می دهد شکار در ایران هم 

موردتوجه مردم است. 
خب؟ 

بنابراین پس از بحث و بررس��ی ف��راوان ما به این 
نتیجه رس��یده ایم که به جای ایست دادن همگام با 
موضوع پیش برویم و سعی کنیم شکار کامال قانونمند 

و نظارت پذیر انجام شود. 
چطور؟ 

ببینید تنها راهکاری که درحال حاضر امکان پذیر 
است و در دنیا هم آزمایش شده و جواب داده، بحث 

قرق های خصوصی است. 
یعنی می خواهید شکارگاه ایجاد کنید؟ 

بیش��تر کارهایش هم انجام ش��ده اس��ت، محل  
شرکت انتخاب شده و بیشتر اقدامات هم انجام شده 
تا به محض صدور مجوزه��ای اداری کار وارد مرحله 

عملیاتی شود.
یعنی داخل استان گلستان خواهد بود؟ 

بل��ه اولی��ن ش��کارگاه خصوص��ی در ص��ورت 
هکت��ار  345 ه��زار  وس��عت  ب��ه  تصوی��ب 
ش��د. خواه��د  ایج��اد  گلس��تان  اس��تان  در 

منتظر مجوز سازمان هستید؟ 
خیر، سازمان محیط زیست بحث را تأیید کرده و 
طرح برای تصویب نهایی به شورایعالی محیط زیست 
کشور که با حضور رئیس جمهوری تشکیل می شود، 

ارسال شده است. 
یعنی در ای�ن طرح یک ش�رکت خصوصی 
شکارگاه درست می کند و پول می گیرد و مجوز 

شکار می دهد؟ 
خیر، این ش��رکت و موضوع ش��کار کامال تحت 
نظارت محیط زیست خواهد بود. فرآیند به این شکل 
خواهد بود که این شرکت با ایجاد زیرساخت های 
الزم به منظور ش��کار در محوطه موردنظر اقدام به 
پرورش پرندگان و سایر جانوران می کند و بعد تحت 
نظارت محیط زیست، مجوز شکار تعداد خاصی را 
صادر می کند. البته که همزمان بحث آموزش شکار 

را هم خواهد داشت. 
پس پذیرفته اید که شکار تفریح باشد؟ 

همه جای دنیا این طور اس��ت، مثال انگلستان 
دقیقا همین کار را می کند ک��ه از این طریق هم 
ش��کارچیان را آم��وزش می دهد و ه��م موضوع 
را تحت کنترل دارد، ش��کارچی ه��م داخل قرق 
می شود  و در فضایی امن و با امکانات شکار می کند 

و می رود.

نگاه

دیار

خانه ها، خوابگاه شده اند 
|  حسین امیری  |   جامعه شناس   |  

 امروزه درواقع خانه ها به خوابگاه تبدیل شده و 
کاهش رفت وآمدها در فامیل مش��کالتی را برای 

جوانان ایجاد کرده است.  
شبکه های اجتماعی گرایش به متزلزل کردن 
خانواده دارند.  خانواده، اساس و بنیان هر جامعه ای 
است، خانواده ها در گذشته به صورت گسترده بوده 

اما امروزه هسته ای شده است.  
اس��تفاده جوان��ان از تکنولوژی ام��روز نظیر 
هندزفری و شبکه های اجتماعی به دلیل وجود 
خصیصه بارزی به نام نوخواهی اس��ت که رابطه 
مس��تقیم با ایده آل های جوان دارد. اس��تفاده از 
هندزفری در دنیای مج��ازی در جوانان الزاما به 
این معنا نیس��ت که جوان، جامعه سنتی خود را 
فراموش کرده است بلکه این یک خاستگاه درونی 
در جوان بوده و نمی تواند منافاتی با دنیای پیرامون 

وی داشته باشد.  
جلوگی��ری از اف��راط و تفری��ط در تکنولوژی 
نیاز به آموزش دارد.  باید از قضاوت های ارزش��ی 
جلوگیری کرده و تنها تک رفتاره��ای جوانان را 
نبینیم. نمی توانیم این امر را یک پدیده ناخوشایند 
بدانیم، دنیای امروز دنیای مجازی اس��ت یعنی 
مرزها برداشته شده اس��ت و انسان ها سریع تر به 

اخبار و تکنولوژی دسترسی دارند.  
باید قواعد روش شناس��ی را به جوانان آموزش 
دهیم. جریان جامعه پذی��ری از طریق اجتماع، 
خان��واده، آم��وزش و پرورش و رس��انه ها صورت 
می گیرد درواقع جامعه پذی��ری مانند یک دیگ 
اجتماعی است که تمام افراد در آن حضور دارند و 

در جریان جامعه پذیری قرار می گیرند.  
تعارض میان خانواده و اجتماع و سایر نهادهای 
جامعه پذیری می تواند موجب بروز ناهنجاری در 

افراد شود.  
ج��وان طب��ع داغ��ی دارد و تک رفت��اری وی 
در پرخاش��گری، صدای بلن��د و در برخی موارد 
به صورت تخریبی مانند خالکوبی و اس��تفاده از 
مش��روبات الکلی ظهور و بروز می یابد. اتفاقی که 
در جامعه ایران افتاد و تعداد فرزندان در خانواده ها 
کاهش یافت سبب شد تا فرزندان جبران احساس 
بی ب��رادری و بی خواهری خود را در ش��بکه های 
اجتماعی دنبال کنند.   صله رحم و صحبت کردن 
با خانواده در گذشته باعث آرامش افراد می شد. اما 
در پی تغییر هرم جمعیتی کشور شاهد عوارضی 
هستیم که البته می توان گفت درحال حاضر در 
مرحله ظهور اولیه است و در س��ال های آینده با 

عوارض دیگری مواجه خواهیم شد.  

 نقش آفرینی یک معلول در تئاتر
 برابر با سال ها مصرف داروست 

مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان گفت: 
نقش آفرین��ی یک معلول در تئات��ر می تواند او را 
برای اجرای نقش ه��ای گوناگون در جامعه آماده 
کند و یک ایفای نقش توس��ط معلول ش��اید با 
سال ها مصرف دارو برابری کند.    سعید صادقی در 
گفت وگو با ایسنا با بیان این که می توان برای درمان 
معلوالن ذهنی از هنر استفاده کرد، اظهار کرد: یک 
تئاتر می تواند مهارت های نه گفتن را به معلوالن 
آموزش دهد، حتی می تواند نقش پیش��گیرانه و 
تغییر و تحول نظام های اجتماعی داشته باشد که 
نگرش م��ردم را به یک پدیده ازجمله به معلوالن 
تغییر دهد.    وی با اش��اره ب��ه جنبه های درمانی 
تئاتر برای معلوالن افزود: اختالالت روانی در قالب 
نقش آفرینی، س��ایکودرام و نمایش باعث درمان 
می ش��ود و تخلیه هیجان، یادگیری و تغییرات 
رفتاری ایجاد می کند. مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان ادامه داد: بیشترین تأثیر تئاتر به تعهدی 
اس��ت که معلول به ایفای نقش دارد. وقتی قبول 
می کند تا این نق��ش را ایفا کند به نوعی بصیرت 
می یابد و خویشتنداری می کند. وقتی نقش را به 
او می دهند دیگ��ر نمی تواند هر کاری می خواهد 
انجام دهد و باید طبق یک روال عمل کند. این امر 
می تواند بعدا در زندگی او بسط یابد.  یعنی همین 
نقش را نیز در زندگی و نقش اجتماعی خود ایفا 
کن��د.    صادقی با بیان این ک��ه در حوزه معلوالن 
بس��ته به نوع آنها مدل های آموزش��ی متفاوتی 
وجود دارد و بچه ای که در حد آموزش پذیر است 
مدل آموزش پذیری او با دیگری متفاوت اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد:   ابتدا س��طح ه��وش و میزان 
معلولیت بچه ها بررسی و متناس��ب با آن به آنها 

نقش داده می شود تا در تئاتر ایفا کنند.   
وی با اشاره به جش��نواره تئاتر معلوالن اضافه 
کرد: جش��نواره معلوالن ای��ن پی��ام را دارد که 
معلوالن توانمند هس��تند حتی گاه��ی باالتر از 
نمایش می توانند نقش های اجتماع��ی را انجام 
دهند.   عالوه بر این معلوالن نیاز به دیده ش��دن 
و فرصت های برابر دارند بنابراین آنها هم جشنواره 
و نشاط می خواهند.    مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان افزود: برای پدر و مادران نیز خوب است 
چراکه احساس می کنند فرزندشان می تواند در 
جامعه ایفای نقش کند.    وی تصریح کرد: تماشای 
یک تئاتر و فیلم خوب می تواند ایجاد نشاط کند و 
بسیاری از پدیده های اجتماعی ازجمله خشونت و 
افسردگی را از بین ببرد. وقتی می گوییم جشنواره 
به معنای این نیست که فقط یک نقش ایفا و بعد 
تمام می شود بلکه این بستری برای ایفای نقش در 

واقعیت است.   

فراخوان همکاری

نظ��ر ب��ه گس��ترد      گی فعالیت ه��ای روزنام��ه 
ش��هروند       و توجه ویژه مس��ئوالن آن به وضعیت 
جای جای کش��ور، راه اند      ازی صفحه س��رزمین با 
هد      ف پرد      اختن به مش��کالت و معضالت مرد      م د      ر 
اس��تان ها د      ر د      س��تور کار قرار گرفت که د      ر این 
مسیر پرد      اختن به اقوام مختلف نیز د      ر سرلوحه 
کار ق��رار د      ارد      .براین اس��اس صفحه س��رزمین 
پنجره ای است به س��وی هر د      یار و د      ر این مسیر 
د      ست همکاری مسئوالن، اس��اتید      ، کارشناسان، 
د      انش��جویان و اهل فن را به گرمی می فشاریم تا 
د      ر جهت پر بارتر کرد      ن آنچه پیش روی شما قرار 

د      ارد      ، بکوشیم.
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مدیرعامل آبفاي هرمزگان:  

اجراي طرح فاضالب بندرعباس 130 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیرعامل آبف��اي هرم��زگان در گفت وگو با 
واحد مرکزي خبر، از ش��تاب اجراي طرح هاي 
فاضالب در اس��تان در دولت یازدهم خبر داد و 
گفت: از مجموع یک هزار و 300 کیلومتر شبکه 
جمع آوري طرح فاضالب شهر بندرعباس، 800 
کیلومتر با هزینه 120میلیارد تومان اجرا شده 

است.
حس��ین خادمي اف��زود: براي اج��راي 500 
کیلومتر شبکه فاضالب باقي مانده و احداث فاز 
دوم تصفیه خانه فاضالب این ش��هر و ایس��تگاه 

پمپاژ آن به 130 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
وي یک��ي از چالش ه��اي اج��راي طرح هاي 
فاض��الب اس��تان را کمب��ود اعتبار دانس��ت و 
گفت: ت��الش داریم ت��ا این چال��ش را از طریق 
سرمایه گذاري بخش خصوصي، اوراق مشارکت 

و اعتبارات بخش دولتي مرتفع کنیم.
وي درخصوص اجراي طرح فاضالب در دیگر 
ش��هرهاي اس��تان گفت: طرح فاضالب جزیره 
ابوموسي با پیشرفت فیزیکي 95 درصد درحال 
اجرا و بهره برداري اس��ت که پی��ش از دهه فجر 

امسال به طور کامل به بهره برداري مي رسد.
آغاز اجراي شبکه جمع آوري فاضالب 

شهر درگهان
 خادم��ي گفت: طرح جم��ع آوري فاضالب و 
تصفیه خانه شهر درگهان نیز با برآورد 22 میلیارد 
تومان اعتبار اجرایي شده است که تاکنون 2/5 
میلیارد تومان براي اجراي آن تخصیص و هزینه 
ش��ده اس��ت. همچنین این طرح با تخصیص 
اعتبار مورد نیاز تا نیمه دوم  سال 95 تکمیل و به 

بهره برداري مي رسد.
وي اضاف��ه ک��رد: ط��رح فاض��الب جزای��ر 

تنب بزرگ، تنب کوچ��ک، الرك و هنگام نیز در 
دست مطالعه است که از طریق بخش خصوصي 

اجرایي خواهند شد. 

آغاز طرح مطالعاتی امکان سنجی 
استفاده از گیاهان بومی در فضای 

سبز شهر بندرعباس
امید ذاک��ری، مدیرعامل س��ازمان پارك ها و 
فضای سبز ش��هرداری بندرعباس از آغاز طرح 
مطالعاتی امکان سنجی استفاده از گیاهان بومی 
در فضای س��بز ش��هر خبر داد و گفت: شرایط 
اقلیم��ی و کمبود منابع آبی، تنوع کش��ت را در 
این ش��هر محدود کرده که اس��تفاده از گیاهان 
بومی مقاوم و مناسب یکی از بهترین گزینه های 

استفاده در فضای سبز شهر بندرعباس است.
ذاک��ری با بی��ان این مطل��ب ک��ه اقداماتی 
درخصوص کش��ت و تولید گیاه��ان بومی در 
نهالستان این سازمان درحال انجام است، افزود: 
بحران آب و کمبود منابع آبی یکی از مهم ترین 
معضالت در عرصه حفظ و گسترش فضای سبز 
شهر بندرعباس اس��ت که با شناسایی گیاهان 
بومی مقاوم به خش��کی و کم آبی و کاشت آنها 
در فضای سبز ضمن مدیریت مصرف آب باعث 

هویت بخشی به فضاهای سبز شهر می شوند.
مدیرعامل س��ازمان پارك ها و فضای س��بز 
درباره اقدامات این سازمان درخصوص استفاده 
از گیاهان بومی گفت: در  س��ال جاری 11 گونه 
از ان��واع گیاهان درختی و درختچ��ه ای بومی و 
سازگار با ش��رایط اقلیمی شهر بندرعباس برای 
اولین بار در سطح نهالس��تان این سازمان تولید 
شده اس��ت. وی در ادامه افزود: این طرح توسط 
محققان و پژوهشگران با تجربه و با سابقه بومی 

درحال اجرا است.

جنوب

این شرکت و موضوع 
شکار کامال تحت نظارت 
محیط زیست خواهد بود. 

فرآیند به این شکل خواهد 
بود که این شرکت با ایجاد 

زیرساخت های الزم به منظور 
شکار در محوطه موردنظر 
اقدام به پرورش پرندگان و 
سایر جانوران می کند و بعد 
تحت نظارت محیط زیست، 
مجوز شکار تعداد خاصی را 

صادر می کند. البته که همزمان 
بحث آموزش شکار را هم 

خواهد داشت

|  مهدی افروزمنش  |


