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از امروز شنبه  11مرداد اجرا میشود

به گفته تیموری تالش وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی
بــر ایــن بود کــه از تیرماه با گشــایش مرزهــا ،رونــد ورود مســافران و تورهای
بینالمللی به حالت عادی برگردد اما ستاد ملی کرونا پس از بررسی آخرین
وضیعت شیوع این بیماری در کشور اعالم کرد برگزاری تورهای بینالمللی
گروهــی فعــاً تا فروکش کــردن ویروس کرونا و عبور از این شــرایط ســخت،
ممنوع است .بر اساس اعالم ستاد ملی پیشگیری از کرونا ویزای ایران برای
تردد مسافرانی که با عنوان گردشگر به ایران سفر میکنند ،تعلیق شده است.
این مقررات در همه مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی ایران اجرا میشــود
و مســافران هنــگام ورود به خاک ایــران ملزم به ارائه گواهی ســامت به
زبان انگلیســی و تأییدشده توســط مقامات دارای صالحیت بهداشی در
کشــور مبدأ هســتند .وبســایت ویــزای الکترونیکی ایران و شــرکت شــهر
فرودگاهــی امــام خمینــی نیــز مقررات ســفر به ایــران و شــرایط پذیرش
مســافر را در چند بند توضیح دادهاند :ویزای ایران برای تردد مســافرانی
که با عنوان گردشــگر به ایران ســفر میکنند ،تعلیق شــده اســت .ســایت
ویزای الکترونیکی ایران همچنان فعال است و متقاضیانی که قصد سفر
غیرتوریســتی دارند میتواننــد از آدرس  http://e_visa.mfa.ir/enاقدام
کنند .الزم اســت این مســافران یک ایمیل تأیید داشــته باشند .مسافران
پیش از ورود باید فرم خوداظهاری و گواهی سالمت خود را تکمیل شده
به مسئوالن مرزی ارائه دهند.
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صدای بلدوزرهای معدنکاران آرامش تنگه شیرینه را بههم ریخت

اعتراض بوشهریها با پای پیاده برای نجات بیرمی
زهرا کشوری
خبرنگار

باوجود مخالفت دو ساله فعاالن محی 
ط
ط زیســت و اداره
زیســت ،اداره کل محیــ 
کل میــراث فرهنگــی بوشــهر ،معدنــدار
معدن ســنگ مرمریت دشتی صبح روز
پنجشــنبه عملیات اجرایی راه دسترسی
از محــل تنگه شــیرینه بــه این معــدن را
از ســر گرفــت .تنگــه شــیرینه بخشــی از
منطقــه حفاظــت شــده بیرمــی اســت.
آغاز مجــدد فعالیتهای ایــن معدندار
باعث شــد تا مردم دشــتی و دوســتداران
بیرمــی روز جمعه با پــای پیاده تا معدن
ســنگ مرمریت و محل عمارت تاریخی
شــیرینه راهپیمایــی کننــد تــا اعتــراض
خود را به بیتوجهی مســئوالن اســتانی و
تخریبمیراثطبیعیوفرهنگیمنطقه
نشــان دهند .این معــدن در بطن یکی از
کانونهای اصلی آب شــرب بوشــهر قرار
دارد.
ëëچهکسیتنگهشــیرینهراآتشزدتاراهرا
برایمعدنکارانبازکند؟
مــردم دشــتی دو ســال اســت که چشــم

دوختهانــد بــه بیرمــی و تنگــه شــیرینه تا
اجازه ندهند بلدوزرها بهجان این منطقه
حفاظت شــده بیفتند؛ منطقهای که هم
آب شــرب شهردشــتی را تأمیــن میکند
م شــهر خورمــوج را .وقتی هم بوشــهر
ه 
آب شــرب کــم مــیآورد ،بخشــی از آب
چشــمهها و چاههای شــیرینه به ســمت
بوشهر روانه میشود تا شهر تشنه نماند.
 ۲۳اردیبهشت بود که هیأتی از استانداری
به مدیریت معاون عمرانی استانداری به
منطقه آمدنــد تا راه را بــرای معدنکاوان
در بیرمی و تنگه شیرینه ،در این تنگه یک
عمارت تاریخی وجود دارد و راه دسترسی
به معدن از حریم عمارت و با گذشتن از
روی قانون میراث فرهنگی ،میگذرد.
ëëبلدوزرهایی که کام بوشهر را تشنه و تلخ
میکنند
«حســن باغبانی» مســئول پویش نجات
منطقــه حفاظــت شــده کــوه بیرمــی در
توگوبا«ایران»مهمترینسؤالمردم
گف 
دشــتی خورمــوج را چرایــی بیتوجهــی
معدنکاران به مســأله آب شــرب این دو
شهر میدانند که با تخریب کوه بیرمی از

عکس :ایران

براســاس دستورالعمل ورود مسافران به ایران از امروز شنبه ایران تا اطالع
ثانوی ویزای توریستی صادر نمیکند و داشتن گواهی سالمت نیز برای سایر
مسافران الزامی است.
معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری پیشتر به ایســنا،
گفته بود« :تا اطالع ثانوی ویزای توریســتی ایران بــرای اتباع خارجی صادر
نمیشــود ».پــس از آن ،وزارت بهداشــت از تنظیــم مقــررات تــازهای برای
ورود مســافران به ایران خبر داد و شــرط داشــتن گواهی ســامت را الزامی
اعالم کرد .این مقررات در همه مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی ایران اجرا
میشود و مسافران هنگام ورود به خاک ایران ملزم به ارائه گواهی سالمت
به زبان انگلیسی و تأیید شده توسط مقامات دارای صالحیت بهداشتی در
کشور مبدأ هستند.
«ولی تیموری» گفت« :با اوج گرفتن دوباره ویروس کرونا ،این ستاد تصمیم
گرفت ممنوعیت ورود گروههای خارجی را به ایران ادامه دهد ،اما سفرهای
ضروری ،تجاری و کاری به ایران به صورت انفرادی مانعی ندارد و آژانسها
میتوانند به این دسته از مسافران خدمات دهند».

گزارش

تعلیق صدور ویزای توریستی برای
مسافران خارجی به ایران
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دســت میرود .باغبانی میگوید« :شــهر
بهدلیــل موقعیــت جغرافیایــی از لحاظ
ذخایــر آب بســیار فقیــر اســت .در حــال
حاضــر آب این اســتان از کهگیلویه و بویر
احمــد تأمیــن میشــود .همیــن آب ۳۰
سال پیش از استان فارس تأمین میشد
اما این استان بهدلیل نیاز خودش ،آب را
به روی بوشــهر بســت ».او و سایر فعاالن
محیط زیســت بوشهر میپرسند با توجه
به افزایش جمعیت در استان کهگیلویه
و بویر احمد و نیاز به کشاورزی بیشتر ،اگر

این اســتان هم اجازه ندهد آب به بوشهر
برســد چگونه میخواهند آب شــرب این
شهرراتأمینکنند؟
بهگفته باغبانی ،دادگستری رأی به خروج
ادوات و بلدوزرهــای معدنــکاوی از تنگه
شیرینه داده است اما معدنکاران تمکین
نمیکنند .برای مــردم این منطقه ،تنگه
شیرینه فقط یک منطقه طبیعی نیست
و ارزش آن به ارزشهای اکولوژیک شــهر
ختم نمیشود .در این تنگه یک عمارت
باســتانی و بــاغ ایرانــی هــم وجــود دارد.

بهگفته باغبانی تنگه شیرینه محلی برای
استراحت مردم منطقه است اما موضوع
مهم تری هم وجود دارد؛ این تنگه محل
چاههای آب شور و چشمهسارهایی است
که آب شهر را تأمین میکنند.
به گفتــه او مخازن غنــی آب در دهههای
گذشــته توســط کارشناســان امریکایــی و
اروپایی کشــف شد و در ســالیان متمادی
آب شــهر بوشــهر را عــاوه بــر دشــتی و
خورموجتأمینمیکرد.
ëëفشاربرمحیطزیستبرایصدورمجوز
معدندرتنگهشیرینه
«غالمرضا فقیه»معاون محیط طبیعی
توگو با «ایران» از عدم
بوشهر هم در گف 
پیوستزیستمحیطیبرایمعدنکاوی
در بیرمی خبر میدهد .او میگوید« :اداره
صمت قبل از اســتعالم از محیط زیست
شــروع بــه اســتقرار تجهیزات معــدن در
ط زیست
بیرمی کرد ».وقتی سازمان محی 
متوجهفعالیتآنهامیشودکاررامتوقف
میکنداماکارمتوقفنمیماند.
فقیه میگوید« :اداره صمت مدعی است
که مجــوز ایــن اکتشــاف را قبــل از تبدیل

بیرمــی به منطقــه حفاظت شــده گرفته
اســت ».اداره صمت شهرستان با همین
استدالل هم میتواند از دادگستری حکم
رفع توقیف را به نفع معدنکاران بگیرد و
ط زیســت را بشــکند » .در این
حکم محی 
مرحلــه شــورای تأمیــن شهرســتان وارد
ماجرا میشــود و کار اســتخراج را متوقف
میکنــد امــا ایــن توقــف هــم زیــاد طول
نمیکشد و حاال موتورهای بلدوزرها برای
تخریب منطقه روشن شدهاند .فعالیت
معدنــکاوان در حالی از ســر گرفته شــده
است که در قانون معادن (ماده  ،)24روی
الزام اســتعالم فعالیتهــای معدنی در
مناطق حفاظت شــده از سازمان محیط
زیست تأکید شده است .میراث فرهنگی
استان بوشهر هم طی نامهای اعالم کرده
کــه راه دسترســی اینمعــدن در حریــم
درجه یک عمارت ثبت شــده ملی است
و موجب خســارت به بنا میشــود و عبور
وســایل معدنکاری از این مســیر ممنوع
اســت در نتیجه باید مجوز معدن ابطال
میشــده اســت .ایــن نامــه از ســوی اداره
صمت استان بیپاسخ مانده است.

مردم  40درصد کمتر از قبل از کرونا ماهی میخرند

زیان پرورش دهندگان ماهی بهدلیل کاهش تقاضای بازار
زهره افشار

خبرنگار

بــه دلیل رکود شــدیدی که با شــیوع کرونا
بر بــازار ماهی حاکم شــده ،تقاضــا در این
بازار بخصوص در اســتانهای غیرساحلی
هنــوز پاییــن اســت و موجــب نگرانــی
تولیدکنندگان شــده اســت .از ســوی دیگر
افزایــش قیمــت خــوراک ماهی کــه تأثیر
مستقیمدرقیمتتمامشدهاینمحصول
پروتئینی دارد موجب شــده ســود کمتری
دســت تولیدکننــدگان را بگیــرد و آنهــا نیز
برایادامهفعالیت،چشمبهحمایتهای
دولتی از جمله تأمین نقدینگی با وامهای
کــم بهره و خرید حمایتی محصوالتشــان

داشــته باشــند«.میر آرمان واحدی»مدیر
کل شــیالت اردبیل به «ایران» گفت :کرونا
تأثیــر زیــادی بــر تولیــد محصــوالت آبزی
اســتان نداشــت تــا جایــی کــه پیشبینــی
افزایــش تولیــد در ایــن بخــش داریــم اما
کرونا تأثیر زیادی بر تقاضای ماهی گذاشته
اســت .به گونهای که بررســیهای ما نشان
میدهد حدود  40درصد تقاضا که مربوط
به رســتورانها ،مراکز تفریحی توریســتی و
هتلهای استان بویژه سرعین بوده تقریباً
به صفر رسیده و شــاید بتوان گفت بهطور
کلی  25تــا  30درصد تقاضا چــه در مراکز
جمعیتــی ،چه تعاونیها و مــردم کاهش
مصــرف داشــتهایم .بــه گفته وی در ســال

گذشــته تولید ماهیــان گرمابی و ســردآبی
اردبیــل  9هــزارو  700تــن بوده که امســال
پیشبینــی میکنیم تولیــد به  11هــزار تن
برسد .وی افزود :از سوی دیگر قدرت خرید
مردمبسیارپایینآمدهومتأسفانهمیتوان
گفت گوشت ماهی از سبد خرید خانوار در
حال حذف شدن اســت .وی تصریح کرد:
در شرایط کنونی حتی ادارات خریدی برای
تعاونــی هایشــان نمیکنند در ســالهای
قبل فرضاً یک اداره میآمد کل تولید یک
مزرعــه پرورش ماهی را خریداری میکرد.
از ســوی دیگر پودر ماهی تولیدی کشور که
خــوراک ماهیــان به شــمار مــیرود جواب
نیاز همه اســتانها را نمیدهد و بخشی از

آن وارداتی اســت کــه بهدلیل افزایش نرخ
دالر قیمــت آن به یکباره باال رفته اســت و
مشــکل بزرگی برای تولیدکنندگان اســت.
بــه گفتــه وی ســال گذشــته قیمــت تمام
شــده یــک کیلو ماهــی 18هزار تومــان بود
که امســال به  23هزار تومان رســیده و این
در حالی اســت که قیمــت خرید باال نرفته
و در حــد  32هزار تومان اســت و در واقع از
حاشیه سود تولیدکننده کم شده است .وی
با اشــاره به اینکه پــرورش دهندگان ماهی
برای تولید هر تن ماهی نیاز به  22میلیون
تومــان نقدینگــی دارند افــزود :اگر نتوانیم
ایــن نقدینگــی را به شــکل تســهیالت کم
بهره در اختیارشان بگذاریم تولیدکنندگان

رغبتشــان را بــرای ماهیریــزی در فصل
بعد از دســت میدهند لذا در حال حاضر
در حــال رایزنی بــا وزارت جهاد کشــاورزی
برای حل این مشکل هستیم .اردبیل 450
مزرعه پرورش ماهی دارد.
ëëخسارت600میلیونتومانیسیلبهمزارع
پرورشماهی
مدیــرکل شــیالت اردبیل همچنین تأکید
کــرد :در جریــان ســیل اخیر در شهرســتان
مشــکین شــهر به  4مزرعه پرورش ماهی
بهدلیــل ورود آب گل آلــود خســارت وارد
شــد .در ایــن مــزارع معــادل  600میلیون
تومان ماهی تلف شــد که متأســفانه بیمه
نبودند و با رایزنی با ســتاد مدیریت بحران

اســتان درصدد جبران بخشــی از خسارت
هستیم .در همین حال «کیارش بیرانوند»
مدیر کل شیالت لرستان به «ایران» گفت:
کرونا هرچند نتوانست به بیکاری گسترده
در این بخش دامن بزند اما تأثیر باالیی بر
بازار تقاضای ماهی گذاشــته به گونهای که
تقاضای مصــرف ماهــی را حداقل حدود
 25درصد کاهش داده اســت .وی با اشــاره
بهکوتاهــی تولیدکننــدگان در ســالهای
گذشــته برای بســتهبندی مناســب افزود:
امروز این ســهلانگاری خود را نشــان داده
اســت .در حال حاضر بســیاری از مــردم از
خرید ماهی غیر بستهبندی بهدلیل شیوع
کرونااستقبالنمیکنند.

