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خوشبختانه در همین ابتدای کار فعالیت این معدن
متوقف شــده است  .در صورت شــروع به کار مجدد با
این افراد برخورد قانونی می شود.

•ایرادات وارده به برخی تفویض اختیارات

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طرقبه
شــاندیز می گوید :بخش نظارت بر معادن در طرقبه
شــاندیز قبال در حوزه وظایــف اداره صنعــت و معدن
استان بود که چند ماه قبل این وظیفه به اداره صنعت
و معدن شهرستان طرقبه شاندیزتفویض اختیار شده
است،امامدیرانقبلیبهموضوعاتبرخوردودرزمینه
نظارت بر معادن ورود نکرده بودند .از طرفی از زمانی
کــه صنعت و معــدن بــا بازرگانــی ادغام شــد ،برخی
مسئوالن هنوز دیدگاه بازرگانی را درباره این موضوع
دارند و به کارهای صنعتی و معدنی زیاد پرداخته نمی
شــود که ایراداتی به این موضوع وارد است که در این
زمینه برای رفع این مشکل پیگیری هایی داشته ایم.

•تشکیل  11پرونده وتوقف  9معدن
وی در ادامــه درخصوص تعداد پرونده های تشــکیل
شــده در زمینه تخلفات معــدن کاران ،مــی گوید :از
اواخر ســال گذشــته تا ماه های ابتدایی امســال 11
پرونده ویژه معادنی که تخلف داشتند تشکیل و برای
رســیدگی بــه اداره صنایع و معــادن طرقبه شــاندیز
ارســال شــده و تذکرات کتبی به افراد متخلف داده
شده اســت.چنان چه در این بازه زمانی ،مشکل حل
نشد پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود.
وی تصریح می کند :در سال گذشــته فعالیت هشت
معــدن و در شــش مــاه ابتــدای امســال هــم فعالیت

یــک معــدن در شهرســتان طرقبــه شــاندیز متوقــف
شد.همچنین امســال هم به  10معدن فرصت داده
شد تا مشــکالت خود را رفع کنند و سازمان صنعت،
معدن و تجارت مراحل را تا رفع ایرادات کامل پیگیری
می کند و در صورت رفع نشــدن ایــرادات ،متخلفان
به مراجع قضایی معرفی می شــوند .وی خاطر نشان
می کند:پایــش معادن فعــال در شهرســتان را برای
شناســایی معادنــی کــه مجــوز را از صنعــت و معدن
دریافت کرده اند شــروع کرده ایم .بعد از انجام پایش
ها درخصوص مجــوز معادن تصمیماتــی را خواهیم
گرفت و چنان چه محرز شود که برخی مجوزها بدون
استعالم بوده است،این مجوز ها باطل می شود.

•گزارشی به دست ما نرسید

در ادامه برای بررســی بیشــتر این موضوع به ســراغ
کارشــناس معدن ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت
طرقبه شاندیز می رویم " .حسین زمانیان" در این باره
می گوید  :درخصوص تخلفات معدن مذکور هنوز به
ما گزارشی نرسیده است .به مردم اطمینان می دهیم
که به محض اعالم تخلف بــرای پیگیری این موضوع
وارد عمل شویم.
زمانیان مــی افزاید  :بــرای هر گونــه فعالیت معدنی
مجوزی صادر می کنیم که خاص فعالیت در محدوده
معدن اســت و چنان چــه فعالیتی خــارج از محدوده
معدنــی انجــام شــود ،تخلــف محســوب می شــود و
نهادهای مســئول بایــد وارد عمــل شــوند.وی ادامه
می دهد :اگر تخلف در محدوده معدن باشد ،ما ورود
می کنیم .امــا اگر هر گونــه عملیاتی خــارج از پروانه
بهره بــرداری صــادر شــده باشــد ،متخلفــان باید به

مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.
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فعالیت معدن منگنز طرقبه به دلیل برداشت های غیر مجاز متوقف شد

یکی از دوســتداران محیط زیســت در تمــاس تلفنی
بیان کرد که لودرها و ماشــین آالت به جان کوه های
"فلسکه"(جزو دامنه های کوه بینالود در شهرستان
طرقبه شــاندیز)،افتاده اند و در حــال تخریب محیط
زیست هســتند.وی که هر هفته برای کوهنوردی به
شهرستان طرقبه شــاندیز می رود با تخریب طبیعت
توسط ماشــین آالت سنگین روبه رو شــده است .این
کوهنورد که خود را "محمد رضــا" معرفی می کند به
خبرنگار ما می گوید«:بعضــی از معدن کارانی که در
طرقبه شــاندیز فعالیت مــی کنند خــارج از محدوده
معدن بــه برداشــت هــای غیرقانونی مــواد معدنی و
تخریب محیط زیست پرداخته اند که این معدن تنها
یکی از آن هاست .اگر مسئوالن با جدیت بیشتر وارد
کار نشوند ،سودجویان طبیعت را که هیچ ،حتی کوه
بینالود را هم غارت می کنند».
برای پیگیری هایبیشتر به سراغچند تن از مسئوالن
محیطزیستومنابعطبیعیاینشهرستانرفتیم.در
ابتدا رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان
طرقبه شاندیز درباره تخلفات صورت گرفته در معدن
ذکر شــده به خبرنــگار ما می گوید :یک شــنبه شــب
گذشــته طی تمــاس تلفنی چنــد نفر از دوســتداران
طبیعت از موضوع تخریب محیط زیســت و برداشــت
های غیر قانونــی از کوه هــا اطالع یافتــم و بالفاصله
درباره صحت و ســقم این ماجــرا از مســئوالن منابع
طبیعی شهرســتان اســتعالم گرفتم« .مرتضی شــیر
زور» می افزاید :بعد از تایید مســئوالن منابع طبیعی
مبنی برتخلف مالکان این معدن و تخریب قسمتی از
محیط زیســت ،برای اعزام گروه ویژه به محل مد نظر
هماهنگی های الزم انجام شــد و صبح روز دوشــنبه
هفته جــاری گروه ویژه محیط زیســت برای بررســی
موضوع به محل اعزام شــدند و به بازرســان ابالغ شد
که در صورت مشــاهده هر گونــه فعالیت خودروهای
موجود در محــل را متوقــف کنند و افرادی کــه در آن
محل به فعالیت مشــغول انــد به اداره محیط زیســت
منتقل شــوند تا دلیل انجــام فعالیت بدون اســتعالم
را توضیح دهند.وی خاطر نشــان می کنــد :فعالیت
معدنی کــه تخلف کــرده بود توســط مامــوران منابع
طبیعی شهرستان طرقبه شاندیز متوقف شده است.
طی چند روز اخیر هم شخصا از محل مد نظر بازدید و
مشاهده کردم هیچ گونه فعالیتی انجام نمی شود.
وی می افزاید  :شــاید ایــن افــراد در توضیحات خود
اعــام کنند قصدشــان از انجام تخریــب های محیط
زیســتی جاده ســازی برای ایجاد جاده دسترسی به
معدن است که در این صورت باید مجوزهای الزم را از
اداره منابع طبیعی به اداره محیط زیست تحویل می
داده اند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است .وی ادامه
می دهد :اگر فعاالن این معدن در مهلت تعیین شده
مستندات قانونی الزم را به ما ارائه ندهند ،باید منتظر
برخوردهای شــدید قانونی به علت تخلفی که انجام
داده اند باشند".شــیر زور" با بیان ایــن که معدنی که
دچار تخلف شده ،منگنز است،خاطر نشان می کند:
برداشت های غیر مجاز این معدن تاکنون به مساحت
 200متر است  .مقداری تراشه برداری کوه نیز انجام
داده اند که ایــن مقدار از برداشــت غیر مجــاز بوده و

برایاطالعمسئوالن

مراجع مربوط پاسخ گو باشند .معدن کار اگر فعالیت
هایی خارج از محدوده تعریف شــده در مجوز داشته
باشــد که منجر به تخلف شــود باید رضایت سازمانی
را کــه از او بــه دلیــل تخلفاتش شــکایت کرده اســت
جلب کند.

•فعالیت با مجوزهای دارای تاریخ منقضی

در ادامه به ســراغ "مهدی چکنــه" رئیــس اداره منابع
طبیعی شهرستان طرقبه شاندیز رفتیم که وی درباره
فعالیت این معدن می گوید :برای این معدن در ســال
 1387استعالمیگرفتهشدکهداخلمحدودهمعدن
فعالیت هایی را داشــته باشــد .همچنین یک گواهی
کشف "منگنز" و یک مجوز برداشــت جزئی دو هزار تن
هم از سازمان صنعت و معدن گرفته اند .اما نکته قابل
توجه این اســت که بعد از ارائه مجوزهای الزم توســط
مالکانبهمنابعطبیعیشهرستانمشخصشدکهتاریخ
مجوزهای صادر شــده برای بهره برداری از این معدن
منقضیشدهواینافراد پسازانقضایمجوزبهفعالیت
پرداختهاندوبرایتمدیدپروانههااقدامینکردهاند.
چکنه خاطر نشــان می کند :در طول برداشــت های
انجام شده از این معدن تخریب هایی در محیط زیست
انجام شده که این تخریب ها در دو قسمت است؛ یک
مورد به جاده ســازی بر می گــردد و دیگری در بخش
برداشت ها انجام شــده که البته برداشــت ها داخل
محدوده معدنی اســت و تســطیح جاده های قدیمی
را نیــز انجــام داده اند.وی مــی افزاید:در نهایت ســه
دستگاه ماشین آالت شــامل گریدر ،لودر و بولدوزر
از معدن کاران توقیف شده است و تازمانی که مجوز
قانونی ارائه نشود کار همچنان متوقف خواهد بود.
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شهرستان ها

در خیابان "حســینی معصــوم " حد فاصــل ابتدای
خیابان امــام خمینی تا مســجد نوبنیاد با وجــود این که
تابلویتوقفممنوعنصبشدهاست،دردوطرفخیابان،
خودروهایمتعددیپارکوباعثایجادترافیکشدیدو
نارضایتی مردم شــده اســت  .لطفا ماموران راهنمایی و
رانندگینظارتبیشتریبهاینموضوعداشتهباشندوبا
خودروهایخاطیبرخوردکنند.
با توجه به قانون حقوق شهروندی و حقوق مصرف
کننــده ،ممنوعیت تــردد تاکســی هــای اینترنتی در
محدوده پارکینگ فرودگاه مشــهد برخــاف قوانین
فــوق الذکــر اســت .چــرا مســئوالن شــهر مشــهد به
مسافران حق انتخاب تاکسی را نمی دهند.
در روز نخستبرپایینمایشــگاهپاییزه مشهد در
بیــنغرفههــا ،شــلوغ تریــن غرفه،مربوط بــه فروش
پوشــکبود.چرا بایدشــاهد کمبــود پوشــک در بازار
باشیم که وضعیت این چنین شود.
صندلی هایی کــه در بیمارســتان رضــوی برای
همراهــان بیمــار وجــود دارد ،اصــا خــوب نیســت.
حداقل صندلی های ســیمانی درســت کننــد بهتر از
صندلی های فعلی است.
بانک های ملی و صادرات در بولوار طبرسی شمالی از
نظر خدمات دهی بسیار ضعیف هستند و از نظر نوبت
دهی مشکل دارند.من در طی دو روز برای نوبت دهی
خیلی منتظر ماندم.
چرا تمام دوربرگردان های بولوار بهمن (خواجه
ربیع ) بسته است؟در این منطقه تعداد خودرو ها زیاد
است و این موضوع باعث ترافیک و مصرف گاز و بنزین
و حتی آلودگی هوا شده است.
اجاره مغازه ها در بــازار رضا و اطراف حرم خیلی
زیاد اســت .جالب این جاســت که صاحب مغازه تمام
اجاره ســاالنه را هم یک جــا دریافت مــی کند.همین
موضوع باعث گرانی در بازار می شود.
یکــی از دوســتانم پیگیــر گرفتــن یارانــه بچــه
دوقلویش بــود که پلیس  +10بیان کــرد به بچه هایی
که از اردیبهشت به دنیا آمده اند دیگر یارانه تعلق نمی
گیرد.
این همــه می گوینــد کاالهــای احتــکاری را در
نمایشــگاه با ۴۰درصد تخفیــف ارائه مــی دهند،اما
وقتی مــا به نمایشــگاه رفتیم اصــا قیمت آن بــا بازار
فرقــی نداشــت.جمعیت زیادی بــه نمایشــگاه پاییزه
مراجعه می کننــد تا کاال هایی باقیمت های مناســب
خریداری کنند.
وضعیت امکاناتی همچون ســرویس بهداشتی،
نمازخانه و صندلی برای نشستن مسافران در داخل
بازارهــای اطــراف حــرم اصــا مناســب نیســت.
خواهشــمندیم بــه ایــن مســائل رســیدگی شــودتا
شرایطی در شأن مسافران باشد.
وضعیت بازار جوری است که اجناس درهر مغازه
ای بــه قیمــت هــای مختلــف عرضه مــی شــود لطفا
مسئوالن نظارت بیشتری داشته باشند.

بــه مســئوالن شهرســتان طرقبــه شــاندیز
بگویید،برای وضعیت میوه فروشان حاشیه جاده بین
ویرانی و چهل بازه چاره ای بیندیشــند .هر روز شاهد
توقف خودروها در حاشــیه خیابان هســتیم که باعث
حادثه می شود.
چرا درباره رسوایی مالی و دســتگیری فرماندار
خــواف و معاونــش و دیگر همدســتان وی هیــچ گونه
اطالع رسانی نمی شود.
کنارگذر جنوبی شهرســتان قوچــان به دلیل بی
توجهــی مســئوالن در حــال تبدیل شــدن به یــک اثر
باستانی است.
استاندار و نماینده چناران مسجد و پارک محله
 11در شهر گلبهار را افتتاح کردند ،اما اصال  2دقیقه
هم بامردم صحبت نکردند.
درشــهرتایباد حداقــل  30آژانــس تلفنی وجود
دارد.اما تاکسیرانی سرویس مدارس را به یک آژانس
واگذار کرد .خواهشمندیم مسئوالن سرویس مدارس
را بین تمــام آژانــس هــای دارای مجوز ســطح شــهر
واگذارکنند.
راهداری باخرز اقدام به آســفالت جاده ای که به
ســمت تربت حیدریه است کرده اســت .این در حالی
است که آسفالت سالم بود و مشکلی نداشت.اما االن
کنده کاری و باعث دست انداز شده است.
آســفالت جــاده قدیم مشــهد به ســمت نیشــابور
خیلی خراب است و دست انداز های عجیب و غریبی
دارد.

ورزش

خداداد عزیزی با اظهار نظرهایی که کرده ،حتما
انتظار دارد در تیم فوتبال پدیده سمتی به او بدهند.وی
در تیم های ابومسلم  ،پیام  ،ســپیدرود رشت و مشکی
پوشــان حواشــی زیادی داشــت و تیــم ها را به ســوی
نابودی کشاند حاال نقش نصیحت کننده را هم دارد.
زمین هــای خاکی زیادی در حاشــیه شــهروجود
دارد که از مسئوالن مربوط خواهشمندیم این مکان ها
را به زمین های ورزشی تبدیل کنند .

شهرداری

چرا شــهرداری در ایــن وضعیت اقتصــادی نرخ
الیت را افزایش می دهد.لطفا به فکر مردم هم باشید.
شهرداری بیش از یک ماه است که خیابان شهید
"هنــرور" عبدالمطلــب  7را کنده کاری کــرده و هنوز
آسفالت نکرده است.
چرا شــهرداری طی چند سال1500خودروی
توقیفــی بالتکلیــف را در پارکینــگ به بد ترین شــکل
نگهداری می کند.
الیت بــدون دلیل حــق کســر پارکینــگ را برای
مردم محاســبه می کند  .تاکنون چنــد مورد برای من
پیش آمده است.
لطفا پیگیری کنیــد که چرا بولوار نماز به ســمت
سیدی وصل نمی شود.

