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მთავარი

ჟურნალისტური გამოძიება

კარმიდამო ჩემი
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საინტერესო ამბები

მთავარი თემა
ოკაცეს კანიონზე მიმდინარე მშენებლობის შეჩერებას "მწვანე ალტერნატივაც" ითხოვს
"გურია ნიუსი" რამდენიმე დღის წინ ოკაცეს კანიონის მშენებლობაზე წერდა. დაცული ტერიტორიების
სააგენტოში პროექტის პრეზენტაციაზე გამოითქვა შენიშვნები უსაფრთხოების, ადმინისტრირების და საერთოდ,
პროექტის გაუმართაობის შესახებ.
ოკაცეს კანიონზე მიმდინარე მშენებლობის
პროექტის პრეზენტაციაზე არ იმყოფებოდა
ორგანიზაცია "მწვანე ალტერნატივას"
წარმომადგენელი ი რ აკლი მაჭ არ აშვი ლი .
მისი თქმით, შეხვედრის შესახებ დროულად
არ გააფრთხილეს. თუმცა, მაჭარაშვილიც
აღნიშნავს, რომ ბუნების ამ ძეგლზე
მიმდინარე მშენებლობები სააგენტოს
მხრიდან მეტ სიფრთხილეს მოითხოვს.
"ოკაცეს კანიონის მშენებლობაზე
წარმოდგენილი პროექტი, ჩემი აზრით,
არაფრით არ შეესაბამება მდგრადი
განვითარების, გარემოს დაცვის პრინციპებს
და ზოგადად, დაცული ტერიტორიების
არსისგან ძალიან შორს არის. მთავარი
პრობლემა აქ კი ისაა, რომ გადაწყვეტილება
თავის დროზე ძალიან გაუმჭვირვალედ,
ნაჩქარევად იქნა მიღებული. თვითონ
სააგენტოს ხელმძღვანელობაც ლაპარაკობს
იმაზე, რომ ადგილი ჰქონდა უკანონო
გარიგებას, იგივე ადეიშვილის
სურვილისამებრ გადაწყდა ტენდერის
საკითხი. ბოდიში, მაგრამ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და თუ სააგენტო ამას არ მიყვება, ეს არის
დანაშაულის შეუტყობინებლობა. ეს უნდა გაჩერდეს და დაიწყოს გამოძიება. ის, რომ ერთი შეხვედრა მოეწყო,
არაფერში არ ჯდება. საჯარო განხილვა იმას ნიშნავს, რომ უნდა გამოქვეყნდეს პროექტი და მოეწყოს მასზე
განხილვები. "ფეისბუქით" ამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება არ არის საკმარისი", _ ამბობს ის.
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში 10 ივლისს გამართულ ოკაცეს კანიონის
მშენებლობის პროექტის პრეზენტაციაზე, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე რ ატი
ჯაფ არ ი ძე მ აღნიშნა, რომ მათ უწყებას უკვე დაგეგმილი პროექტი გადაეცა და მის მიხედვით მშენებლობას
განაგრძობენ. ხოლო პროექტის თავიდან შეფასება და იმ მოთხოვნების გათვალისწინება, რაც აქვთ
სპეციალისტებს დიდ დროს და გაცილებით მეტ თანხებს მოითხოვს, რაც, მისი ვარაუდით, საერთოდ,
მშენებლობის გაჩერებას გამოიწვევს და ბუნების ამ შესანიშნავ ძეგლს ვიზიტორები ვერ ნახავენ.

8 საკითხი _ წულუკიანის
უწყებას არაეფექტური
მუშაობის შედეგებზე
მიუთითებენ

ვინ არიან ოზურგეთის
სოფლებში მაჟორიტარი
დეპუტატების კანდიდატები
და რატომ დატოვა
რესპუბლიკური პარტია
ერთ-ერთმა ლიდერმა?

აღდგება თუ არა
სამართლიანობა მიხეილ
სააკაშვილის დაჭერით

“მინდოდა ღირსეული
სიბერე მქონოდა...“

"ჯავახკი" სომხური
ენისთვის სტატუსის
მინიჭებას ითხოვს"

ზაზა ხატიაშვილი შსს-სგან
ბოდიშის მოხდას მოითხოვს

"მერაბიშვილის განცხადება
საფუძველს მოკლებულია"

პარლამენტს საჯარო
სამსახურის
მარეგულირებელი ახალი
კონცეფციის პროექტი
წარედგინა

"დავეხმაროთ პატიმრებს,
ნუ მივატოვებთ გასაჭირში"

"არხის მფლობელთან
დეზინფორმაცია
მიჰქონდათ და ივანიშვილი
საინფორმაციო ვაკუუმში
იყო"

კლუბ "გურიას"
დირექტორის შვილი
გარდაიცვალა

დღის ფოტო _ ბურჯანაძის
ოფისი ჩოხატაურში

წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია და
რეაბილიტაციის შემდეგ

სად გაქრა 91 833 ცალი
ჩამოწერილი წიგნი?

ირაკლი მაჭარაშვილი რატი ჯაფარიძის ამ განცხადებას ასე პასუხობს: "არგუმენტი იმაზე, რომ თუ ამ
მოთხოვნებს შეასრულებს სააგენტო, გაცილებით მეტი თანხა დასჭირდება პროექტს და ამის გამო შეიძლება
საერთოდ გაჩერდეს მშენებლობა და ტურისტებმა ვეღარასდროს ნახონ ოკაცეს ულამაზესი კანიონი, არ არის
საკმარისი. თუ პროექტი გაუმართავია და ამაში ფული ტყუილად იხარჯება, ჯობია სულ არ აშენდეს.
გაფუჭებულის გამოსწორებაზე უფრო არავინ გაიმეტებს ფულს, ვიდრე გამართული პროექტის დაფინანსების
მომატებაზე", _ აცხადებს მაჭარაშვილი.
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ასკანის დაბეჩავებული
სოციალური სამყარო ამაო
მოლოდინშია
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ბიძინა ივანიშვილი: "წინა
ხელისუფლება დახვეწილი იყო
ცრუ ინფორმაციის
გავრცელებაში"

ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის სოფლებში
სოციალური დახმარების
მოლოდინში არაერთი ოჯახია.
საქართველოში...
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საქართველოს პრემიერმინისტრის ბიძინა
ივანიშვილის თქმით, ევროპის
სახალხო პარტიიის შეფასებები
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