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مجوز های 25ساله معدن کاوی در منطقه حفاظت 
شده کوه کرکس یا به پایان رسیده یا در سال های آخر 
اعتبار قرار دارند. حاال ساکنان این منطقه حفاظت 
شده، خواهان عدم تمدید مجوز بهره برداری از معادن 

و متوقف شدن فعالیت آنها هستند.
در هفته هــای اخیر صدها نفر از اهالی روســتاهای 
اطراف این منطقه حفاظت شده در 3 نوبت با همراهی 
مســئوالن دســت به تجمع زده و خواهان برچیده 
شدن معادن شدند. علی اصغر رضایی نیا، عضو فعال 
محیط زیست و عضو ســتاد مردمی احیای کرکس 
)سماک( در گفت وگو با همشهری می گوید: مردم 
محلی منطقه حفاظت شده کرکس در 3 نوبت متوالی 
و در 3 نقطه مختلف این منطقه برای تمدید نشدن 
مجوز معادن تجمع کرده اند و اعتراضشان را از فعالیت 

بی رویه معادن اعالم کرده اند.
اولین تجمــع در روســتای »اوره« در دامنه »قلعه 
وشاق« انجام شد. چون یکی از معادن در حریم این 
قلعه تاریخی ثبت ملی شده قرار دارد. دومین اعتراض 

توسط تعدادی از کشاورزان منطقه »طرقرود« واقع 
در منطقه حفاظت شده کرکس صورت گرفت. آنها 
در اعتراض به فعالیت معدن سنگ تراورتن منطقه 
»تلوگری« خواستار جلوگیری از فعالیت این معدن 
شدند. معدن سنگ تراورتن قرمز )تلوگری( مربوط به 
یکی از بزرگ ترین معدن داران منطقه طرقرود نطنز 
است که مجوز بهره برداری این معدن 24سال پیش 

صادر شده ولی هنوز به بهره برداری نرسیده است.
سال گذشــته وزارت صمت در احیای 6هزار معدن 
متروکه به بهره برداران اعالم کرد که اگر بهره برداری و 
استخراج از معدن تلوگری صورت نگیرد، این معدن به 
تصرف دولت در خواهد آمد. علی اصغر رضایی نیا، عضو 
ستاد مردمی احیای کوه کرکس )سماک( به همشهری 
می گوید: با آغاز فعالیت این معدن و معادن دیگر، اهالی 
شروع به اعتراض کردند. چرا که به دلیل فعالیت حدود 
45معدن سنگ تراورتن در شهر طرقرود محصوالت 
کشاورزی منطقه آســیب دید و آب قنات ها کاهش 
یافت و گردو غبار، آسمان آبی این مناطق را که مستعد 
حضور گردشگران است آلوده کرد. در ایام عید نیز مردم 
روستا های »برز و کمجان« نطنز به فعالیت نابودکننده 
محیط زیست معادن منطقه اعتراض کردند. آنها البته از 
سال95 به فعالیت معادن تراورتن معترض بودند. اهالی 

می  گویند فعالیت چندین معدن سنگ تراورتن و عبور 
کامیون های حمل سنگ از حاشیه روستا ها بسیاری 
از باغ ها و کشاورزی روســتاییان را نابود کرده است. 
از 69معدنی که مجوز فعالیت در دامنه کرکس کوه 
گرفته اند، 22معدن در محدوده شهر طرقرود، 4معدن 
در روستای »کمجان« و 14معدن در روستای »اوره« 
قرار دارند. فرزاد علیزاده، عضو ســتاد مردمی احیای 
کرکس )سماک( نیز در گفت وگو با همشهری می گوید: 
بخشی از این معادن به دالیلی غیرفعال هستند. ولی به 
اندازه ای که باعث تخریب زیستگاه شده  باشند فعالیت 
کرده و رها شده اند. کرکس کوه 3 دوره 5ساله منطقه 
شکار ممنوع بود و بعد به منطقه حفاظت شده تبدیل 
شد. در همین 3 دوره، مجوز بهره برداری از ده ها معدن 
صادر شد. این منطقه براساس صورت جلسات موجود، 
به شــرط باقی ماندن و ادامه کار معــادن به منطقه 
حفاظت شده تبدیل شده است. معادن این منطقه 
هم اکنون مجوزهای 4تا 6ســاله بهره برداری دارند. 
براساس قوانین معدن، مجوز اســتحصال از معدن 

می تواند تا 25سال تمدید شود.
به گفته فرزاد علیزاده فعال محیط زیست، بعد از ارتقاي 
کوه کرکس به منطقه حفاظت شــده، باید در مجوز 
معادن تجدیدنظر می شــد و حداقل جلوی تمدید 

مجوز آنها گرفته می شد اما چنین کاری صورت نگرفته 
است. اکنون عده ای از معدن دارها دنبال این هستند 
که با پایان یافتن مدت بهره برداری از معادن در سال 
1400 و 1401 دوباره برای مدت 25سال مجوزشان 

را تمدید کنند.
باطله های معدنــی در منطقه کرکــس، انبوهی از 
درختان وحشــی بادام تلخ و پوشش گیاهی را نابود 
کرده  است. این در حالی اســت که براساس قانون، 
ضایعات معدنی باید محصور و کنترل شــوند. گرد 
ســیلیس که حاصل برش کاری سنگ هاســت نیز 
عالوه بر پوشــش گیاهی منطقه، باغ ها و ریه مردم 
شهرستان نطنز را پوشانده است. علی اصغر رضایی نیا 
درباره تأثیرات محیط زیســتی معدن کاوی در این 
منطقه، پس از 25سال می گوید: عالوه بر برداشت های 
آسیب زا از پهنه های کوهســتان کرکس، کندوکاو 
معادن تأثیر زیادی بر حرکت آب و دبی آن در منطقه 
داشته است. تیره شدن برف در اثر نشستن گردوغبار 
روی آن باعث شده که یخچال های طبیعی منطقه 
پیش از موعد گرم و ذوب شــوند. چون تغییر رنگ 
برف ها درصد سپیدایی )albedo( سطح را کاهش 
می دهد و این پدیده باعث جذب بیشتر نور خورشید 
می شود. موضوعی که در مورد برف های هیمالیا در 
هند و نپال هم رخ داد و باعث فروریختن بخش هایی 
از یخچال های طبیعی هیمالیا شــد. از سوی دیگر 
گردوغبار ناشی از فعالیت معادن، روی برگ گیاهان 
نشسته و تیرگی ایجاد شده، گرمای محیط را افزایش 
می دهد. گرمای بیشتر، رشــد پیش از موعد را برای 
گیاهان به همراه دارد و در نتیجه حیات  وحشی که 
از دانه گیاهان تغذیه می کنــد در فصل زادآوری به 
دانه گیاهان دسترسی ندارد. این فعال محیط زیست 
می گوید: آمد و شد کامیون های سنگین حامل سنگ 
با تناژهای باال روی کومــه قنات ها هم باعث ریزش 
آنها شده است. بسیاری از معادن با ریختن باطله های 
معدنی در پیرامون معادن، موجبات تغییر در عوارض 
زمین را فراهم کرده اند و در نتیجه باعث از بین رفتن 
آبراهه های هزاران ساله و تغییر مسیر جریان آب های 
فصلی و دائمی شده اند. این پدیده باعث هدررفت آب 

شرب و کشاورزی شده است.
معدن کاوان حتی برای تداوم کار خود ســامانه های 
عرفی بهره بــرداری از مراتع را اجــاره  کرده اند تا در 
آن باطله هایی را خالی کنند که شــاید هرگز از آن 
منطقه برداشته نشود. به گفته علی اصغر رضایی نیا 
فعال محیط زیســت، این کار دامداران خالف قانون 
است و آنها نمی توانند مرتعی که متعلق به سازمان 
 جنگل ها و به نمایندگی از همه مردم ایران است به 
کسی اجاره دهند. از سوی دیگر برخی کشاورزان نیز 
در منطقه حقابه های مکتسبه خود را به معدن کاوان 
اجاره داده اند که اثرات مخرب آن بر ســفره های آب 

زیرزمینی و اکوسیستم منطقه کامال مشهود است.

کرکس کوه را نجات دهید
 معدن کاوی در حاشیه کرکس زیست بوم منطقه را مختل و سفره های آب زیرزمینی را 

با تخریب قنات ها تهدید کرده است

 محیط
زیست

زهرا رفیعی
روزنامه نگار

معاون امور عتبات سازمان حج و زیارت:
 شرط ورود به عراق داشتن کارت واکسن 

مورد تأیید وزارت بهداشت ایران است
شرط ورود به کشور عراق که طی 2روز گذشته برای ورود 
زائران عتبات عالیات در فضای مجازی منتشــر شــده و 
البته نسخه به روز شده قوانین ورود به کشور عراق که در 
آن نامی از واکسن های ایرانی برای مجوز ورود به عتبات 
عالیات برده نشده است، موجب شد تا شائبه قبول نداشتن 
واکسن های ایرانی از سوی دولت عراق برای ورود زائران 

ایرانی به آن کشور مطرح شود.
در بخشنامه منتشر شده که توسط یک شرکت هواپیمایی 
در اختیار دفاتر خدمات گردشگری قرار گرفته است، آمده 
بود: مســافران ورودی به عراق ملزم به ارائه گواهی معتبر 
واکسیناسیون کووید-19 و آزمایش منفی PCR هستند.

همچنین اعالم شد که عراق واکســن های فایزر، مدرنا، 
آسترازنکا، جانسون، سینوفارم و سینوواک را برای سفر به 

این کشور مورد تأیید قرار داده است.
در این بخشنامه هیچ اشــاره ای به واکسن ایرانی برکت و 
دیگر واکسن های ایرانی نشده و همشــهری در تماس با 
معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت پیگیر این 

بخشنامه شد.
حجت االســالم صحبت اهلل رحمانی، معاون امور عتبات 
عالیات ســازمان حج و زیارت در گفت وگو با همشهری، 
بخشنامه صادر شده را جعلی خواند و گفت: این بخشنامه 
از سوی یک شــرکت هواپیمایی در اختیار دفاتر خدمات 

مسافرتی قرار گرفته و کامال جعلی است.
او گفت: کشور عراق هیچ اشــاره ای به واکسن های مورد 
اشاره نکرده و تنها شــرط ورود به آن کشور داشتن کارت 
معتبر تزریق 2دوز واکســن مورد تأیید وزارت بهداشت 
ایران با برخورداری از کیو.آر.کد یا ارائه تست پی.سی.آر 
منفی مورد تأیید وزارت بهداشت با مهلت زمان 72ساعت 

قبل از پرواز است.
معاون امور عتبات عالیات ســازمان حج و زیارت تأکید 
کرد: اخبار منتشر شده مبنی بر شرط وزارت کشور عراق 
برای ورود به آن کشور با تزریق واکسن های مدنظر مورد 
تأیید نیســت و هیچ تغییری در سیاست آن کشور برای 
ورود اتباع ایرانی برای عزیمت بــه  عراق صورت نگرفته 

است.
رحمانی گفت: کشــور عراق کاری به نوع واکسن تزریق 
شده ندارد و شرط ورود زائران به عراق تنها داشتن کارت 
معتبر تزریق 2دوز واکسن و تست پی.سی.آر منفی برای 
ویروس کرونا است. بنابراین هیچ جای نگرانی براي سفر 

به عراق وجود ندارد. 

اصغر دانشیان
معاون توسعه مدیریت سازمان 

حفاظت محیط زیست 
هیچ طرحی بدون پیوست  محیط زیستی 
آغاز نمی شــود و دولت، ســازمان برنامه 
و بودجه را مکلــف به پرداخــت اعتبار به 
طرح های دارای مجوز کرده است. دولت 
گذشته طرح های فاقد پیوست زیادی را 
آغاز کرد کــه در این دولت اجــازه این کار 

داده نشده است.

مهدی طغیانی
نماینده اصفهان در مجلس 

وزارت نیرو باید حقابه تاالب گاوخونی را 
در ورودی تحویل دهد. تــاالب گاوخونی 
به عنــوان بخش مهــم زیســت بوم فالت 
مرکزی باید جدی گرفته شود. حقابه این 
تــاالب، ۱۷۶میلیون مترمکعب در ســال 
است  که متأســفانه در این سال ها هیچ 
حقابه ای درنظر نمی گیرند و فقط صنعت 

و کشاورزی را در اولویت قرار دادند.

خبر روزنقل قول خبر

عدد خبر

 قوچ و میــش در مناطق تحــت مدیریت 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
شــمیرانات سرشــماری شــدند و علــی 
حفاظــت  اداره  رئیــس  ســاالروند، 
محیط زیســت شــمیرانات با اعــالم این 
خبر گفت: شهرســتان شمیرانات دارای 
دو منطقه حفاظت شــده ورجین و البرز 
مرکزی و  4 پاســگاه محیط بانی زردبند، 

گلندوئک، گرمابدر و راحت آباد است.

3000

هزار تن روزانــه زباله در ایران تولید 
می شــود و بــه گــزارش ایرنا، ســهم 
اســتان های مســافرخیز گیــالن، 
مازنــدران و گلســتان نگران کننــده 
اســت. در ایــن 3اســتان در حالــت 
عــادی روزانــه ۶هــزار تــن پســماند 
تولید می شود که در ایام نوروز گاه 
به 3برابر می رسد و این يك فاجعه  

برای محیط زیست است.
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