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خسارت 100درصدی خشکسالی 
به 15 درصد شالیزار های گلستان

در فصل زراعی جاری 
تاکنــون ۱۵درصد مزارع 
شالی گلســتان به دلیل 
خشکســالی متحمــل 
خسارت ۱00 درصدی و 

حدود ۲0درصد دیگر دچار کاهش شدید عملکرد 
شدند. به گزارش ایرنا، استان گلستان در سال های 
اخیر با کاهش شــدید بارندگی مواجه شــده و به 
دلیل افزایش دما و مصرف بیشتر آب در زمین های 
کشاورزی، همه ساله بخشی از دسترنج زارعین در 

مراحل گوناگون تولید نابود می شود.
    

رئیس داروخانه مرکزی هالل احمر: 
 وضعیت دارویی کشور 

بهتر شده است 
رئیس داروخانه مرکزی 
هالل احمر با اشاره به این 
کــه وضعیــت دارویی در 
کشور نســبت به ماه های 
گذشته به مراتب بهتر شده 

اســت، گفت: چندین ماه اســت که دیگر در حوزه 
داروی مختــص بیماران دیابتی بــا کمبود مواجه 
نیستیم و داروخانه مرکزی هالل احمر به اندازه ۴ ماه 
ذخیره انسولین و اقالم انسولین دارد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی جمعیت هالل احمر؛ جواد شمسایی، در 
خصوص آخرین وضعیت خدمات رسانی این داروخانه 
گفت: خدمات ما به بیماران کرونایی به صورت مجزا 
تا پایان همه گیری ادامه دارد و خوشبختانه در این 

خصوص نیز با کمبودی مواجه نیستیم. 
    

سردار رحیمی خبر داد:
 اجرای طرح برخورد ضربتی 
با سارقان مسلح در پایتخت

رئیس پلیس از اجرای 
طرح برخــورد ضربتی با 
سارقان مسلح در پایتخت 
خبر داد. بــه گزارش ایلنا، 
سردار »حسین رحیمی«  

با اشــاره به زمین گیر شدن ســارقان مسلح در دو 
عملیات جداگانه پلیس پایتخت و کشف دو قبضه 
سالح جنگی از آن ها، خاطرنشان کرد: طرح برخورد 
با جرایم خشن به صورت ویژه در دستور کار ماموران 

کالنتری ها و گشت های یگان امداد قرار دارد.
    

 برگزاری پویش »مهر عاطفه ها« 
در شبکه شاد 

مشاور وزیر و قائم مقام 
ســازمان دانش آموزی از 
برگزاری جشن عاطفه ها در 
قالب پویش مهر عاطفه ها و 
با شعار »مهر، ماه مهربانی« 

برای دانش آموزان سراسر کشــور در بستر فضای 
مجازی )شبکه شــاد( خبرداد. به گزارش ایسنا، 
اسماعیل بحری زاده با اشــاره به ایجاد پایگاه های 
دریافت هدایــا در مناطق، شهرســتان ها و مراکز 
استان ها با همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
گفت: دانش آمــوزان همچنین می توانند از طریق 
درگاه پرداخت آنالین و یا شــماره حساب مدرسه 

هدایای نقدی خود را پرداخت کنند.
    

سوء تعبیر نشود؛ منع تردد 
همچنان برقرار است

فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا 
با اشاره به ابهام ایجاد شده مبنی بر لغو منع تردد شبانه 
گفت: منع تردد که برابر با ستاد ملی مبارزه با کرونا 
تصویب شده بود، همچنان برقرار است و برای آن دو 
شبی که برای برخی لغو آن دچار ابهام شد، جریمه 
اعمال نخواهد شــد. احمد وحیدی، افزود:  قرار شد 
افرادی که در ساعت منع تردد شــبانه برای تزریق 
واکسن مراجعه می کنند با ارائه کد ملی و همکاری 
نیروی انتظامی مشمول جریمه نشوند که جزئیات به 

اطالع افراد خواهد رسید.
    

روش های کمک به تهیه تبلت 
دانش آموزان معلول و بی سرپرست

مدیرکل بهزیستی اســتان تهران همزمان با 
شــروع ســال تحصیلی جدید، روش های جذب 
کمک های خیران برای تهیــه تبلت دانش آموزان 
تحت پوشــش این ســازمان را اعالم کــرد. امین 
شاهرخی در گفت وگو با ایسنا، یادآور شد: شماره 
حســاب ۴۱۷۴0۳۴۵۴۱۸۵۵۴۶۷، شماره شبا 
IR۱۱0۱0000۴۱۷۴0۳۴۵۴۱۸۵۵۴۶۷ و 
شماره کارت مجازی ۶۳۶۷۹۵۷0۱۹۴۶۴۷۵۴ 
راه هایی برای جــذب کمک های مردم پیش بینی 

شده است.

از گوشه و کنار

یک فعال محیط زیست استان فارس 
گفت: معدن کاوی بی ضابطه منجر به فقر 
معیشتی، نابودی منابع طبیعی و تخریب 
رویشگاه ها و زیستگاه ها می شود و با ادامه 
یافتن این روند زندگی انسان از حالت 

طبیعی و تعادل خود خارج خواهد شد.
بهمن ایزدی در گفت و گــو با ایرنا 
افزود: اهمیت ندادن به ایجاد معیشت 
اصولــی و منطقی برای مــردم یکی از 
مهمترین معضالتی اســت که موجب 
شــده ارزش های طبیعی یکی پس از 
دیگری تحت لوای معدن کاوی و یا هر 
نوع فعالیت بی ضابطه ای در طبیعت از 

دست برود.
این فعال محیط زیست ادامه داد: در 
حال حاضر ارزشمندترین بوم ناحیه های 
ما در مناطق کوهستانی و حتی دشت ها 
به برداشــت موادمعدنی اعــم از مواد 
شیمیایی یا سنگ ها با آلیاژ مس و آهن 
اختصاص داده  شــده و می توان گفت 
معدن کاوی و فعالیــت در حوزه معدن 
در کشور و به ویژه در استان های فارس 
و کرمان در شــرایط کنونی گسترش 

بسیاری پیدا کرده است.
وی افزود: متأســفانه در نقاطی از 
اســتان فارس در خط الــرأس کوه ها 
مانند ارتفاعات کوه های منطقه بوانات، 
روشن کوه، تنگ حنا و دیگر مناطق بدون 
در نظر گرفتن ضوابط زیست محیطی و 
کارکردهای اکولوژی اکوسیستم های 
کوهستانی، فعالیت های معدنی انجام 
داده اند و حتی در رأس کوه ها که منشأ 
تغذیه آبخوان ها است اقدام به برداشت 

سنگ معدنی کرده اند.
ایزدی اضافه کرد: اینگونه اقدامات 
نه تنها موجب تخریب مناطق ارزشمند 
و از بیــن رفتــن پوشــش گیاهی آن 
مناطق می شــود بلکه در شبکه های 

هیدرولوژیک)وابســته به آب( منطقه 
نیز ایجاد اختالل می کند.

رانش زمین درپی به کارگیری 
روش منسوخ روبرداری 

وی با بیان اینکه روبرداری از معادن 
در کشــورهای توســعه یافته به ویژه 
برای شن و ماسه منســوخ شده  است، 
گفت: روبرداری از برخــی از معادن در 
استان فارس موجب ایجاد گسل هایی 
با تراشــه های حدود ۷0 متر می شود 
و شــکافی که از این نوع اقدامات بین 
طبقات تحت االرضی خــاک به وجود 
آمده خطــرات جبران ناپذیری مانند 

رانش زمین را به دنبال دارد.
رئیس هیأت مدیره انجمن کانون 
ســبز افزود: ضایعات معدنی حاصل از 
انجام این اقدامات باعث تخریب صدها 
هکتار از رویشگاه ها و زیستگاه ها شده  
است  و نیاز اســت که اینگونه اقدامات 

ساماندهی شود.
وی عنوان کــرد: در کنــار معادن 
سنگ باید دســتگاه های سنگ شکن 
تعبیه کنند و از ضایعات همین معادن 
برای تأمین نیازهای شن، ماسه و دیگر 
مصالح ســاختمانی بهره ببرند تا با این 
کار تخریب کمتری هــم در طبیعت 

صورت بگیرد.
ایــزدی گفــت: بــرای اعطــای 
مجوز راه اندازی معــادن باید ضوابط 
زیست محیطی و بوم سازگان مختلف، 
حفظ هویت طبیعــی و تعیین درجه 
پایداری بوم سازگان، میزان مصرف و نیاز 
ما برای اقدامات عمرانی و ساختمانی در 

نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: افرادی که در مراحل 
اولیــه راه اندازی معادن برای کســب 
مجوزهای بهره برداری از معادن تالش 
می کنند، بیشتر نقش واسطه را دارند 

و وارد مرحله کار و اجرا نمی شــوند. به 
همین دلیل ممکن اســت اطالعی از 
تبعات ناشی از انجام این اقدامات بدون 

در نظر گرفتن ضوابط نداشته باشند.
این فعال زیســت محیطی گفت: 
بســیاری از معادن که با دریافت پروانه 
بهره بــرداری، فعالیت های خود را آغاز 
کرده اند پس از تخریــب یک منطقه 
وسیع و به هم ریختن منظرگاه و درهم  
شکســتن تعادل آن منطقــه متوجه 
می شوند که موادمعدنی موردنظرشان 
در آن منطقه وجود ندارد و متأســفانه 
منطقه تخریب شده را به همان شکل رها 
می کنند و هیچگونه تالشی برای ترمیم 
قســمت هایی که خودشــان تخریب 

کرده اند انجام نمی دهند.
وی افزود: هرچند معدن کاوی برای 
یک عده قلیل ایجاد درآمد می کند اما 
برای تعداد کثیری از ساکنان یک منطقه 
بجز رنج و مشــکالت چیزی به دنبال 
ندارد. این فعال محیط زیســت ادامه 
داد: ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
همچنین وزارت نیرو، سازمان جنگل ها 
و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست 
درباره دادن مجوز و موافقت های اولیه 
برای احداث معادن باید بررســی های 

دقیق داشته باشند.
بی دقتی سازمان های ذی ربط در 

اعطای مجوز به سودجویان
وی عنــوان داشــت: طمــع و 
افزون خواهی برخی سرمایه گذاران در 
امور معدن برای کسب درآمد و از طرفی 
بی دقت جدی سازمان های ذیربط در 
خصوص اعطای مجوزهــای معدنی 
در مناطــق مختلف موجب شــده که 
تعادالت طبیعی در بسیاری از مناطق 

به هم بخورد.
ایزدی ادامــه داد: بــا انجام چنین 

اقداماتی شــاهد ویران شــدن برخی 
مناطق مانند منطقه روشن کوه بوانات 
در شمال فارس هســتیم که به عنوان 
آخرین زیستگاه  خرس قهوه ای محسوب 
می شود. وی اضافه کرد: احداث معادن 
در روستای روشــن کوه درست روی 
ســفره آبی و قنواتی که آب روســتا را 
تأمین می کنند صورت گرفته و منظرگاه 
مســکونی آن منطقه را به شدت تحت 

تأثیر سوء خود قرار داده است.
او ابراز کرد: متأسفانه در حال حاضر 
افرادی که با ترجیح منافع شخصی خود 
اقدام به احــداث این معادن می کنند و 
ســازمان های که مجوز انجام اینگونه 
اقدامات را می دهند به هیچ وجه مورد 

بازخواست قرار نمی گیرند.
صدور غنی ترین موادمعدنی 

سرزمین مان با قیمتی بسیار ناچیز 
ایزدی در ادامه اظهــار کرد: برخی 
تصور می کنند مــواد معدنی که به این 
شکل استخراج می شود نقش بسزایی 
در پیشــبرد امر صادرات ایفا می کند 
و بــرای کشــور ارزآوری دارد؛ اما این 
اقدام بیــش از آنکــه بازدهی مطلوبی 
از نظر اقتصادی داشــته باشد موجب 
از بین رفتن شــور و حــال زندگی در 
مردم، تخریب رویشگاه ها و زیستگاه ها، 

 نابودی منابع آب، خاک و هوا می شود. 
وی بیان کرد: می تــوان گفت که این 
امر بیــش از آنکه برای کشــور ایجاد 
منفعت بیشــتری کند، ضرر و آسیب 
جبران ناپذیری به دنبال دارد و در واقع با 
انجام این کار، باارزش ترین و غنی ترین 
موادمعدنی ســرزمین مان را با قیمتی 
بسیار ناچیز به کشورهای دیگر به فروش 

می رسانیم.
ایزدی با اشاره به جزیره های نخلی 
دبی گفت: بخش عمده ای از خاک های 
مورد نیاز برای انجام کارهای زیرساختی 
مربوط به جزیــره نخلی که در آب های 
نزدیک به ســواحل دبی واقع شده ، از 
مارن تشکیل شده اســت که این گونه 
از خاک از اســتقامت، نفوذناپذیری و 
مقاومت باالیی در مقابل آب برخوردار 
است. در سال های گذشته برای ساخت 
این جزیره نخلی هزاران تُن از این خاک 
با قیمتی ناچیز از استان های خراسان 

جنوبی و کرمان خریداری شد.
 مراتع از بین رفته و

 روستاییان و عشایر آواره
وی در رابطــه بــا آثــار ناشــی از 
معدن کاوی بر زندگی روســتاییان و 
عشایر، گفت: متأســفانه با گسترش 
فعالیت های مربوط به معادن غنی ترین 
مراتع کشور که عشایر و روستاییان برای 
استمرار زندگی شان از گیاهان مرتعی 
آن مناطق استفاده می کردند از بین رفت 
و برخی از این مناطق تبدیل به منشــأ 
ریزگردها شد و بسیاری از روستاها خالی 

از سکنه شدند.
ایزدی گفت: معدن کاوی خط تراز 
آب هــای زیرزمینی را به هــم زد و در 
حال حاضر خط تراز ایستایی آب های 
زیرزمینی با افت بسیار فاحشی روبه رو 
شده اســت که این اتفاق ادامه فعالیت 
برای کشاورزان را با مشکل روبه رو کرد 
و باعث مهاجرت روســتاییان و تبدیل 

آبادی ها به مخروبه شد.
وی اضافه کرد: روستاییانی که سال ها 
زندگی و معیشت کشــاورزی خود را 
هوشمندانه و براساس یک دانش بومی 
دیرینه در سخت ترین شرایط اقلیمی 
رقم زده بودند، دربه در شــدند و برای 
زندگی به حاشیه  شهرها پناه بردند. در 
واقع این امــر زمینه های به هم ریختن 
تعادالت اقتصادی و اجتماعی مناطق 
مختلف بــه ویژه مناطق روســتایی را 

فراهم کرد.
 منشأ معدن کاوی بی ضابطه، 

تفکر بخش دولتی است
ایزدی گفت: از نظر من معدن کاوی 
و سایر اتفاقاتی که در طبیعت می افتد و 
منجر به ایجاد درآمدزایی برای عده ای و 
معضالت معیشتی برای مردم می شود، 
از تفکر بخش دولتی نشأت گرفته است.

رئیس هیأت مدیره انجمن کانون 

سبز افزود: کارشناسان حوزه طبیعت 
سالهاســت که توصیه هــای الزم در 
خصوص مضرات و خسارت های ناشی از 
معدن کاوی بی ضابطه را مطرح می کنند 
اما متأسفانه گوش شنوایی برای حل این 

مشکالت وجود ندارد.
ایزدی با تأکید بر اینکه معدن کاوی 
بی ضابطه زندگی انسان از حالت طبیعی 
و تعادل خود خارج کرده اســت، گفت: 
متأسفانه توســعه پایدار و طرح های 
مربوط به آمایش سرزمین تنها در حد 
یک حرف باقی مانده و هیچ گاه عملی 
نشده اســت و اقداماتی که تاکنون در 
خصوص معدن کاوی در کشور ما انجام 
شده نتیجه ای جز آســیب رساندن به 
محیط زیست و منابع طبیعی به دنبال 

نداشته است.
وی بیــان کرد: برخــی از صاحبان 
معادن در کشور، صاحبان نفوذ و قدرت 
در عرصه سیاسی و اقتصادی هستند. 
این افراد به جــای قانون مداری؛ خود 
پیشقراول معدن کاوی بی ضابطه شدند 

و به این امر دامن زده اند.
ایزدی به اعتراض مسئوالن و مردم 
نی ریز در رابطه با اکتشاف پهنه معدنی 
در منطقه پهنابه این شهرستان اشاره 
کرد و گفت: اعتراض مسئولین و مردم 
نی ریز به این موضوع به این دلیل است که 
ارتفاعات این شهرستان از تمام جوانب 
شرق، غرب، شمال و جنوب تحت هجوم 
معدن کاوهایی با حمایت بخش دولتی 
قرار گرفته اســت و سهم ساکنین این 
شهرســتان از این اقدامات تنها گرد و 
غبار، در به دری و بدمنظر شدن فضاهای 

طبیعی پیرامون این شهرستان است.
به گفته این فعال محیط زیست، 
مسئولین باید به تبعات عملکردهای 
نامطلوب گذشــته در بــاب تاراج 
ارزش های سرزمینی و از بین رفتن 
بوم ســازگان مرتفــع حیات بخش 
که تمام زندگی مان  وابســته به آنها 
اســت، توجه بیشــتری کننــد و با 
مدنظر قرار دادن عملکرد گذشــته 
 تدابیر الزم را برای حل این مشکالت 

اتخاذ کنند.

معدن کاوی بی ضابطه در استان های فارس و کرمان گسترش بیشتری دارد؛ 

استحصال، به بهای گزاف فقر زمین و بومیان 

گزارش

پس از غیرقانونی خواندن نام گذاری چهار خیابان و معبر به 
نام هوشنگ مرادی کرمانی، جبار باغچه بان، مهدی آذریزدی 
و صمد بهرنگی و رد شدن مصوبه شورای شهر تهران، سرانجام 

پالک کوبی این معابر انجام شد.
به گزارش ایسنا، در جریان سیصد و سومین جلسه شورای 
شــهر تهران به تاریخ ۳0 خردادماه بررســی صورت جلسه 
کمیســیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر 
تهران در دســتور کار قرار گرفت که در این جلسه مصوب شد 
خیابان کوچک یکم در منطقه ۶ به نام استاد صمد بهرنگی با 
حفظ شماره گذاری تغییر نام داده شود. همچنین کوچه سوم 
در خیابان حجاب به نام استاد مهدی آذریزدی، کوچه پنجم 
مجاور خیابان حجاب به نام اســتاد هوشنگ مرادی کرمانی، 
و کوچه هفتم در خیابان حجاب به نام اســتاد جبار باغچه بان 

نام گذاری شود.
هوشــنگ مردادی کرمانی که تنها حاضر این جمع است 
در واکنش به این اقدام گفت: »کار بســیار خوبی کرده اند ولو 
این که عده ای مخالف باشــند. همه این افراد حاصل سختی ، 
رنج، تالش و کوشش هستند. آن ها بار فرهنگی جامعه را پیش 
برده اند. اگر نگوییم بیشتر از سربازی که جانش را در راه وطن 

گذاشته که مردم راحت باشــند، به همان  انداره قابل احترام و 
دوست داشتنی هستند. این افراد شهید فرهنگی هستند.«

اما چندی نگذشت که اعالم شد هیات تطبیق فرمانداری 
تهران نام گذاری معابری به اسم بزرگان آموزش و ادبیات کودک 
و نوجوان ایران ازجمله: جبار باغچه بــان، مهدی آذریزدی، 
صمد بهرنگی و هوشنگ مرادی کرمانی را غیرقانونی خواند. 
محمدجواد حق شناس، عضو شورای شهر تهران، نسبت به این 
موضوع واکنش نشان داد و در تذکری خواست هیات تطبیق 
برای شورای شــهر در انجام وظایف قانونی ناشی از اختیارات 
مصرح در قانون مانع تراشــی نکند. در پــی این اتفاق انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان با انتشار بیانیه ای نسبت به این 
ماجرا واکنش نشان داد و نوشت: »انجمن نویسندگان کودک و 
نوجوان، نه فقط نظر سلیقه ای هیئت تطبیق فرمانداری تهران 
را غیرقابل قبول می داند، بلکه بر این باور است که چنین اعمال 
سلیقه های غیرفرهنگی، پاسخی درخور از مردم و به ویژه نسل 
جدید خواهد گرفت. تن دادن جامعه به این قبیل تصمیم های 
زیان بار، هم به شهر و مردم آسیب می زند و هم به هویت جمعی 

و منافع ملی.«
هوشنگ مرادی کرمانی هم در پی این اتفاق به ایسنا گفت: 

دیدید ما چهارتا را رد کردند و کسی هم صدایش درنیامد. اگر از 
نسل ما، ما چهار نفر را کنار بگذارید، چه می ماند؟ بقیه اش کو؟ 
ما هرکدام سبک و موقعیتی برای خود داریم که متفاوت از هم 
است. با توجه به این که شورای شهر بر این مسأله تأکید داشت، 

نمی دانم با چه مصلحتی قبول نکردند.

اما حاال با گذشت بیش از دو ماه از این ماجرا عکس هایی 
به دســت ایسنا رسیده اســت که نشــان از پایان ماجرای 
نام گذاری این چهار خیابان و کوچه دارد و معابر یادشــده 
به نام این چهار چهره آموزش و ادبیات کودکان و نوجوانان 

پالک کوبی شده اند.

پایان خوش ماجرای چهار خیابان!

با معدن کاوی های 
بی ضابطه، غنی ترین 

مراتع کشور که عشایر و 
روستاییان برای استمرار 

زندگی شان از گیاهان 
مرتعی آن مناطق استفاده 

می کردند از بین رفت و 
برخی از این مناطق تبدیل 

به منشأ ریزگردها شد و 
بسیاری از روستاها خالی از 

سکنه شدند

برخی صاحبان معادن در 
کشور، صاحبان نفوذ و 

قدرت در عرصه سیاسی 
و اقتصادی هستند. این 

افراد به جای قانون مداری؛ 
خود پیشقراول معدن کاوی 
بی ضابطه شدند و به این امر 

دامن زده اند
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