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دوم تا نهم اردیبهشت ماه امسال هم، 
در حالی عنــوان »هفته زمین پاک« را 
یدک می کشد که کشور با چالش های 
زیســت محیطی فراوانــی در زمین و 
آسمانش روبروست. دست به نقدترین 
نمونه از این دست، سروان است که زخم 
بی تدبیری و بی توجهــی به طبیعت، 
تن زمین و موجوداتــش را در یکی از 
زیباترین مناطق کشــور ناسور کرده 

است.
دو هفته است که مردم شهرستان 
ســراوان در نزدیکی شــهر رشت، در 
اعتراضی  دامنه دار علیــه تخلیه زباله 
در جنگل های گیالن دست به تحصن 
زدند و حتی بر اساس آخرین گزارش ها 
در شب های گذشته ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر از 
مردم نیز برای جلوگیری از ورود زباله به 
این منطقه در محل انباشت زباله تجمع و 
وقت اذان مغرب هم همانجا افطار کردند. 
در این میان منابع محلی می  گویند که 
مردم ســراوان و به خصوص زنان، شب 
را در ورودی محل دپوی زباله ها ســر 
می کنند و مانــع از ورود کامیون های 
حمل زبالــه به جنگل های باســتانی 

هیرکانی می شوند.
از سال 6۳ تاکنون حدود یک میلیون 
تن پسماند شهر رشت و هفت شهر دیگر 

گیالن، در جنگل سراوان دپو شده است 
و شیرابه آن با سرعت 6 تا ۱2 لیتر بر ثانیه 
از دل جنگل هــای هیرکانی و از طریق 
رودخانه های زرجوب و گوهررود وارد 
تاالب انزلی می شود؛ اتفاقی که به گفته 
رضا زمانی، مدیرکل محیط زیســت 
گیالن، عالوه بر وارد کردن آســیب به 
طبیعت منطقه، سالمت عمومی اهالی 
این استان را نیز تهدید می کند، زیرا هم 
اکنون ارتفاع پسماندهای انباشت شده 
در سایت دپوی زباله سراوان به 97 متر 
می رسد و روزانه یک هزار تن پسماند نیز 

وارد این سایت می شود.
ادامه فاجعه در نقطه ای دیگر

ادامه  دار شدن تجمعات و ممانعت از 
ورود کامیون های حمل زباله به منطقه 
در حالی اســت که این روزها هر یک از 
مسئوالن مرتبط استانی گیالن به اسم 
همدردی به این منطقه می روند و با وعده 
حل مشکل ســعی در پراکنده کردن 
تجمع کنندگان دارنــد. در این میان 
برخی نیز بیم آن دارند که ماجرای تجمع 
مردم سراواِن رشت نیز همچون ماجرای 
تجمع سال گذشــته مردم اصفهان در 
اعتراض  به بی آبی زاینده رود و اعتراض 2 
سال پیش در چهاردانگه مازندران  شود 
که به درگیری بیــن معترضان محلی 
و یگان ویژه انجامید و عمال بدون حل 
مشکل ماجرا کمافی السابق ادامه یافت.

هر چند در روزهــای اخیر و پس از 
تجمع مردم منطقه ورود زباله به سراوان 
متوقف شده است، اما این نگرانی وجود 

دارد که به محض پایــان تجمع مردم 
این مشکل ۳8 ساله همچنان بر قوت 
خود باقی بماند. این در حالی است که 
بسیاری از کارشناسان محیط زیست 
می گویند، حتی اگر دپوی زباله در این 
محل از همین روزهای اخیر هم متوقف 
شده باشد، تبعات زیست محیطی آن تا 
مدت ها دامنگیر منطقه و مردم است. 
ضمن اینکه قاعدتا زباله ها در دو هفته 
گذشته نیز به ســمت بخش دیگری از 
جنگل های هیرکانی گسیل شده است و 
باید منتظر ادامه فاجعه در نقطه دیگری 

از گیالن بود.

 تنها 10 درصد زباله ها 
تفکیک می شود

این فاجعه در حالی به شکلی وخیم 
به حیات خود ادامه می دهد که چیزی 
مشابه آن در آرادکوه در اطراف پایتخت 
۱۰ میلیــون نفری کشــور با حجمی 
غیرقابل تصور از زباله و در بسیاری دیگر 
از شهرهای کشور تکرار می شود. از نظر 
کارشناســان راه حل مشخص است؛ 
تفکیک و بازیافت. مواردی که هر چند 
این معضل محیط زیستی را از بیخ و بن 
حل نمی  کند اما از سرعت بروز فاجعه تا 
حد زیادی می کاهد. اتفاقی که حتی در 
پایتخت هم نیفتاده اســت و بر اساس 
گزارش ها تنها ۱۰ درصد از پسماندهای 

خانگی تفکیک می شوند.
 وضعیت اسفناک 

تفکیک پسماند در کشور
یکی از ســاده ترین روش هایی که 
در کشــور ما برای رهایی از پسماندها 
انجام می شــود، دفــن فیزیکی آن ها 
است که این دفن فیزیکی در واقع تنها 
پنهان کردن پسماند و مشکل است. به 
اعتقاد کارشناسان این دفن پسماندها 
به صورت فیزیکی، علمــی و بی خطر 
برای محیط زیســت نیســت و روش 
اصولی مدیریت پسماند بی خطرسازی 

و بازیافت آن است.
ســهیل اوالدزاد، کارشــناس 
محیط زیست با اشــاره به شیوه های 
بازیافت زباله در کشــور گفت: »کشور 
در مبحث پسماند در وضعیت اسفناکی 

قرار دارد، چرا که فقط به طور جســته 
و گریخته کلید واژه تفکیک زباله را به 
مردم گفته اند امــا درباره این موضوع و 
اهمیت آن آموزش کافی داده نشــده 
اســت. در کنار آن زیرســاخت های 
بازیافت آن چه از نوع تر و خشــک هم 

نامیده می شود، فراهم نیست«.
وی با بیان اینکــه بازیافت زباله در 
دنیا درآمدزا و اشتغال زا است و به همین 
علت پایه اقتصادی بسیاری از کشورها 
بر مبنای بازیافت زباله اســت، اظهار 
کرد: »بر اساس آمارثبت شده در سال 
2۰۱6 در اروپا ۵۰۰هزارنفر در زمینه 
بازیافت زباله شاغل هستند و زمانی که 
در این حجم بسیار مناسب درآمدزایی 
وجود داشته باشد مشخصا افراد بسیاری 
به دنبال ایــن کار خواهند بود«. این در 
حالی است که  بازیافت در کشور اصال 
به شیوه های مناسبی انجام نمی شود و از 
طریق مجاری غیرقانونی و دوره گردها و 

مجموعه های مخفی صورت می گیرد.
 بیشترین آلودگی پسماند 

در حوزه آب 
در حالی آلودگی های محیط زیستی 
شامل سه عنصر آب، خاک و هوا می شوند 
که پســماندها، پتانسیل های آلودگی 
زیست محیطی در ســه حوزه را دارند 
و حتی این آلودگی به محیط زیســت 
خالصه نمی شود و باعث بروز بسیاری از 
بیماری ها و سرطان ها برای افراد می شود 
زیرا وقتی آب، خاک و هوا آلوده شد تأثیر 
مستقیمی در تهدید سالمت افراد دارد.

در ایــن میان از بین ســه آلودگی 
آب، خاک و هــوا، آلودگــی آب آثار 
زیانبار بیشــتری بر تهدید ســالمت 
افراد می گذارد که متأسفانه بسیاری از 
منابع آبی در کشور در اثر نبود مدیریت 
صحیح پســماند، دچار آلودگی شده 
است به همین جهت بیشترین آلودگی 
که پسماندها در حوزه محیط زیست 
ایجــاد کرده اند، در حوزه آب اســت. 
اتفاقی که نمونه اخیــر و عینی اش در 
سراوان رخ داده و شــیرابه های ناشی 
از دفن غیر اصولــی زباله وارد آب های 
جاری شــده و به ســمت دریای خزر 
می رود. به طوری که دفن زباله در ۱7 
کیلومتری شهر رشــت یکی از عوامل 
آلودگی شدید مرداب انزلی تشخیص 

داده شده است.
جواد وروانی، دانشیار محیط زیست 
دانشــگاه آزاد اســالمی با اشــاره به 
خطــرات جبران ناپذیر پســماندها 
بر محیط زیســت، به ایمنــا می گوید: 
»نمی توان گفت کدام دسته از پسماندها 
بیشــترین آلودگی را در کشور ایجاد 
کرده اند و هر منطقه از کشــور یک نوع 
از دسته بندی پســماند در آن بیشتر و 
محیط زیست و سالمت افراد آن منطقه 
را به خطر انداخته است اما در کل می توان 
گفت بیشترین پسماند تولیدی در کشور 

مربوط به پسماندهای عادی و خانگی 
است زیرا جمعیت خانوارها در روستاها 

و شهرها هرروز روبه افزایش است«.
وی با بیان اینکه کم و کاستی هایی 
در مدیریت پسماند کشور وجود دارد، 
می گوید: »خألهایی کــه در مدیریت 
پســماند وجود دارد این اســت که از 
پسماندها استفاده بهینه ای نمی شود 
منظور از استفاده تبدیل کردن پسماند 
به انرژی، بازیافت و تولید ثروت و اشتغال 
برای افراد جامعه است. امروزه پسماندها 
در کشورهای توســعه یافته به عنوان 
طالی کثیف شناخته می شوند زیرا این 
کشورها با بازیافت این پسماندها ضمن 
تولید انرژی، اشتغال و تولید ثروت ایجاد 
کرده اند ولی از این امر در کشور ما، غفلت 

شده است«.
در چنین شرایطی هفته زمین پاک 
امسال در حالی با شعار »سرمایه گذاری 
در زمین با مدیریت پسماند« آغاز شده 
که حسن پســندیده، مدیرکل دفتر 
مدیریت پســماند ســازمان حفاظت 
محیط زیســت  می گوید: »ساالنه 2۱ 
میلیون تن پسماند عادی شامل خانگی، 
شهری و روســتایی در کشــور تولید 
می شــود که حدود 7 تــا 8 درصد آن 
ترکیبات پالســتیکی است و فقط ۱۰ 
درصد یا کمتــر از آن در مبدا تفکیک 

می شود«.
 در حالی که میزان خســارت های 
وارده به محیط زیست ناشی از مدیریت 
نادرست پســماندها ســاالنه حدود 
۴۴8هزار میلیارد ریال برآورد شــده 
است که دفن غیر اصولی، عدم تفکیک 
زباله، اشــغال زمیــن، آلودگی منابع 
خاک و آب های ســطحی و زیرزمینی 
ناشی از نشــت و نفوذ شــیرابه، تولید 
گازهای گلخانه ای، تخریب ســیما و 
منظر محیط زیست از دالیلی است که 
سبب آسیب پسماندها به محیط زیست 
می شود. در این میان هر چند فعال تنها 
مردم مناطق همجوار بــا مراکز دپوی 
زباله، با گوشت و پوست شان بوی تعفن 
و آثار مخرب زبالــه را درک می کنند؛ 
اما دیر نیســت زمانی که بی توجهی به 
تولیدات عظیم پسماندها و عدم تفکیک 
و بازیافت شان فاجعه ای بزرگ را برای 

اغلب مردم رقم بزند.

تبعات زیست محیطی دفن غیراصولی زباله در کشور ادامه دارد؛

از سراوان تا سراسر ایران

خبر

دادســتان عمومی و انقالب تهران گفت: در 
رابطه با وضعیت ساختمان های ناایمن دستوراتی 
به سازمان آتش نشانی شــهرداری تهران صادر 
شده است و با دستورات دادستانی مقرر شده که 
در شهرداری هر منطقه پایتخت، کمیته ایمنی 

ساختمان های آن منطقه تشکیل شود.
به گــزارش قــوه قضاییه، علــی صالحی با 
بیان اینکــه موضوع رســیدگی بــه وضعیت 
ساختمان های ناایمن به صورت ویژه در دستور 
کار مــا قــرار دارد، تصریح کــرد: در این رابطه 
دستوراتی به سازمان آتش نشــانی شهرداری 
تهران صادر شده است و با دستورات دادستانی 
مقرر شده که در شهرداری هر منطقه پایتخت، 
کمیته ایمنی ساختمان های آن منطقه تشکیل 
و در ســه جدول بســیار خطرناک، خطرناک و 
ناایمن ساختمان ها و اماکن هر منطقه شناسایی 
شود.وی افزود: مقرر شده تا سازمان آتش نشانی 
برای هر ساختمان متناســب با ویژگی های آن 
دســتورالعملی را تنظیم و ابالغ کند و چنانچه 
بنابه نظر سازمان آتش نشــانی و شهرداری که 
مســئول اصلی در این زمینه هستند، پلمپ و 
تعطیلی محل الزم و ضروری باشــد؛ مراتب را 
گزارش کنند که تاکنون چنین درخواستی به 

دادستانی ارائه نشده است.
صالحی با اشــاره بــه اینکه کارگــروه ویژه 
پیگیری و بررســی ســاختمان های ناایمن با 
عضویت رئیس اتاق بازرگانی، ســازمان صمت، 
اداره کل بازرســی کار وزارت تعــاون کار و رفاه 
اجتماعی، نیروی انتظامی، شهرداری، سازمان 
آتش نشــانی، ســازمان نظام مهندسی در این 
معاونت تشکیل شده اســت، اظهار کرد: هر دو 
هفته یک بار جلســات این کارگــروه با اولویت 
ســاختمان های اعالمی از ســوی ســازمان 

آتش نشانی، تشکیل می شود.
وی افــزود: عــالوه بــر آن در خصــوص 
ســاختمان ها و اماکنی که گــزارش ناایمن و 
خطرناک بودن آن به دادستانی واصل می شود، 
ســابقه پیگیــری، نظارت تشــکیل اقــدام و 

پیگیری های الزم به عمل می آید.
دادســتان عمومی و انقالب تهــران تاکید 
کرد: با توجه به موقعیت و اهمیت شــهر تهران 
به عنوان پایتخت جمهوری اســالمی ایران و پر 
جمعیت ترین شهر ایران اســالمی که هرگونه 
حادثه عالوه بر بروز خســارات جانــی و مالی 
می توانــد تبعات اجتماعی و زیانبــاری را برای 
شهر تهران و شــهروندان تهرانی داشته باشد، 

دستگاه های متولی بدون حمایت های قضایی 
قادر به رفع خطر از اینگونه امالک نیستند.

وی افــزود: از طرفی مشــکالت اقتصادی 
موجب شده که تعداد زیادی از ساختمان های 
موجود از استاندارد الزم برای ایمنی برخوردار 
نبوده و در هنگام بروز حادثه خسارات تا چندین 
برابر افزایش یابد.صالحی ادامه داد: در راستای 
احیای حقوق عامه و اجرای اقدامات پیشگیرانه 
و حفظ ســالمت جانی و ایمنی افراد ســاکن و 
شاغل در شهر تهران و در راســتای اجرای بند 
۱۴ مــاده ۵۵ قانون شــهرداری ها رفع خطر از 

بناهای ناایمن شامل بناهای قدیمی و خطرناک، 
بناهای مخروبه، گود برداری های رها شــده در 
دستور کار این سرپرستی قرار گرفته و جلسات 
متعددی با حضور عوامل دستگاه های متولی اعم 
از شهرداری، ســازمان نظام مهندسی، سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی، اداره کار تعاون و 
رفاه اجتماعی، عوامــل انتظامی و .. درخصوص 
شناسایی ســاختمان های پرخطر و نحوه رفع 
خطر از ساختمان های موصوف برگزار شد.وی 
افزود: در جلســات مذکــور وضعیت خطرناک 
امالک از جهات مختلف از جمله شرایط ایمنی 

محل از نظر سازمان آتش نشانی از قبیل سیستم 
اعالم اطفاء حریق و کپســول آتش نشانی و ...، 
وضعیت مقاومت ســازه از لحاظ ایستایی ملک 
و مقاومت درخصوص بارهای جانبی و وضعیت 
تاسیسات برقی ساختمان و ...، وضعیت ملک از 
لحاظ کاربری و شرایط ایمنی محیط کار موضوع 
ماده 9۱، ۱۰۱ و ۱۰۵ قانون کار و ...؛ بررســی و 
مصوبات جلسات به دستگاه های اجرایی و مالکان 
ابالغ شده است و از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون 

تعداد ۴۰۱ دستور رفع خطر صادر شده است.
به گفته او دســتگاه های مختلفــی در این 
خصوص مسئولیت دارند. شــهرداری ها که از 
متولیان در امر ایمن سازی و رفع خطر هستند، 
باید طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها، 
معابر خطرناک و ناایمن را شناسایی و اخطارهای 
الزم را به مالــکان یا ذینفعان بدهنــد، وزارت 
تعاون که باید طبق مــاده ۱۰۵ قانون، احتمال 
وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه را بررســی 
کند، سازمان نظام مهندسی ساختمان که باید 
طبق مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان ایران در 
خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و 
... در خصوص مراقبت و نگهداری از ساختمان ها 
اقدامات الزم را انجام دهد. همچنین ســازمان 
آتش نشانی که باید ســاختمان های ناایمن را 
شناسایی کند و حتی وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی نیز در خصوص فضاهای درمانی 

مسئولیت دارد.

ورود دادستانی تهران به فعالیت ساختمان های ناایمن و گودهای رها شده

کمیتهایمنیساختمانهادرمناطقپایتختتشکیلمیشود

فاجعه سراوان در حالی به 
شکلی وخیم به حیات خود 

ادامه می دهد که مشابه 
آن در آرادکوه در اطراف 
پایتخت 10 میلیون نفری 
کشور با حجمی غیرقابل 

تصور از زباله و در بسیاری 
دیگر از شهرهای کشور 

تکرار می شود

هفته زمین پاک 
امسال در حالی با شعار 

»سرمایه گذاری در زمین 
با مدیریت پسماند« آغاز 

شده که مدیرکل دفتر 
مدیریت پسماند سازمان 

حفاظت محیط زیست  
می گوید: »ساالنه ۲1 

میلیون تن پسماند عادی 
شامل خانگی، شهری 
و روستایی در کشور 

تولید می شود که حدود 
۷ تا ۸ درصد آن ترکیبات 

 پالستیکی است و فقط
 10 درصد یا کمتر از آن در 

مبدا تفکیک می شود«
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سعیده علیپور

حکماعداممحیطبان،
برومندنجفیمتوقفشد

جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست گفت: درخواســت اعاده دادرسی 
محیط بان کرمانشاهی برومند نجفی توسط دیوان 
عالی کشور پذیرفته شده و حکم اعدام برومند نجفی 

متوقف شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در سال ۱۳99 در 
جریان درگیری نیروهــای اجرایی یگان حفاظت 
محیط زیست با شــکارچی ها در منطقه بیستون 
کرمانشاه، یک شکارچی جان خود را از دست داد، 
و محیط بان برومند نجفی به اتهام قتل زندانی و در 

آبان ۱۴۰۰ به قصاص محکوم شد.
    

۳۳میلیوننفردوزسوم
واکسنکروناراتزریقنکردهاند

کــز  مر ئیــس  ر
مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت 
گفــت: تاکنــون ۳۳ 
میلیون نفر دوز سوم را 
تزریق نکرده اند.به گزارش مهر، محمدمهدی گویا، 
افزود: بیش از ۱۴8 میلیون دوز تزریق واکسن کووید 

۱9 در کشور انجام شده است.
    

انتقادپلیسازتبلیغفروشسالح
درسایتهایمجوزدار

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخی از تبلیغات 
منتشر شده نظیر فروش ســالح، فشنگ، مسائل 

غیراخالقی و ... در فضای مجازی انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، حسین رحیمی، درباره محتوای 
برخی از تبلیغات منتشر شده در برخی از سایت ها 
اظهارکرد: متاسفانه در مواردی شاهد این بودیم که 
تبلیغات نامناسبی در برخی از سایت ها که بعضی 
از آنها دارای مجوز هم هســتند، منتشر می شود. 
تبلیغاتی مانند فروش چاقو، سالح سرد، شبه سالح، 
فشنگ، مسائل غیراخالقی و ... که الزم است بر این 
موارد نظارت صورت بگیرد.برای سایتی که از مجاری 
قانون مجوز گرفته و فعال است، واضح و مبرهن است 
که تبلیغ فروش سالح، فشنگ، مسائل ضد اخالقی 

و ... در آنها غیرقانونی و مجرمانه است.
    

بالتکلیفیروندمسدودسازی
پیامکهایتبلیغاتیانبوهومزاحم!
روند مسدودسازی سیمکارت های ارسال کننده 
پیامک های تبلیغاتی که قرار بود از طریق یک سامانه 
آنالین در دسترس مردم قرار بگیرد، حدود چهار ماه 

است که دیگر به روز نمی شود.
به گزارش ایرنا، بر اســاس مقــررات مربوط به 
مصوبه 27۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 
هیچ مشترکی اجازه ندارد پیامک انبوه ارسال کند، 

مگر این که مشترک این اجازه را داده باشد.
جهت عدم دریافت پیام های تبلیغاتی، کاربران 
باید شــماره موردنظر را از طریق شــماره گیری 
8۰۰#، ۱9۵# یا ثبت در سامانه ۱9۵، به سازمان 
تنظیم مقررات اعالم کنند تا پس از بررسی توسط 
اپراتورها و رگوالتوری فرآیند قطع و مسدودسازی 

در کوتاه ترین زمان طی شود. 
    

شناساییاولینموردابتال
بهسرخکدرقم

 روز پنجشنبه اولین 
گــزارش در خصوص 
رویــت نمونــه خاص 
سرخک در قم ارایه شد 
که در ایــن عرصه باید 

زمینه رشد این بیماری به سرعت از بین برود.
 سیامک محبی، رئیس مرکز بهداشت قم در این 
خصوص گفت: انجام واکسیناسیون و گزارش فوری 
موارد مشکوک به سرخک بهتربن راه پیشگیری از 

شیوع آن است.
    

کاهشمواردمرگومیرکرونایی
در۲۳استانکشور

بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور 
در هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۱ مصادف با هفته 
۱۱۳ همه گیری، نشان می دهد که چهار استان ایالم، 
سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر، هفته اخیر را 

بدون مرگ کرونایی سپری کرده اند.
همچنین به گزارش ایرنا، تعداد موارد سرپایی 
مثبت شناسایی شــده ۱2 هزار و ۱۱۰ نفر، تعداد 
موارد بستری جدید 2۰9۰ نفر و تعداد موارد فوتی 
جدید 2۰۴ نفر بوده اســت. در استان تهران تعداد 
موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر 
77۴، تعداد موارد بستری جدید ۴۱۴ و تعداد موارد 
فوتی های جدید ۵۱ نفر بوده و موارد بستری و فوت 

استان کاهش یافته است.

از گوشه و کنار


