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 نمره منفی محیط زیست 
به شورای شهر تهران 

معــاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
محیط زیست گفت: شورای شهر تهران در دو سال 
گذشته هیچ برنامه ای برای کاهش آلودگی هوای 
تهران ارائه نداده است درحالی که باید با محوریت 
قانون هوای پاک و ســایر قوانین باالدستی برای 
خروج اتوبوس ها و تاکسی های فرسوده و توسعه 
وســایل حمل ونقل عمومی برنامــه ای دقیق و 

عملیاتی ارائه دهد.
به گزارش ایسنا، مسعود تجریشی در بررسی 
عملکرد مدیران شهری تهران در کاهش آلودگی 
هوا گفت: آلودگی هوا یک موضوع چندبعدی است. 
شاید در مســائل حاکمیتی مثل تدوین قوانینی 
مانند قانون کاهش آلودگی هوا خوب عمل کرده 
باشیم اما در اجرای این قوانین عملکرد بسیار بدی 

داشته ایم.
او در پاسخ به این پرسش که به مدیریت شهری 
تهران چه نمره ای در حــوزه کاهش آلودگی هوا 
می دهید؟ اظهارکرد: من نه به ســازمان حفاظت 
محیط زیســت و نه به شورای شــهر و شهرداری 
تهران نمره خوبی در حــوزه کاهش آلودگی هوا 

نمی دهم. 
    

معضل پسماند و آب های آلوده 
جنوب پایتخت باید بررسی شود

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس 
شورای اسالمی گفت: هم اکنون پسماند و آب های 
آلوده به معضلی جدی برای مناطق جنوبی پایتخت 

تبدیل شده که باید بررسی و حل شود.
به گزارش ایرنا، سیده فاطمه ذوالقدر اظهارکرد: 
نحوه دفن پسماند پزشکی مناطق جنوبی پایتخت 
با وزیر بهداشت مطرح شده و مقرر شد تا شهرداری 

به این موضوع رسیدگی کند.
او تصریح کرد: در مورد آب های آلوده و پسابی 
که از کالن شــهر تهران وارد مناطــق جنوبی نیز 
می شــود، بحث هایی مطرح شــده که کمیته ای 
در وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای این معضل 
تشکیل شــده و امیدواریم این مســائل با دقت 
بررسی شود. عضو کمیســیون فرهنگی مجلس 
از مســدود شــدن یک هزار و ۷۲۷ چاه غیرمجاز 
آب در سطح استان ابراز خرسندی کرد و گفت: با 
اجرای این طرح های موفق که بخشی از آن ها نیز 
در شهرستان ری اجراشده است، امسال کمبود آب 
نداشته ایم. ســایت دفن زباله آرادکوه در نزدیکی 
کهریزک در کیلومتر ۲۳ جــاده قدیم تهران - قم 
واقع شده و روزانه انواع پســماندهای مختلف از 
منابع مختلف؛ همچون مناطق ۲۲ گانه، شهرک و 
شهرهای اطراف، مراکز بهداشتی و درمانی، لجن 
و سرشــاخه و غیره جهت امحا و دفن به این مرکز 

ارسال می شود.
    

ضرورت رعایت مفاد کنوانسیون 
حقوق کودکان

عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران گفت: باید 
در جهت رعایت حقوق اولیــه کودکان و آموزش 
رایــگان، اقداماتی مؤثر انجــام و همچنین مفاد 

کنوانسیون حقوق کودکان نیز اجرا شود.
به گزارش مهر، نســرین مصفا بیان کرد: یکی 
از مواردی که در کنوانسیون حقوق کودک مورد 
تأکید قرارگرفته، حق تحصیل برای کودکان است 
که ایران نیز آن را پذیرفته اما همواره چالش های 
بســیاری برای تأمین حقوق کودکان وجود دارد 
که باید این موانع شناســایی و در جهت رفع آن 

اقدام شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: 
ایجاد فرصت برابر برای همه کودکان، رفع تبعیض، 
اجباری بودن آموزش و رایگان بودن آن، ازجمله 
مواردی است که بر آن تأکید شده است اما بر اساس 
آمارهای موجود، ۱۰ هزار کودک به دلیل مشکل 
مالی در کشور ما از تحصیل بازماندند که البته در 

عرصه بین المللی نیز این موارد وجود دارد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

همه جا دیده می شــوند؛ گوشــه و 
کنار خیابــان، در جوی ها و راه آب های 
گرفته شده در سطح شهر، کنار ساحل 
دریــا، در جنــگل، در کــوه و خالصه 
هرجایی که گذر انســان به آنجا افتاده 
باشد زباله های ریز نارنجی و زرد و سفید 

پای ثابت زباله ها هستند. 
ته ســیگار، شــیء ظاهراً کوچکی 
اســت که به راحتــی در هــر جایی 
رهایش می کنیم یا بــه زیر پا انداخته و 
فکر می کنیم که کار تمام شــده است؛ 

درحالی که ماجرا تازه شروع می شود.
زباله های رها و فراموش شده

گفته می شود ســاالنه چهار و نیم 
میلیــارد ته ســیگار در طبیعت رها 
می شود که به تنهایی رقم قابل توجهی 
به حســاب می آید عالوه بر آن آسیب 
رســاندن به طبیعت یکی از مهم ترین 
پیامدهای دور انداختن ته سیگارها در 
زمین است. تاکنون همواره زباله های 
پالستیکی دشمن شماره یک طبیعت 
و محیط زیست شــمرده می شدند. اما 
در اصل آنچه در میان زباله ها کمتر به 
چشم می آید ته سیگار است که همانند 
زباله های پالستیکی اغلب در سواحل 

دریا در حجم انبوه رها شده اند.
ســیگاری ها یا کســانی که زمانی 
ســیگاری بوده اند خوب می دانند که 
پرتاب کردن ته مانده سیگار روی زمین 
بخشی از لذت سیگار کشیدن است. تا 
زمانی که ته سیگاری که کشیده شده 
سالم روی زمین بماند مسئله ای نیست 
اما مشکل زمانی شــروع می شود که 
فیلتر ته سیگار بازشده و سم داخل آن 
به داخل زمین، آبراه ها ورودها و نیز در 

دریا وارد شود.
معموالً فیلتر سیگار یا ته سیگار که 
از استات سلولز تشکیل شده بیشترین 
حجم زباله روی کره زمین اســت. این 

ته سیگارها اغلب در ســواحل دریاها و 
در پاک سازی کناره آبراه ها جمع آوری 

می شوند.
سازمان بهداشــت جهانی در سال 
۲۰۱۵ تخمین زد کــه کارخانه های 
سیگارســازی در ۲۰ سال گذشته ۴۵ 
میلیون تن زباله جامد، شــش میلیون 
تن زباله نیکوتین و ۴۰۰ هزار تن زباله 
شیمیایی تولید کرده اند. عالوه بر این 
مواد سمی مثل آمونیوم، تولوئن، متیل 
اتیل کتون یا جوهر نمک نیز از تولیدات 

جانبی کارخانه های سیگار هستند.
همچنیــن در زمــان کاشــت 
تنباکو حجم زیادی مواد شــیمیایی 
مثــل آفت کش ها، کود شــیمیایی یا 
تنظیم کننده های رشــد اســتفاده 
می شوند که بخشی از آن ها در تنباکو 
می مانند و در حقیقت سیگاری ها آن ها 

را هم به بدن خود وارد می کنند.
سیگار کشیدن هم برای سالمتی 
فردی و هم برای محیط زیست زیان آور 
و خطرناک است. بر اساس تحقیقی که 
سال ۲۰۱۸، انجام شده در اثر استعمال 
دخانیات دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن گاز 
مونواکسید کربن و پنج میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن گاز متان تولیدشده که به این 
آسیب ها باید قطع درختان جنگل ها 
به منظور کاشت تنباکو را نیز اضافه کرد.

اگر یک چوب کبریت برای روشــن 
کردن دو نخ ســیگار اســتفاده شود 
درمجموع با توجه به میزان سیگارهای 
مصرف شده باید ۹ میلیون اصله درخت 
قطع شوند. همچنین برای تولید و دفع 
زباله فندک  ها )پالســتیک، فلز و گاز( 

طبیعت به شدت تخریب می شود.
استات سلولز یا همان فیلتر سیگار 
نه تنها حاوی مواد سمی مانند آرسن، 
سرب، نیکوتین و... است و قابل کاشت 
ارگانیــک هم نیســت، بلکــه مانند 
پالستیک بسیار جان ســخت است و 
به کندی تجزیه می شود. به همین دلیل 
ذرات استات سلولز درست مانند ذرات 
میکرو پالستیک همه جا در سراسر کره 

زمین یافت می شــوند، حتی در میان 
یخ های اقیانوس منجمد شمالی.

وزن یک فیلتر ســیگار حدود ۱۷۰ 
میلی گرم محاسبه شــده است. بر این 
اساس تنها با دور انداختن ته سیگارها 
ساالنه ۱۷۵ هزار تن زباله غیر ارگانیک 
تولید می شود. فیلترهای عادی هفت 
سال در میان کودهای طبیعی و ۱۴ سال 
بر روی زمین و  فیلترهای سلولزی ۱۳ 

سال باقی مانده و بعد تجزیه می شوند. 
اگر به طور تخمینی چهــار تا پنج 
میلیارد ته سیگار ســاالنه دور انداخته 
شوند می توان گفت بخش هایی از این 
فیلترها وارد بــدن ۷۰ درصد پرندگان 
دریایــی و ۳۰ درصد الک پشــت ها 

می شوند.
 مرگ ماهی ها خطری برای 

چرخه محیط زیست
در سال های اخیر اطالع رسانی ها در 
این رابطه از طریق رسانه ها و تلویزیون 
زیاد به چشــم می خــورد. هرازگاهی 
خبری مبنی بر مرگ حیوانات به دلیل 
سهل انگاری ما نسبت به دور انداختن 
زباله هایمان منتشــر می شــود. یک 
روز جانداران روی خشــکی با خوردن 
قطعه های رهاشــده پالستیک جان 
می دهند و روز دیگــر ماهیان و آبزیان 
سوژه خبر می شوند؛ اما عدم مدیریت 
جمع آوری زباله انسان تنها روی زمین 

آلودگی ایجــاد نمی کنــد و دریاها و 
جانداران دریایی هم قربانی می شوند. 

ســاالنه بیش از ۵ هزار میلیارد نخ 
سیگار، در جهان دود می شود. تخمین 
زده می شود که حدود چهارپنجم این 
سیگار ها، نیمه یا تمام دود شده، روی 
زمین یا درون آب انداخته می شــوند. 
فیلتر  ته ســیگار حاوی صدهــا ماده 
شیمیایی بسیار مضر اســت تا جایی 
که یک فیلتر  ته سیگار در هر یک لیتر 
آب، برای کشتن ماهی های درون آب 

کافی است.
پژوهشگران همواره هشدار می دهند 
که انداختن ته سیگار درون آب و به خطر 
انداختن سالمت ماهی ها خطر بزرگی 
برای ســالمت تمامی چرخه حیات به 
شمار می  آید. ماهی ها از حساس ترین 
جانداران چرخه حیات هستند. در دانش 
اکولوژی، سالمت ماهی ها شاخصی برای 
سالمت زیستی چرخه حیات محسوب 
می شود. به عبارت ســاد ه تر می توان 
گفت: اگر سالمت ماهی ها به خطر افتد 
ســالمت تمامی جانداران کره زمین 

درخطر خواهد بود.
به گفته محققان یک فیلتر ته  سیگار 
دود شــده در هر یک لیتر آب،  در مدت 
چهار روز نیمی از ماهی های درون آن آب 
را می کشد. اگر این فیلتر بدون باقی مانده 
تنباکو باشد اثر آن اندکی کم می شود. در 
اینصورت به طور متوسط ۸ / ۱ فیلتر در 
هر لیتر آب، اثری مشابه فیلتر سیگار دود 

شده همراه باقی مانده  تنباکو دارد.
نکته دیگر اینجاست که حتی فیلتر 
ســیگار دود نشــده هم موجب مرگ 
ماهی ها می شــود. از قرار معلوم مواد 
شــیمیایی ای که از آن ها بــرای تهیه 
فیلتر استفاده شــده اســت به اندازه 
کافی مضر هستند. البته پژوهشگران 
اکولوژی از مدت ها پیش می دانستند 
کــه دود و ته مانده ســیگار به حیات 
میکروارگانیسم های آب آسیب می زند 
تا جایی که حتــی در برخــی موارد، 
گونه هایی از این میکروارگانیسم ها که 
از حلقه های نخســت چرخه حیات به 
شمار می آیند نابود می شوند. اما اکنون، 
پژوهشگران برای نخستین بار اطالعات 
روشن و مشخصی در مورد اثرات سمی 

فیلتر ته سیگار ارائه کردند.
از هر تکه آشــغالی که در سواحل 
دنیا جمع آوری می شود یکی، ته سیگار 
است و کیسه های پالستیکی در رتبه 
بعد قــرار دارد. پارک هــای جنگلی و 

مسیرهای کوهستانی هم گاه تفاوتی 
با سطل آشــغال برای سیگاری ندارند. 
ته سیگارهایی که در این مکان ها روی 
زمین انداخته می شــوند بی شمارند.  
مواد ســمی و نیکوتین این فیلتر ها با 
هر باران شسته می شود و وارد آب های 

زیرزمینی، چاه ها و قنات ها می شود.
بد نیســت بدانید فیلتر ته سیگار 
حدود ۵۰ درصد مواد سمی دود سیگار 
را جذب می کند. درون این فیلتر، مواد 
سمی و ســرطان زا با غلظت باال جمع 
می شــوند. در فیلتر ســیگار عالوه بر 
نیکوتین، آرسنیک و فلزات سمی دیگر 
مانند ســرب، مس و کروم وجود دارد. 
ته سیگارهایی که ســاالنه روی زمین 
یا درون آب انداخته می شــوند، ۹۰ تن 
نیکوتین و بیش از یک تن آرسنیک وارد 

محیط زیست می کند.
 ته سیگار عامل مهم 
آتش سوزی جنگل ها

تــا اینجــای کار از پیامدهایی که 
ته سیگار برای محیط زیست به وجود 
می آورد گفتیم اما نکتــه ای که باید به 
آن توجه کرد این است که دور انداختن 
ته ســیگار در جنگل موجب خطرات 
بیشــتری هم می شــود. کارشناسان 
محیط زیســت می گویند: پرت کردن 
ته سیگار روشــن در جاده ها یا جنگل 
یکی از عوامل آتش سوزی هاست. بعد 
از یکسری مطالعات روی آتش سوزی 
جنگل های مدیترانه ای به خصوص در 
فصل تابستان، مشخص شده است که 
یکی از متهمان اصلی این آتش سوزی 
ها ته سیگارهایی هســتند که از داخل 
خودروهای عبوری به بیــرون پرتاب 

می شوند.
برای بررســی دقیق این مطالعات 
و همخوانی آن با واقعیت، دو دانشــگاه 
اروپایی میزان ته ســیگارها در فاصله 
۱۳۰ کیلومتری یک جاده پر رفت وآمد 
را اندازه گیری کردند و درنهایت معلوم 
شد که فرضیه کاماًل درست بوده و یکی 
از عوامل جنگل ســوزی در تابستان، 
وجود همین ته سیگارهای پرتابی است.

کالغ ها هم دست به کار شدند
امروز در بســیاری از کشورها برای 
جمع آوری فیلترهای سیگار از سطح 
شــهر یا محیط زیســت گروه هایی 
به صورت مردم نهاد یا با حمایت دولت ها 
تشکیل شده اند و برخی از این گروه ها 
خالقیت و ایده هایی جالبی برای جمع 
آور ته سیگارها به خرج داده اند و ایران 

هم از یکی از کشــورهایی اســت که 
ســعی می کند با این معضل جهانی 

مقابله کند. 
آموزش و فرهنگ سازی در جامعه 
از طریق رســانه ها و تبلیغات می تواند 
یکی از عوامل جلوگیــری از رها کردن 
زباله ها مانند ته سیگار به کف خیابان ها 
و محیط زیست باشد و حاال در این میان 
برای نجات زمین، سمن ها و تشکل های 

مردمی شکل گرفتند.
احتمــاالً اگر هنگام پیــاده روی به 
جزئیات اطرافتان دقت کنید بطری هایی 
که به درختان نصب شده اند را دیده اید. 
نصب کردن بطری های پالستیکی بدون 
آسیب رســاندن به تنه درخت یکی از 
راهکارهای ساده است. نصب بطری های 
پالســتیکی بر روی درختان در معابر 
عمومی در راســتای فرهنگ ســازی 
برای جمع آوری ته سیگار از سوی این 
تشکل ها صورت گرفته تا تلنگری باشد 
برای زنده نگه داشــتن بخش کوچکی 

از زمین.
یکی دیگر از راهکارهای جالب برای 
جمع آوری فیلترهای ســیگار کمک 
گرفتــن از پرندگان  اســت. دو مرد در 
آمستردام برای این کار از کالغ ها استفاده 
می کنند. آن ها برای حل این مشــکل 
شــروع به ایده پردازی کردند و اولین 
چیزی که به ذهنشــان رسید استفاده 
از ربات هــا بود اما مســلماً ربات ها کار 
دشواری برای جمع آوری این فیلترهای 
ســیگار از میان چرخ های ماشین ها و 
دوچرخه ها داشتند، پس آن ها به فکر 

پرندگان افتادند.
آن ها ابتدا به کبوترهــا فکر کردند 
چراکه تعداد زیادی از آن ها در شــهر 
زندگی می کنند، اما بعد با یک جستجوی 
ساده متوجه شــدند که این پرندگان 
باهوش نیستند و آموزش آن ها سخت 
است همین باعث شد تا به سراغ کالغ ها 
بروند؛ آن هم به ایــن دلیل که کالغ ها 
پرندگان هوشمندی هستند و به سرعت 

آموزش می بینند.
به گفته یکی از طراحان جعبه کالغ، 
این یک پروژه متن باز اســت که اساساً 
برای آموزش کالغ طراحی شده است. 
این دستگاه به طور خودکار به کالغ ها 
آموزش می دهد که می توانند درازای 
برداشــتن شــی خاصی از روی زمین 
و تحویل آن به دســتگاه، بادام زمینی 

دریافت کنند.

ساالنه چهار و نیم میلیارد ته سیگار در طبیعت رها می شود؛

قاتلکوچکمحیطزیست

یادداشت

رضا منصوری، فیزیک دان

دغدغه این روزهای من فراموشی همگانی در ایران است. 
انگار همه ما فرامــوش کرده ایم که در چه کشــوری زندگی 
می کنیم و از یاد برده ایم که چند هزار ســال تاریخ پشت سر 
ماست. فراموش کرده ایم که چه گردنه های تاریخی ای را پشت 

سر گذاشته ایم.
گاهی حتــی از یاد می بریم که با همه آنچه پشــت  ســر 
گذاشتیم در زمان حال چه وضعیت خوبی داریم که اگر مسائل 
و دغدغه های روزمره رفاهی ازجمله گرانی و تورم و ازاین دست 
مشکالت را برای لحظه ای کنار بگذاریم، می توانیم ببینیم که 
تا همین صدسال پیش کشــور ما در چه شرایط وحشتناکی 
گرفتار بود و چگونه چندین میلیون نفر از گرسنگی و بیماری 
مردند و چطور تحت فشارهای سیاسی و نظامی بودیم. شاید 

دوستانی که این چند خط را می خوانند با خود فکر می کنند 
که احتماالً »صدایم از جای گرم درمی آید« یا بی دغدغه ام. اما 
این طور نیست اگر دقیق تر نگاه کنیم و حواسمان به سیر تاریخ 
باشد. با یک نگاه به گروه های سیاسی ما از هر قشری، می توان 
فهمید مسائل کشــور، تبدیل به موضوعی ثانویه شده است و 
به جای دغدغه مهم »سرنوشت ایران در مسیر تاریخ « گرفتار 
دغدغه های سطح پایین، کم عمق و روزمره شده ایم. کافی است 
برای چند لحظه دغدغه های روزمره اقتصادی، سیاسی و ... را 
کنار بگذاریم و به موجودیت ایران فکر کنیم. کافی است تا به 
خطراتی که این سرزمین را تهدید می کند نگاه کنیم یا مثاًل به 
تحوالت علمی در دنیا نگاه کنیم و سهم ایران را در مسیر این 

تحوالت در نظر بگیریم.
کافی اســت از خودمان بپرســیم در ســال های گذشته 
کشورهای مختلف ازنظر علمی چه رشدی داشتند، ما چقدر 

رشد کردیم و اصاًل در ســال آینده می خواهیم کجای جهان 
بایستیم و چه تصویری از »ایران« به مردم جهان بدهیم. وقتی به 
این موضوعات فکر کنیم، بقیه مسائل رنگ می بازد. تازه متوجه 
می شویم که اغلب ما و کسانی که مدعی نگرانی برای این کشور 
هستند، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ علمی و فرهنگی، 
متوجه نیستند که این بشر مدرن روش جدیدی برای تفکر و 
حل مسائل خود پیداکرده؛ به جای اینکه غر بزنند و همدیگر را 
متهم کنند یا حتی یکدیگر را بکشند به جای این دائماً فکر کنند 
که راه حل این دغدغه ها و مشکالت کجاست، قدمی برای حل 
آن بردارند. به گمان من راه برون رفت از این بحران هم بسیار 
ساده است؛ کافی است چرخش بینش داشته باشیم و مسائل را 

جوری دیگر ببینیم.
به جای اینکه هر روز از گران شــدن و ارزان شدن اجناس 
بگوییم و راجع به باال و پایین شــدن قیمت ها اظهارنظر کنیم 
یا گالیه کنیم که چرا فــالن وزیر فالن حــرف را زد یا نزد و از 
سیاستمدار تا استاد دانشگاه تا کاسب و کارمند و کارگر فقط 
از شرایط انتقاد کنیم؛ ببینیم مسئله هرکدام از ما کجاست و 
هرکس به قدر وسع خود به حل آن مســئله کمک کند؛ با هر 

توانی که دارد. ما باید مثبت اندیش باشــیم؛ ساده ترین مثال 
اینکه اگر در کوچه ای راه می رویم و آشــغالی بر زمین است، 
به جای بدوبیراه به شهرداری خم شویم و آن را جمع کنیم. به 
همین سادگی. در حال حاضر جمعیت اقلیتی از ما این روش و 
منش را در پیش گرفته اند. اما جامعه اکثریتی چنین نمی کند.

ما باید یاد بگیریم که چه فقیر و چه غنی همه در کنار یکدیگر 
هستیم و برای »ایران« باید از خودمان و سنگ ریزه های کوچک 
مقابل پای خودمان شروع کنیم. باید زاویه نگاه و بینش خود را 
نسبت به زندگی و سرنوشت سرزمین مادری تغییر دهیم و با 
امید، انعطاف و مسئولیت پذیری بیشتر به مسائل نگاه کنیم و 

قدم  برداریم. 
برای این  کار نیازی نیســت که منتظر مسئوالن باشیم، 
آن ها ثابت کرده اند که شروع کننده نیستند، امید من به مردم 
است و رسانه ها. رســانه ها از اصالح طلب تا اصولگرا باید علیه 
این بی خردی جمعی حرکت کنند و به جای درگیری با اخبار 
سیاسی و جناحی و اقتصادی و پرداختن به اولویت های ثانویه و 
روزمره، اولویت های اصلی را به متن زندگی مردم بازگردانند و 

مردم را متوجه اهمیت »ایران«، »ایرانی« کنند.

فراموشکار نباشیم و به ایران فکرکنیم

تاکنون همواره زباله های 
پالستیکی دشمن شماره 

یک طبیعت و محیط زیست 
شمرده می شدند. اما در 

اصل آنچه در میان زباله ها 
کمتر به چشم می آید 

ته سیگار است که همانند 
زباله های پالستیکی اغلب 

در سواحل دریا در حجم 
انبوه رهاشده اند

یکسری مطالعات روی 
آتش سوزی جنگل های 
مدیترانه ای به خصوص 

در فصل تابستان، 
مشخص شده است که یکی 

از متهمان اصلی این آتش 
سوزی ها ته سیگارهایی 

هستند که از داخل 
خودروهای عبوری به 
بیرون پرتاب می شوند
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