پیشنهاد اتصال کارت راهنمایان گردشگری به سیستم بانکی

رئیس هیأت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی از اتصال
کارت راهنمایان گردشگری به سیستم بانکی و حذف دهکبندی در
بودجه  ۱۴۰۲بهعنوان دو موضوع مهم قابلپیگیری نام برد.
مهدی قاســمیان رئیس هیأت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و
جهانگردی درباره از ســرگیری بیمه راهنمایان گردشگری از تیرماه
ســال جاری بیان کرد :موضوع بیمه جزو چالشهایی بود که سالها
پیگیر آن بودیم ،اما به دالیل مختلف انجام نمیشد .نهایت ًا با پیگیریها

مستقیم شخص وزیر و مکاتباتی که برای تأمین بودجه دولتی صورت
گرفت این مهم عملیاتی شــد .قاسمیان با اشــاره به ابراز خرسندی
راهنمایان گردشگری از پیگیری مستقیم موضوع بیمه توسط وزیر،
افزود :راهنمایان در صورتیکه پشتوانه نداشته باشند از این صنف خارج
میشوند ،چنانچه از  ۱۴هزار نفر در حال حاضر تنها هزار و  ۵۰۰تا دو
هزار نفر در این شغل فعال هستند.
اتصال کارت راهنمایان گردشــگری به سیستم بانکی و حذف از

دهکبندی یارانهها در بودجه  ۱۴۰۲دو موضوعی بود که قاسمیان
مطرح و تصریح کرد :با وصل شــدن کارت راهنمایان گردشگری
به سیســتم بانکی تنخواه مستقیم در این حساب ریخته میشود.
همچنین در پایگاههای بزرگ مانند تخت جمشید میتوان الزامی
در نظر گرفت که گردشــگران خارجی برای تهیه بلیت از طریق
کارت راهنمایــان گردشــگری اقدام کنند کــه در این صورت از
ظرفیت راهنمایان محلی استفاده میشود.
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خودیها فیلتر میکنند ،خودیترها فیلترشکن میفروشند!

مطالبه امروز برخورد با فیلترشکنها و مسدودسازی بیشتر آنان
نیست ،مســاله استفاده امن کاربران از فضای مجازی و اینترنت
است .شرکتهای ارائه دهنده فیلترشکن با وابستگیهای خاص،
طبیعتا قادر بــه تامین این امنیت نخواهند بود ،اما از قرار معلوم،
خبری از برخورد با آنان نیست که نیست.
به گزارش امتیاز و به نقل از فرارو؛ ســال  ۹۸اســامی ۲۸
شــرکت خاص فروشنده فیلترشکن توسط وزارت وقت ارتباطات
به قوه قضاییه تحویل داده شــد ،اما تا امروز خبری از برخورد با
آنان به منظور حفاظت از اطالعات شهروندان نبوده است.
فیلترینیگ و فیلترشــکنها به یکی از مباحث الینحل اینترنت
ایران بدل شده است .روزی دستگاهی ،پلتفرمی را فیلتر میکند
و روز دیگــر دهها و صدها فیلترشــکن برای اســتفاده از همان
پلتفرم فیلتر شــده در میان ایرانیان رواج پیدا میکند .اتفاقی که
شــاید یکی از نتایج آن ،حضور ایرانیان در صدر لیســت استفاده
از نرمافزارهای ناامن تلفن همراه اســت .موضوع فیلترشــکنها
اینبار ،اما از جهتی دیگر به یکی از مباحث داغ فضای رســانهای
و مجازی تبدیل شــده است ،مساله مهاجرت یا سفر دانش بنیان
یکی دیگر از آقازادگان ایرانی است.
همه اینها ،اما در شــرایطی اتفاق افتاده که از اواســط دولت
دوم حســن روحانی ،سیاست برخی نهادها از جمله شورای عالی
فضای مجازی به مسدودسازی فیلترشکنها تغییر کرد .سیاستی
که از قرار معلوم و براساس گزارشهای میدانی در دوره ابراهیم
رئیسی با جدیت به مراتب بیشــتری هم اجرا شد چنانکه تقریبا
روزی نیســت که ایرانیان از عملکرد فیلترشکنهای خود ،خواه
رایگان باشند ،خواه اشتراکی ،گالیه نکنند .عیسی زارعپور ،وزیر
ارتباطات دولت ســیزدهم چندی پیش در پاســخ به کاربری در
شبکه اجتماعی اینستاگرام که استفاده از آن خود به معضلی برای
ایرانیان تبدیل شده ،گفت که مسدودسازی فیلترشکنها در حوزه
کاری این وزارتخانه نیست .پاسخی که مشابه آن را محمدجواد
آذری جهرمی در دوره ریاســتش بــر وزارت ارتباطات هم بیان

اخبار کوتاه

پشت پرده فروش فیلترشکن

کرده بود ،اما هرگز مشخص نشد که متولی اصلی مسدودسازی
فیلترشکنها ،کدام نهاد اســت و چرا پاسخی در برابر نارضایتی
ایرانیان ندارد.
پرده اول؛ مسافرت دانش بنیان برای تولید
فیلترشکن
اینبار ماجرای فیلترشکنها با مهاجرت یا سفر یک آقا زاده نقل
محافل شد .چند روز پیش ،درست در شرایطی که حامیان دولت
سیزدهم مشغول عملیات رسانهای روی اظهارات ابراهیم رئیسی
مبنی بر مخالفتش با مهاجرت فرزندان مدیران جمهوری اسالمی
بودند ،اخباری درباره مهاجرت فرزند انســیه خزعلی ،معاون زنان
رئیسی منتشر شد .همهچیز در حد گمانهزنی و بررسی اطالعات
اعالم شــده در شــبکههای اجتماعی بود که معاون زنان دولت

گزارش اختصاصی

فقط  ۱۰روز مانده؛ تصمیم خطرناک
فیفا درباره فوتبال ایران؟

فدراسیون فوتبال ایران درگیر نامه خطرناکی است که از
سوی فیفا ارسال شده است.
روز بیســت و یکم شهریور اســت؛ یعنی پایان همان ۶
روزی که فیفا با ارســال نامهای به ایران خواســته بود تا
مســئوالن فوتبالــی ،درباره اتفاقات ناخوشــایندی که در
بازی ایــران و لبنان برای زنان تماشــاگر رخ داد توضیح
دهند .فدراســیون میگوید پاســخ نامه فیفا امروز ارسال
شده است.
بــازی تیمهای ملی فوتبــال ایران و لبنــان ،در مرحله
انتخابی جام جهانی به مشهد برده شد تا این شهر میزبان
آن دیدار باشــد .با وجود بلیت فروشــی مختصری که به
زنان برای تماشــای این دیدار شــده بود ،قبل از شــروع
بازی ،مانع از حضور تماشــاگران زن به ورزشــگاه شدند.
اتفاق تلختر مربوط به جایی بود که با اســپری فلفل ،سعی
در متفرق کردن زنانی داشــتند که تالش میکردند برای
تماشای بازی وارد ورزشگاه شوند.
این اتفاقات صحنههای زشــتی را رقــم زد و تا مدتها
خوراک رســانههای خارجی بود .در ایران ،مسئوالن یکی
پــس از دیگری وعده رســیدگی ضربتی بــه این پرونده
را داده و خواســتند تا در کوتاهترین زمــان ممکن مقصر
معرفی شــود .بعد از گذشــت چندماه ،نــه تنها مقصری
معرفی نشــد ،بلکه هیچ مســئولی هم درباره آن ماجرا از
کارش اســتعفا نکرد تا پاشیدن اســپری فلفل به صورت
تماشــاگران زنی که میخواســتند وارد ورزشگاه شوند به
دست فراموشی سپرده شود.
با ایــن حال ۱۵ ،شــهریور اتفاق خاصی افتــاد؛ فیفا در
نامهای خطرناک به فدراســیون فوتبال ایران خواســت تا
درباره رســیدگی به آن پرونده با ســند و مدرک توضیح
دهد .فیفا به ایران  ۶روز مهلت داده تا مستندانش را ارائه
کند .به گزارش فرارو ،اگرچــه یکی دو خبرگزاری داخلی
تــاش کرده اند نامه فیفا را خطرنــاک جلوه ندهند ،ولی
مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبــال میگوید این نامه
خطرناک اســت و ممکن است آن اتفاق (تعلیق) رخ دهد.
امروز  ۲۱شــهریور و پایان مهلت  ۶روزه است .فدراسیون
فوتبال میگوید پاســخ فیفا را داده و منتظر است .از امروز
دقیقــا  ۱۰روز زمان باقی مانده تا فیفــا نظرش را درباره
اتفاقات مشــهد اعالم کند .کمیتــه انضباطی فیفا روز ۳۱
شــهریور برگزار میشــود و پرونده مشهد هم زیر ذرهبین
میرود.

زورگیر اتوباننیایش
به اعدام محکوم شد

رئیس کل دادگســتری اســتان تهران از صدور حکم اعدام
برای سارق مسلح بزرگراه نیایش خبر داد.
القاصیمهر رئیس کل دادگســتری اســتان تهران در
جلسه شــورای عالی قضایی ،به ارائه گزارشی پیرامون
روند رســیدگیهای قضایــی انجا مشــده در خصوص
برخــی پروند ههای ســارقین به عنــف و متجاوزین به
حقوق عمومی پرداخت و گفت :پس از برگزاری جلســه
دادگاه ســارق بزرگــراه نیایش ،حکم اعــدام این فرد
صادر شد.
وی با بیــان اینکه رســیدگیهای قضایی نســبت به
ایــن قبیل مجرمین« ،خارج از نوبــت ،قاطعانه و بدون
اغماض» است ،گفت :پرونده ســه نفر دیگر از سارقین
به عنف که دارای ســرقتهای متعددی بودند با عنوان
اتهامــی «محاربــه» در دادســرای شــهریار در حال
رســیدگی اســت و مقرر شــده که پرونده این سارقین
نیــز بعد از ارجاع بــه دادگاه انقالب به صورت خارج از
نوبت رسیدگی شود.

ســیزدهم در صفحه شــخصی خود در شــبکه اجتماعی توئیتر
مســاله خروج فرزندش از ایران را تایید کرد ،ولی در شــرایطی
گفت که خروج فرزندش از ایران «ســفر دانش بنیان» بوده که
براساس اطالعات ارائه شده از سوی شخص حمیدرضا رضازاده
در صفحات مجازیاش ،او در کانادا ســکونت دارد و در شرکت
« »betternetمشــغول کار است .نام این شرکت از آن جهت
با مســاله فیلترینگ در ایران گره خورده که یکی از خدمات ارائه
شده از سوی این شرکت ،ارائه فیلترشکن است.
فیلترشــکن این شرکت از ســوی نهادهای فعال در زمینه آزادی
اینترنت به کاربران توصیه شــده بود ،ولی با انتشار اخبار مربوط به
فعالیت فرزند یکی از مقامات عالی رتبه ایران در این شــرکت ،این
نهادها در اطالعیهای ،ضمن عقب نشینی از معرفی این فیلترشکن،

از بررســی چند و ،چون فعالیت این شــرکت خبردادند .اعالم خبر
فعالیت یکی از مدیران ایرانی در شرکتی برای ارائه خدمات مربوط
به آزادی اینترنت سبب شد تا کاربران شبکههای اجتماعی اظهارات
وزیر ارتباطات سابق ایران را مرور کنند .اظهاراتی که خالصه آن یک
جمله بود :فروش فیلترشکن توسط نهادهای خاص.
پرده دوم؛ خودیها فیلتر میکنند ،خودیترها
فیلترشکن میفروشند
صبح ششــم مرداد ماه سال  ۹۸اســت .مجلس دهم روی کار
است و خبری از یک دستی کامل نیست .علی اصغر یوسف نژاد،
عضو هیات رئیسه مجلس سوالی از محمدجواد آذری جهرمی را
اعالم وصول میکند« :علت عدم عمل به وظایف قانونی درباره
ساماندهی فیلترشــکنها توسط وزارت ارتباطات» .طراح سوال،
نصراهلل پژمانفر است.
نماینــده عضو جبهه پایــداری مجلس .حدود یــک ماه پس
از آن روز ،آذری جهرمــی در جلســه علنی  ۱۱شــهریور همان
ســال پارلمان حاضر شد و اظهاراتی را به زبان آورد که تا امروز
یکی از مهمترین سرنخها برای پیگیری افراد پشت پرده فروش
فیلترشکن در ایران است« :امروز فیلترشکن در کشور به راحتی
خرید و فروش میشــود و هیچ برخوردی با این تجارت نشده و
پشــت آن کامال مشخص اســت ،مگر میشود که نتوان شفاف
سازی کرد که چه کسی پشــت تجارت فیلترشکن است .آنها
در پاســخ به ما میگویند که در کشــور قانونی وجود ندارد که
فیلترشکن فروشــی جرم است ،امروز تجارت چند صد میلیاردی
در حوزه خرید و فروش فیلترشــکن وجود دارد حال هیچ کسی
جلوی این اقدام را نمیگیرد ،اما به وزارت ارتباطات میگویند که
فیلترشکنها را ببندید».
ایــن اظهــارات از آن جهت قابل تامل اســت کــه از پیش و
پس از آن روز ،فیلترشــکنهایی در ایران فروخته میشــوند که
درگاه پرداخت آنان ریالی اســت .کاربران با ورود به سایت این
فیلترشــکنها که تعدادشان هم که نیســت ،به راحتی میتوانند

فیلترشکن تهیه کنند و از پلتفرمها و سایتهایی استفاده کنند که
به دستور قوه قضائیه یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و دیگر
نهادهای وابســته ،فیلتر شــدهاند .جالب آنکه سایتهای فروش
فیلترشکن اکثرا فیلتر نیســتند .همان زمان و با افزایش فشارها
به وزارت ارتباطات ،شنیدهها حکایت از تهیه لیست شرکتهای
فیلترشکن فروش توسط وزارت ارتباطات زیر نظر آذری جهرمی
داشت.
پرده سوم؛ لیست کجاست؟
براســاس اخبار رســیده ،وزارت ارتباطات آذری جهرمی همان
روزها لیست  ۲۸شرکتی که در ایران به صورت آزادانه به فروش
فیلترشکن مشــغول بودند را تهیه و برای بررسی به قوه قضائیه
تحت نظر ابراهیم رئیســی ،تحویل داد .بررســیها حاکی از آن
اســت که این  ۲۸شرکت عمدتا وابســتگیهای خاص دارند و
هرگز نمیتوانند در زمره شــرکتهای مستقل و فعال در حوزه
آزادی اینترنت قرار بگیرند .اینکه چطور این شــرکتها درست
در روزهایی که سیاست ،فیلترینگ و مسدودسازی بود به فروش
فیلترشــکن مشــغول بودند ،جای ســوال دارد .منافع چند صد
میلیاردی از یک ســو و بالیی که نــرم افزارهایی نظیر «تلگرام
طالیی» بر ســر ایرانیان آورد از ســوی دیگر از جنبههای این
اتفاق است.
افزون بر این ،آنچه اکنون محل ســوال اســت ،آین است که
لیســت ارائه شــده از ســوی وزارت ارتباطات دولت دوازدهم
کجاســت؟ ابراهیم رئیسی از دســتگاه قضا به قوه مجریه کوچ
کرد ،ولی خبری از برخورد با این شــرکتها و روشنگری درباره
چند و ،چون ارتباطات آنان نیست.
نکته آنکه مطالبه امروز برخورد با فیلترشکنها و مسدودسازی
بیشــتر آنان نیســت ،مســاله اســتفاده امن کاربران از فضای
مجازی و اینترنت است .شــرکتهای ارائه دهنده فیلترشکن با
وابســتگیهای خاص ،طبیعتا قادر به تامین این امنیت نخواهند
بود ،اما از قرار معلوم ،خبری از برخورد با آنان نیست که نیست.

«امتیاز» در مورد پسماندهای سرگردان شمال گزارش میدهد؛

میهماندائمیجنگلهایهیرکانی

️ صادق ماهی

نــوروز امســال بود کــه وزیر میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی گفت :وضعیت زباله
در جادههای کشــور و به ویژه در شهرهای شمالی
«اســفبار» اســت .عزتاهلل ضرغامی در توئیتر به
گزارشــی که در هیأت دولت درباره وضعیت اسفبار
زباله در جادهها و بهویژه شــهرهای شــمالی کشور
داده است ،اشاره کرد و نوشت« :رییسجمهور درباره
اولویت پسماند که هم موجب نارضایتی گردشگران
و هم مردم منطقه شده است ،دستورات اکیدی صادر
کردند».
انباشت  ۶۰ساله زباله در جنگلهای شمال کشور،
کار را بــه جایی رســانده که هر هفته در ســازمان
محیطزیست به خاطر آن جلســه برگزار میشود و
البته نتیجه عملیای هم ندارد! علی سالجقه رئیس
سازمان حفاظت محیطزیست در اینباره هشدار داد
که پسماند در جنگلهای شــمال تمام منابع آب و
خاک آن را از بین برده است .به گفته سالجقه هنوز
بر سر مالکیت پسماند دعواست و با وجود مافیا پشت
این پول کثیف ،اجازه ســاماندهی در این زمینه داده
نمیشود.
بیش از نیم قرن اســت که زبالههای شمال کشور
میهمان ناخوانده جنگلهای هیرکانی هستند .بارش
باران هم باعث افزایش تولید شــیرابههای ســمی
خطرناک و در نتیجه نابودی گونههای بینظیر تنوع
زیســتی میشود .بررســیهای گروه محیطزیست
دانشگاه نوشــیروانی بابل نشــان میدهد که یک
سوم ســایتهای دفن زبالههای شمال در جنگلها
قرار دارد .ترکیب انواع پسماندهای شهری ،صنعتی
و بیمارســتانی در جنگلهای شمال و بعض ًا با ارتفاع
 ۹۰متری از سطح زمین ،امکان جابهجایی و انتقال
آن برای طراحی یک محل جدید دفن زباله را بسیار
سخت کرده است.
از آنجایی که زبالهها به صورت روباز ،بدون عملیات
خاکپوشــی ،فشردهســازی و جمعآوری گازهای
خروجی در جنگل تخلیه شــدهاند ،هم آب را آلوده و
هم به خاک نفوذ کردهاند .یک نمونه از خسارتهای
زباله در شمال مربوط به شیرابههای سایت جمعآوری
زباله در جنگلهای ســراوان است .این شیرابهها با
سرعت پنج تا  ۲۰لیتر بر ثانیه وارد رودخانه سفیدرود،
ســپس زرجوب و در نهایت راهی تاالب بینالمللی
انزلی میشود .جنگلهای سراوان در گیالن از مراکز
مهم انباشت زباله در شمال است.
این مرکز زباله شهرهای رشت ،صومعهسرا ،آستانه
اشــرفیه و فومن را پوشش میدهد و روزانه  ۸۰۰تا
 ۱۰۰تن زباله به آنجا انتقال داده میشــود .احداث
تصفیه خانه شیرابه سراوان در دولت قبل انجام شد،
اما ظرفیت این تصفیهخانه ســه لیتر در ثانیه است
و جوابگو نیســت ،چراکه باید به شش لیتر در ثانیه
ارتقا پیدا کند .در شــرایط عادی  ۱۸۰۰تن و در ایام
تعطیالت و حضور مسافران در گیالن ،حدود دو هزار
و  ۵۰۰تن زباله تولید میشود.
وضعیت پسماند در جنگلهای مازندران هم وخیم
است .فقط در منطقه جنگلی «انجیلسی» بابلکنار
هم روزانه حدود  ۲۵۰الی  ۲۸۰تن زباله از شهرهای
بابل ،زرگرشهر ،گتاب ،امیرکال ،گلوگاه و روستاهای
مجاور جمعآوری و دفع میشوند .عملیات کمپوست
روزانــه هم فقط به میزان ســه درصد از حجم کل

زبالهها صورت میگیرد!
بــه علت قرار گرفتن محل دپو زباله در دل جنگل،
پرندگان بیشــماری از این محــل تغذیه میکنند و
افزایش تولیدمثل این پرندگان به علت تغذیه از زبالهها
باعث بروز نوعی آفت برای سایر پرندگان و حیواناتی
است که شکارچی آنها هســتند .پرندگان زبالهها
را از محــل دپوی زبالــه ،روی درختها یا در حیاط
خانهها و باغات برداشــته و از آنها تغذیه میکنند.
این قضیه باعث بروز مشکالتی برای ساکنان اطراف
محل دپو زباله و همچنین خشکشــدن بسیاری از
درختان شدهاند.
خطر پسماندهای استانهای شمالی برای
انسان و آبزیان
یک کارشــناس محیط زیســت ،مهمترین آسیب
بحران پســماند استانهای شمالی کشور را به خطر
افتادن سالمت مردم و مرگ آبزیان ذکر کرد.
ســهیل اوالدزاد تاثیر بحران پســماند استانهای
ط زیســت و زندگی مردم
شــمالی کشــور بر محی 
را برشــمرد و توضیح داد :ایران یکی از بیشــترین
تولیدکننــدگان آالینده ،آلودگیهای آلی و فاضالب
خامی اســت که وارد دریای خزر میشــود .قبل از
آن این پسابها وارد زمینهای کشاورزی میشوند.
سیســتم آبیاری در ایران مربوط به  ۳۰۰سال قبل
است که آب رودخانهها وارد آببندانها و بدون هیچ
فیلتری وارد چرخــه زراعی و در نهایت آلودگی وارد
زمینهای کشاورزی میشود .در این شرایط بسیاری
از آبزیان در رودخانهها نیز از بین رفتهاند.
وی دربــاره محل دفن زبالهها گفت :بســیاری از
محلهای دفن زباله استانهای شمالی در زمینهای
کشاورزی و جنگلها هستند که محدوده جنگلی و
زمینها را آلوده کردهاند.
اوالدزاد مهمترین نگرانی ناشــی از پســماندهای
شمال کشور را تاثیر آن بر زندگی شهروندان دانست
و اظهارکرد :این وضعیت ســامت شهروندان را به
خطر میاندازد و موجب ابتالی بســیاری از آنان به
بیماریهای گوارشی میشود .در واقع همه موارد در
کنار هم باعث به خطر افتادن ســامت شهروندان
خواهد شد.
چه مقدار زباله تر در ایران تولید میکنیم؟
ط زیســت به میــزان تولید
این کارشــناس محی 
زبالههای «تر» در ایران اشاره کرد و گفت ۵۶ :تا ۶۰
درصد از زبالههای تولید شده در ایران زبالههای آلی
و تر هستند که آب زیادی دارند و قابل سوزانده شدن
نیســتند اما به علت «درهمآمیزی» زبالهها هنگام
ن به رقمی حدود  ۷۰درصد زباله
بررسی در محل دف 
تر میرسیم.
وی افزود :پســماندهای آلی و تــر را میتوانیم در
فرآیندهای هضم بیهوازی(هاضمها و دایجسشنها)
به گاز تبدیل و از آن بــرق تولید کنیم یا بهصورت
 LNGو CNGآن را وارد چرخــه مصــرف در
صنایع مصرفی وخودروهای گازسوز کنیم همچنین
میتوانیم از دایجسشنها ،کمپوست دریافت کنیم.
اوالدزاد اسیدســیتریک یا اتانــول از فراوردههایی
محسوب میشود که از زباله قابل استخراج است.
وی خاطرنشان کرد:در حال حاضر به زباله این چنین
نگاه میکنند که میتوان بسیاری از فرآوردهها را از
آنها تولید کرد.
با پسماندها در ایران چه میکنیم؟
ط زیســت به وضعیت ایران
این کارشــناس محی 

اشــاره کرد و توضیح داد :ایران کشــور نفتخیز و
گازخیزی اســت؛ بدین جهت که انرژی نفت و گاز
را داریم چندان به استفاده از این روشها برای تولید
انرژی توجه نمیکنیم .از سوی دیگر برخی مسئوالن
شهری و استانی بهویژه در شمال کشور تنها به یک
مورد توجه داشتهاند.
وی به ذکــر مثالی پرداخت و اظهارکــرد :از دهه
گذشته زبالهسوز  ۴۵۰تنی در ساری توجه مسووالن
اســتانی را به خود معطوف کرده بود؛ در صورتی که
زبالهســوز قابلیت ســوزاندن همه زبالهها را ندارد و
برخــی از آنها به علت قیمت باالی فرآوردهای که
تولید میکنند اصال برای سوزاندن به صرفه نیستند
که از جمله آنها میتوان به پتها و آهنآالت اشاره
کرد.
ط زیست با اشــاره به دپوی
این کارشــناس محی 
زباله گفت :در ایران صرفا پســماند را دپو میکنیم
و شــیرآبهای به دســت میآوریم که به رودخانهها
ریخته و از آنجا وارد زمینهای کشاورزی میشود.
در نهایت وارد ســفرههای آب زیرزمینی میشود که
عمده آب شرب اســتانهای شمالی کشور از آنجا
تامین میشود.
وی در ادامه به دیگر معایب روش دپوکردن زبالهها
اشــاره و اظهارکرد :تمام فاضالب شــهری را وارد
چاههای جذبی میکنیم ،زبالههــا را در محلهایی
میریزیم که هیــچ «ایزوالســیونی» ندارند .همه
شــیرابهها یا جذب زمین یا از طریــق رود وارد دریا
میشوند و در مســیر وارد زهکشیهای کشاورزی
میشوند.
اوالدزاد به مســئله بازیافت در ایران اشــاره کرد و
گفت :فلزات،کاغذ و پالستیک را میتوانیم بازیافت
کنیم و این کار بســیار بهتر از انجــام صرفا فرآیند
زبالهسوزی است.
این کارشــناس محیط زیســت در ادامه به سرانه
تولید زباله در ایران در مقایســه با آلمان اشاره کرد و
توضیح داد :تولید زباله توسط مردم ایران در مقایسه با
کشوری مانند آلمان که سرانه تولید زباله به ازای هر
شهروند دوونیم کیلو است ،بسیار ناچیز است .مردم
آلمان مدیریتپســماند درستی دارند .دولت به مردم
آموزش تولید کمتر زباله را داد ه است .آنها  ۱۰درصد
تولید زباله تر تولید میکنند و ما  ۷۰درصد.
وی با توجه به معایب کثرت تولید زباله تر افزود :زباله
تر ،زباله غیراقتصــادی و کمارزش از نظر اقتصادی
محسوب میشود .این موضوع همیشه جای بحث و
نگرانی سرمایهگذاران بوده است چون زباله تر شیرآبه
زیاد و بوی بیشتری تولید میکند .محل تخم گذاری
حشرات میشود و به کارگاه صدمه وارد میکنند.
اوالدزاد به اهمیت آموزش در این زمینه تاکیدکرد و
گفت :بخش دولتی ،همانطور که در قانون مدیریت
پســماند آموزش را بــه موسســات آموزشعالی،
آموزشوپرورش،دانشگاهها و صداوسیما سپرده است
باید این موارد را تقویت کند ولی عمال هیچ آموزشی

ت پسماند داده نمیشود.
در زمینه مدیری 
ط زیستی
دانش بومی راهکارهای محی 
اوالدزاد با توجه به عملی و اجرایی بودن راهکارهای
ارائه شده جهت مدیریت پسماند استان های شمالی
کشــور توضیح داد :همه این موارد میتوانند عملی
شــوند حتی خیلی از این موارد بومی شــده است و
دانش بومــی آنها را داریم .به عنــوان مثال نیاز به
واردات تجهیزات الزم برای تولید کمپوست نداریم
و هر نهادی میتواند آن را انجام دهد اما نیاز به تولید
زباله سوزها و دایجسشنها داریم.
چه اقداماتی انجام داده ایم؟
وی در ادامه به اقدامات انجام شــده در استانهای
شــمالی کشور برای مدیریت پســماند اشاره کرد و
گفت :در استان مازندران دو سایت زبالهسوز در سال
 ۱۳۹۱کلنگزنی و تنها یکی از آن دو با نقصهای
زیادی افتتاح شد و در حال حاضر به صورت نیمهکاره
فعال است .ســایت دیگر هر سال قرار است ،افتتاح
شود و ظاهرا امسال ۲۲بهمن  ۱۴۰۱افتتاح میشود.
شــاید از ســال  ۹۱تا االن در سراســردنیا هزاران
زبالهســوز ساخته و جمع شده باشد ولی ما همچنان
در مرحله عمران یک زبالهسوز هستیم.
این کارشناس محیط زیست اضافه کرد :در بهشهر
استان مازندران یک ســایت کمپوست داریم که به
خوبی فعالیت نمیکند .در بابل و شــهر نور نیز یک
ســایت کمپوست رها شده اســت و در تنکابن یک
سایت کمپوست به صورت نیمهکاره فعالیت میکند.
در قائمشــهر حداقل  ۱۰سال است که قول احداث
کارخانه کمپوســت را دادهاند ولی با تغییر شــهردار
تصمیمهای مختلفی مبنی بر لغو قرارداد یا ســاخت
سایت گرفته شده اســت و هنوز از احداث کارخانه
کمپوست خبری نیست.
اوالدزاد با توجه به این وضعیت تاکید کرد :در نهایت
اتفاق جدی که منجر به تغییر خاصی شــود ،تاکنون
رخ نداده است.
وی افزود :شهر ساری روزانه  ۳۵۰تا  ۴۰۰تن زباله
به آققال میفرستد .آمار ســال قبل نشان میدهد
«گیتفی» آققال بابت هر تن زباله ۲۵۰هزارتومان
بوده اســت .به عبارتی شــهرداری ســاری حداقل
۷۵میلیارد تومان بابت ریختن زباله در آققال استان
گلستان به شهرداری آنجا پرداخت میکرد ه است.
اوالدزاد در پایــان بــه وضعیت زبالههای شــهر
محمودآباد فریدونکنار و ســاری اشار ه کرد وگفت:
زباله تمامی این شــهرها جمعآوری و با طیکردن
حدود  ۲۰۰کیلومتر مســافت به آققالی اســتان
گلستان بردهمیشود.
۳سناریوی محیط زیست برای حل
معضل زبالههای شمال کشور
ط
در پی تاکیــدات رئیس ســازمان حفاظت محی 
زیست در کارگروه پسماند مبنی بر اولویت ساماندهی
پســماند استانهای شــمالی کشــور ،معاون دفتر
ط زیست گفت:
مدیریت پسماند سازمان حفاظت محی 
با افزایش ظرفیت کارخانههای کمپوســت به جای
زبالهسوزها باید از ظرفیتهای موجود برای حل این
مشکل استفاده کنیم.
موضوع پســماند و زباله یکی از مهمترین مسائل
ط زیستی است .به گفته علی سالجقه  -رئیس
محی 
ســازمان حفاظت محیطزیســت  -در استانهای
شمالی ،زبالهها جایی برای دفن ندارند .این موضوع
استانهای شمالی کشــور را با بحران جدی روبهرو

کرده است بنابراین ساماندهی این مشکل در اولویت
ماست.
پیام جوهرچی  ،درباره موضوع بحران پسماند شمال
کشور اظهار کرد:روزی نیست که ما درمورد پسماند
شمال کشور دغدغه نداشته باشیم.
وی درباره زبالهســوزهای استانهای شمالی گفت:
دوشنبه هفتم شهریورماه امسال افتتاح زبالهسوز ۳۰
تنی در گلوگاه را داشــتیم .بر اساس اعالم مسئول
پیگیری مصوبات سفر ریاســت جمهوری و مشاور
استاندار مازندران زبالهسوز ساری تا پایان سال جاری
به بهرهبرداری میرسد.
به گفته وی ،ایجاد زبالهســوز رشت نیز  ۱۳درصد
پیشرفت داشته است که البته کافی نیست و نیازمند
پیگیریهای بیشتری است.
جوهرچی ضمن اشاره به افتتاح فاز اول تصفیهخانه
شیرابه ســراوان در خردادماه امسال  ،درباره معضل
شــیرابههای این منطقه توضیح داد :سراوان را باید
طی برنامهای یکساله مدیریت کنیم چراکه مشکل و
معضلی که در  ۴۰سال ایجاد شده است را نمیتوان
در یک ماه حل کرد .کمی زمانبر ست اما ما درحال
پیگیری آن هستیم.
ط
معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محی 
زیست با اشاره به برنامه عملیاتی -راهبردی مدیریت
پسماند استانهای شــمالی کشور گفت :این برنامه
در سایت سازمان قابل مشاهده است اما مشکالت
اقتصــادی وجود دارد که شــاید حل آن به دســت
دستگاههای مجری امکانپذیر باشد.
وی تاکید کرد :رســانهها نیز باید همراه ما در این
موضــوع از دســتگاه مجری کــه دارای عاملیت و
فاعلیت است ،مطالبهگر باشند .ما از وزارت کشور و
سازمان شهرداری این خواسته را داریم.
جوهرچــی به بعد قضایــی این معضل اشــاره و
اظهارکرد :از شــهرداری رشت شکایت شده است و
در دادگاه پرونده قضایی دارند.
ط
معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محی 
زیست درباره برنامههای آینده دفتر مدیریت پسماند
سازمان گفت :دستمان خالی نیست و راهحلهایی
را برای مدیریت پسماند داریم چراکه موضوع سازمان
حفاظت محیط زیســت تنها مسئله نظارت نیست.
الزم اســت از ظرفیتهای موجود در کشور استفاده
کنیــم .افزایش ظرفیت کارخانههای کمپوســت به
جای زبالهسوزها یکی از راهکارها است چون هزینه
بهرهبرداری از زبالهسوزها بســیار باالست .راه حل
دیگر اســتفاده کارخانههای سیمان از پسماندهایی
است که به صورت  RDFتولید میشوند.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد :عملیاتی شدن این
موارد مســتلزم اولویتدهی به ایــن موضوع و نبود
مشــکل در بحثهای بودجهای و هزینهای است.در
حال حاضر  RDFمیتواند یکی از مشکالت ما را
در کارخانه سیمان دیلمان ،نکا و لوشان حل کند .این
موارد از ظرفیتهای موجود اســت که باید به سمت
استفاده از آنها برویم.
جوهرچی در پایان به برنامههای دفتر مدیریت پسماند
ط زیست در دولت سیزدهم اشاره
سازمان حفاظت محی 
کرد و گفت :در این برنامه معضل پسماندهای استانهای
شمالی کشور را تا حدی کنترل و رفع خواهیم کرد .در
ک ســال آینده هیچ زبالهای پذیرش
ســراوان نیز تا ی 
نمیشــود چراکه اول باید پذیرش صفر شود سپس به
سالمسازیمنطقهبپردازیم.

