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پیشخـوان

پسماندسوزي ،عاملي مؤثر در آلودگي هوا

مدير اسبق دفتر بازرسي ،ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات سازمان
محيطزيس��ت درباره اظهارات اخير عيس��ي کالنت��ري درخصوص داليل
آلودگي هوا توضيحاتی ارائه داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،سيداحمد نبوي
در واکنش به اظه��ارات اخير کالنتري که عملکرد مردم را عامل 80درصد
از آلودگي هوا دانس��ت ،گفت :اينها دارند فرافکني ميکنند ،چون آلودگي
هوا مس��ئوالني دارد که بايد به دس��تگاه قضا معرفي شوند ،به همين دليل
صورتمسأله را پاک ميکنند و به جاي معرفي مسئوالن ناکارآمد ،فرافکني
و مردم را مقصر آلودگي هوا معرفي ميکنند .اين يک فرافکني نابخشودني
است که ملت ايران در جايگاه پاسخگويي به کالنتري قرار گيرند.
وي ادام��ه داد :آلودگ��ي هوا داليل متعددي دارد که يکي از مهمترين آنها
پسماندسوزي کارخانههاي اطرف تهران و کالنشهرهاست .در کشور ،ساالنه
حدود پنجميليون تن پس��ماند ويژه ،صنعتي و خطرناک توليد ميشود که
بايد به شرکتهايي متخصص که کارشان امحاء ،خنثيسازي و جمعآوري
اين نوع پسماندهاست و مجوز دارند ،سپرده شود؛ شرکتهايي که تعدادشان
معدود است و بايد اين پسماندها را از توليدکننده تحويل بگيرند و در شرايط
خاص به روش اصولي خنثيسازي کنند .اين توليدکنندهها ميتوانند وزارت
صمت و کارخانجات ،وزارت بهداشت و بيمارستانها ،وزارت جهاد کشاورزي
و توليدکنندگان س��موم و وزارت نفت و پااليشگاههایی که لجنهاي نفتي
توليد ميکنند ،باشند.
نبوي با ابراز تأسف از اينکه توليدکنندگان پسماند از سوي سازمان حفاظت
محيطزيس��ت به طور جدي پايش نميشوند ،گفت :زماني که به شهرهايي
که صنايع دارند نزديک ميش��ويم ،يک ابر از آلودگي هوا مشاهده ميکنيم
که وارد ش��هر ميش��ود و علت عمده آلودگي هواس��ت ،اما هيچکس به آن
نميپ��ردازد و پسماندس��وزي را به عنوان يک عامل اصل��ي در آلودگي هوا
به حساب نميآورد ،چون مافياي پنجميليون تن پسماند اجازه نميدهند.
آنها با سندسازي مدعي ميشوند پسماند را تحويل شرکتهاي پسماندسوز
دادهاند ،اما نهايتاً پسماندها را آتش ميزنند.
مدير اسبق دفتر بازرسي ،ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات سازمان
حفاظت محيطزيست بخش مهم ديگري از آلودگي هوا را مربوط به سوخت
دانست و گفت :ميگويند بنزين يورو  4و  5توليد کرده و جلوي خودروهاي
آالينده را گرفتهايم؛ ادعايي که صحت ندارد.
نبوي گفت :آقاي کالنتري يک هنري دارد؛ در جايگاه اپوزيسيون مينشيند
و ش��کايت ميکند .مدل کارش اينطوري است .مردم را مقصر آلودگي هوا
معرفي ميکن��د؛ گويا انتظار دارد م��ردم از او معذرتخواهي هم بکنند .از
فرس��ايس خاک ،کمآبي ،حفر چاه و خودکفايي انتقاد ميکند ،در حالي که
اين مردم هستند که بايد اين سؤالها را از او بپرسند.
وی تصريح کرد :آقاي کالنتري زماني که وزير کشاورزي بودند مجوز مرتع
صادر ميکردند و حاال که رئيس س��ازمان حفاظت محيطزيس��ت هستند،
ب��راي بهرهب��رداري از جنگلها مجوز ص��ادر ميکنن��د؛ مجوزهايي که به
جاريش��دن سيل و فرسايش خاک منجر ميش��ود .ايشان در زمان وزارت
خود براي صدور مجوز حفر چاه به وزارت نيرو فشار ميآورد تا در مورد کشت
گندم به خودکفايي برس��يم ،اما حاال به خودکفايي انتقاد ميکند .بايد به او
گفت خود شما عامل مشکالتي هستيد که از آنها گله داريد.
گفتني است؛ عيس��ي کالنتري عملکرد مردم را عامل 80درصد از آلودگي
هواي کالنشهرها عنوان کرد و گفت 80درصد آلودگي هواي کالنشهرها
مربوط به عملکرد مردم است .اگر مردم ميخواهند هواي سالم داشته باشند،
در فصول سرد سال در مصرف گاز صرفهجويي کنند و در نظر داشته باشند
که هواي سالم از دو درجه گرمتربودن دماي خانه مهمتر است؛ اظهاراتي که
واکنش کاربران فضاي مجازي را به همراه داشت.

ضرورتتوقففرآيندبازيافت
در دوران شيوع کرونا

دبير ش��بکههاي مردمنهاد محيطزيست و منابع طبيعي کشور ضمن بيان
اينک��ه تجربه جهان��ي در مواجهه با بيماريهاي همهگير نش��ان ميدهد
کشورهايي که امکانات و زيرساختهاي بهتر و بيشتري نسبت به ما دارند
ممنوعيتهايي در حوزه مديريت پس��ماند ايج��اد کردهاند ،گفت :توصيه
ميشود براي به حداقلرساندن آثار شيوع ويروس کرونا کل فرآيند بازيافت
به هر شکل و با هر نوع پروتکلي متوقف شود.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،محمد الموتي ضمن اشاره به اينکه
براساس تحقيقات انجامشده درباره بيماريها و ويروسهاي همهگير يکي
از مسائل مهم در زمينه مديريت و مقابله با بيماريهاي واگيردار ،مديريت
پسماندهاس��ت ،تصريح کرد :به عنوان کس��ي که حوزه پسماند و مطالعات
کش��ورهاي ديگر را در اين زمينه رص��د ميکنم ،فکر ميکنم انجام فرآيند
بازياف��ت با رعاي��ت پروتکلهاي بهداش��تي ادعايی واهي اس��ت و نه فقط
عمليش��دن چنين ادعايي ممکن نيست ،بلکه به طور قطع ،آلودگي ناشي
از ويروس کرونا در مراکز پردازش و بازيافت زباله زياد اس��ت و به شهروندان
نيز سرايت میکند.
وي اضاف��ه کرد :توقف فرآيند بازيافت آس��يبي جدي به محيطزيس��ت و
عرصهه��اي دپوي زباله وارد ميکند ،اما اکنون در ش��رايط ش��يوع ويروس
همهگي��ر کرون��ا چارهاي ج��ز به حداقلرس��اندن خطر ابتالء ب��ه بيماري
کوويد 19 -از طريق دفن مس��تقيم زبالهها نداريم و آسيبي که اين اقدام به
محيطزيست وارد ميکند ،تحملپذیرتر از آسيبي است که اين ويروس به
سالمت شهروندان ميرساند.
الموتي همچنين اظهار کرد :در روزهاي ابتدايي اسفندماه و پس از نخستين
گزارشها از ش��يوع ويروس کرونا در کشور ،پنج تا شش موردي که بايد در
دوره همهگيري ويروس در حوزه دفن و مديريت پسماند رعايت شود را در
نامهنگاريهاي رس��مي به هيئت دولت و مع��اون رئيسجمهوري و رئيس
سازمان حفاظت محيطزيست اعالم کرديم.
دبير شبکههاي مردمنهاد محيطزيست و منابع طبيعي کشور يادآور شد :در
حال حاضر تنها راهکار کاهش بروز و شيوع مجدد اين ويروس توقف فرآيند
پردازش و بازيافت زباله اس��ت؛ هرچند در ايران در نهايت پنج تا 10درصد
زبالهها بازيافت ميش��وند ،اما همين ميزان نيز بايد اکنون متوقف ش��ود و
زبالهها بهصورت مستقيم دفن شوند تا مکانهاي دپوي زباله به محل شيوع
ويروس تبديل نشود.
وي در ادامه خاطرنش��ان کرد :توقف فرآيند بازيافت به معناي بيتوجهي به
عمل تفکيک زبالههاي خانگي از مبدأ نيس��ت و مردم بايد تفکيک زباله از
مبدأ را جدي بگيرند ،چراکه اين اقدام ميتواند در مديريت اصولي پسماند
بسيار مؤثر باشد.
الموتي در پايان با اش��اره به اينکه صنعت بازيافت يک س��اختار و سازمان
اقتصادي اس��ت و مانند ساير مش��اغل نميتواند تعطيل بماند چراکه ضرر
اقتصادي ش��ديدي وارد ميکند ،مدعي شد :صنعت بازيافت مجموعههاي
بس��يار قدرتمندي هس��تند و گردش مالي بااليي دارن��د .آنها براي تداوم
فرآيند بازيافت عليرغم شيوع ويروس کرونا فشار ميآورند ،اما بحث سالمت
ش��هروندان در اين زمينه مطرح است؛ بنابراين هيچ مماشاتي نبايد در اين
زمينه صورت گيرد.
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تخلفاتزیستمحیطیپای ۲۴واحد
صنعتی را به مراجع قضائی باز کرد

صید غيرقانوني آرتميا تهدیدی برای زیست این جاندار دریاچه ارومیه محسوب میشود

سبزینه

قاچاق 60تن آرتميا طی یکماه
مژده حسنوند

آرتمیا گونه جانوری قرمز رنگ کوچکی اس��ت
که در آبهای ش��ور زندگی میکند ،موجودي
ک��ه در اواخر دهه  1370وج��ود آن در درياچه
ی طي
اروميه محرز شد ،تاکنون زندگي پرتالطم 
کرده و امروز مس��ئوالن بر آن هستند تا آرامش
را دوب��اره به آن هديه کنن��د .زندگي آرتميا که
ج��زو ارزش��مندترين ذخاير آبه��اي نيلگون
درياچه اروميه محس��وب ميشود ،در دهههاي
اخير بهعلت کمآب��ي درياچه در معرض تهديد
ق��رار گرفت و مدت��ي نيز اثري از اي��ن آبزي در
سطح درياچه مش��اهده نشد .تهديدات موجود
براي ناب��ودي زندگي اين جان��دار در کنار خبر
کش��ف 60تن آرتميا از س��ودجويان در حوالي
درياچه اروميه در تیرماه تلنگري بود تا از فعاالن
زيس��تمحيطي و پژوهشگران اين حوزه درباره
برنامهريزيها ،مطالعات و تحقيقات انجامش��ده
ب��ر روي نحوه صيانت از اي��ن جاندار پرسوجو
شود .قاچاق و صيد غيرمجاز ،وجود موانع توليد،
پرورش مصنوعي آرتميا ،بحران کمآبي درياچه و
شوري بيش از حد خطر انقراض نسل اين آبزي
ارزشمند را درپي دارد و نيازمند راهکاري است
تا بتوان اين ذخيره ارزش��مند زيستمحيطي و
اقتصادي را بهعنوان ميراثي ارزش��مند بهدست
آيندگان سپرد.
برداشت 70تن سيست آرتميا
از درياچه اروميه
رئيس مرکز تحقيقات آرتمي��ا و جانوران آبزي
کش��ور در اينباره به ايرنا گفت :صيد غيرقانوني
آرتميا و قاچاق انجام شده آن در درياچه اروميه
توسط بوميان منطقه تهديدي براي زيست اين
جاندار است.
علي نکوييفرد با اشاره به اينکه استفاده از مواد
صيد ش��ده ،تنها بايد بهعنوان خ��وراک آبزيان
اس��تفاده ش��ود ،ادامه داد :اگر سیست فرآوري
ش��ده وجود داشته باش��د و طبق بستهبندي و
الگوهاي اس��تاندارد تجاري باش��د ،هر نقطه از
جهان که صنعت آبزي و بهخصوص مراکز تکثير
ميگو وجود داشته باشد ،خواهان دارد .هر چند
شرکتهاي آمريکايي و چيني هميشه عرصه را
براي رقبا تنگ ميکنند.
وي درب��اره قاچاق تخم آرتميا از درياچه اروميه
گفت :متأس��فانه قاچاق زي��ادي در زمينه تخم
آرتميا توس��ط بومي��ان از اي��ن درياچه صورت
ميگيرد که بخش زيادي از آن بهعلت نداشتن
اطالع��ات و دان��ش نگهداري و ف��رآوري از بين
م��يرود و در عي��ن حال به ذخاي��ر درياچه نيز
آس��يب ميزند .طبق برآوردهاي اخير ميتوان
70تن سيست آرتميا از درياچه اروميه برداشت
کرد ،بدون آن که به ذخاير سيست آسيب برسد.
نکوييف��رد ضمن موافق��ت با برداش��ت مجاز
سيس��ت آرتميا از درياچه اروميه بيان کرد :اين
برداشت بايد براس��اس ضوابط زيستمحيطي،
اطالعات و تحقيقات انجام ش��ود .وي از سازمان
حفاظت محيطزيس��ت ايران و ش��يالت کشور
خواست براي جلوگيري از قاچاق و از بين رفتن
سيست آرتميا توسط بوميان ،براي بهرهبرداري
مجاز و مناسب تدبير کنند.
نکوييفرد به راهاندازي بانک سيست و اطالعات

خريداري 4تن سيست آرتميا

معاون فني اداره کل حفاظت محيطزيست آذربايجانغربي در اينباره گفت :طي سالهايي که
وضعيت درياچه بحراني بود و بهخصوص بخش جنوبي درياچه بهطور کامل خش��ک شده بود،
نگراني از احتمال از بين رفتن آرتميا بيشتر شد.
حجت جباري گفت :جهت حفظ ذخاير ژنتيکي اينگونه بومیو منحصربهفرد ،اداره کل حفاظت
محيطزيست استان اقدام به خريد بيش از چهار تن سيست آرتميای اروميانا کرد که هماکنون
در سردخانه با شرايط استاندارد نگهداري ميشود.
وي با اشاره به اينکه درحالحاضر هيچگونه مجوزي براي برداشت سيست و آرتميا از درياچه
اروميه صادر نميشود ،افزود :چنين تصميمینيازمند بررسيهاي بيشتر و ارزيابي دقيق ذخاير
آرتميا در درياچه طي ماههاي آينده است.
جباري صنعتيسازي پرورش آرتميا توسط بخش خصوصي در خارج از مرز پارک ملي درياچه
اروميه را راهکاري ديگر براي حفاظت از ذخاير ارزشمند آرتميای اروميانا بين کرد و گفت :اين
اقدام هم ميتواند به اشتغالزايي منجر شود و هم جلوي صيد غيرمجاز را سد کند.
صنعت آبزي پروري جهان ساالنه بيش از 100ميليارد دالر درآمد دارد و نزديک به 30ميليون نفر
در اين صنعت در کل جهان مشغول به کار هستند که همگي وابسته به توليد و پرورش آرتمياست
که در همين راستا ايران ميتواند در توليد اين جانور دريايي و ايجاد اشتغال نقش بهسزايي ايفا
کند .ساالنه نزديک به 100کيلوگرم سيست آرتميا در کشور توليد ميشود و  10تا 30تن سيست
ی و غيررسمیوارد کشور ميشود.
آرتميا براي مصرف داخلي آبزيان از مبادي رسم 

ناصر آق افزود :آرتميا اورميانا يکي از هفتگونه
آرتمياي شناخته ش��ده در جهان و منحصر به
درياچه اروميه است که درحالت طبيعي حدود
55درص��د پروتيي��ن و 10درصد چرب��ي دارد.
درحالحاض��ر پژوهش��کده آرتمياي دانش��گاه
اروميه ج��زو بهترين مراکز پژوهش��ي آرتميا و
آبزيان در س��طح دنياس��ت و تاکنون تحقيقات
زي��ادي در ارتب��اط ب��ا تدوي��ن دان��ش فني و
بيوتکنيک بومیبراي پرورش آرتميا ،عملآوري،
فرآوري آن و کاربردهاي آرتميا در تغذيه ماهيان
اقتص��ادي با ارزش انجام داده اس��ت .آق با بيان
اينک��ه پرورش و توليد آرتميا خود يک صنعت
بس��يار درآمدزاس��ت ،بيان کرد :قيمت سيست
خشک مرغوب آرتميا در بازار ايران درحالحاضر
800هزار تا يکميليون تومان و قيمت آرتمياي
منجمد حدود شصتهزار تومان است.
ی آبزيپروري ايران گفت :با
رئي��س انجمن علم 
پرورش آرتمي��ا در هر ماه در هر هکتار ميتوان
حدود 500کيل��و آرتميا ب��ه ارزش 30ميليون
توم��ان يا 15کيلو سيس��ت خش��ک آرتميا به
قيمت حداق��ل 12ميليون توم��ان توليد کرد.
درحالحاض��ر مق��دار زيادي سيس��ت آرتميا
ی از درياچه
بهص��ورت غيرقانون��ي و غيرعلم�� 
اروميه صيد ميش��ود و بخش عمده آن بهدليل
عم��لآوري غيرعلم��یاز بين م��يرود ،ثروت
عظيمیکه در واقع بايد صرف توسعه ،پيشرفت
و اشتغالزايي در استان بشود.
متخلفان

ژنتيکي آرتميا در کش��ور براي نخس��تينبار در
دول��ت تدبير و اميد در راس��تاي احياي درياچه
اروميه اش��اره کرد و گفت :يک��ي از اهداف اين
بانک ،جلوگيري از انقراض نسل آرتمياي اروميانا
و حف��ظ ،نگهداري و تجديد نس��ل آن اس��ت.
چنانچه بر اثر تغيي��رات اقليمیو افول تراز آبي
درياچه ارومي��ه با کاهش ذخاير ژنتيکي آرتميا
روبهرو ش��ويم ،میتوان در س��الهاي بعد با باال
آمدن آب از اين ذخاير به درياچه تزريق کرد.
وی جمعآوري سيست ،تعيين هويت ژنتيکي،
ثبت ،ضب��ط و کددار ک��ردن آنه��ا را از ديگر
اقدامات بانک سيست و اطالعات ژنتيکي آرتميا
عنوان کرد و اذعان داشت :در جهان هشتگونه
آرتميا وجود دارد که هفتگونه آن دوجنسيتي
است که از اين تعداد ،يک گونه مختص درياچه
اروميه اس��ت و به نام اين درياچه ثبت شده .هم
اينک  9اس��تخر در مرکز تحقيق��ات آرتمياي
کش��ور در اروميه بهمنظور نگهداري و تشکيل
بانک ژن زنده آرتميا احداث شده که مورد پايش
و تعيين کيفيت قرار ميگيرد.
رئيس مرکز تحقيقات آرتمياي کش��ور با بيان
اينکه در ايران دو گونه آرتميا وجود دارد ،گفت:
تالش ميش��ود براي بانک سيس��ت و اطالعات
ژنتيکي آرتميا در کشور از مناطق مختلف دنيا
سيس��ت تهيه و پس از تعيي��ن هويت ژنتيک
براي آن شناس��نامه صادر ش��ود .ايران دومين
بانک سيس��ت جه��ان را دارد و ب��راي کارهاي
تحقيقات��ي تاکن��ون 30نمونه سيس��ت کددار
از بلژي��ک و 34نمونه جديد داراي شناس��نامه

ژنتيکي از کشورهايي همچون آرژانتين ،آمريکا،
فلس��طين اش��غالي ،يونان و مصر تهيه کرده و
نگهداريميکنيم.
نکوييف��رد از افزاي��ش قابلتوجه تخم اينگونه
جانور در درياچ��ه اروميه به حدود 350عدد در
ليتر در خردادماه امس��ال خب��ر داد و گفت :اين
افزايش منتج به نسلهاي متعدد آرتميا خواهد
شد .براساس ارزيابيها از ذخاير درياچه اروميه،
تعداد تخم يا سيس��ت آرتميا در اين درياچه در
خرداد 1398حدود 15عدد در هر ليتر است که
اين رقم با افزايش نزوالت آسماني در سال قبل و
اجراي طرحهاي احياء و رهاسازي آب رودخانهها
به درياچه ،افزايش يافتهاس��ت .هر ماه از طريق
هفت ايس��تگاه براي ارزيابي ذخاير آرتمياي آب
درياچ��ه اروميه نمونهبرداري ميش��ود ،ضمن
آنکه خصوصيات فيزيکي ،شيميايي و همچنين
مي��زان توليد جلبکهاي��ي که غ��ذاي آرتميا
هستند ،مورد سنجش قرار ميگيرد.
درياچه اروميه يکي از بزرگترين
زيستگاههاي طبيعي آرتميا
رئي��س و بنيانگ��ذار پژوهش��کده آرتمي��ا و
آبزيپروري دانش��گاه ارومي��ه و رئيس انجمن
ی آبزيپ��روري ايران در رابط��ه با پرورش
علم 
آرتميا در اروميه گف��ت :درياچه اروميه يکي از
بزرگتري��ن زيس��تگاههاي طبيع��ي آرتميا در
جهان است و ميزان آرتمياي توليد شده در اين
درياچه ،س��االنه معادل آرتمياي توليد شده در
ساير زيستگاههاي بزرگ دنياست.

محکوم به پرداخت جريمه نقدي شدند
مديرکل حفاظت محيطزیست آذربايجانغربي
هم گف��ت :ي��گان حفاظت محيطزيس��ت در
راس��تاي صيانت از پارک مل��ي درياچه اروميه
هم��واره گش��تزني در اي��ن زيس��تبوم را در
دستورکار دارد و در تيرماه امسال 60تن آرتميا
را سودجويان در اين راستا کشف و ضبط شد.
مهران نظ��ري بيان کرد :متخلف��ان محکوم به
پرداخت 900ميليون ريال جريمه نقدي به اداره
کل حفاظت محيطزيس��ت شدند و آرتمياهای
موجود نيز کشف ،ضبط و در درياچه رهاسازي
شد .الزم است تا اطالعرساني ،آموزشهاي الزم
زيستمحيطي براي جوامع محلي در اين زمينه
ارائه و زمينه اشتغال و توليد در اين بستر فراهم
ش��ود تا از صيد بيرويه در اين بخش جلوگيري
ش��ود و جوامع محلي بهجاي تبديل ش��دن به
نابودکنن��دگان اين جانداران ب��ه حافظان اين
موجود ارزشمند تبديل شوند.
مدير کل حفاظت محيطزيست آذربايجانغربي
با بيان اينکه در دو سال گذشته با بهبود شرايط
درياچه ارومي��ه ،آرتمي��ای اروميانا به وضعيت
بس��يار مناسب رسيده اس��ت ،گفت :با افزايش
حجم آب و کاهش ميزان ش��وري ،سيستهاي
آرتميا تفريخ ش��ده و تبديل ب��ه آرتمياي بالغ
ش��دهاند و بهوفور در سطح آب درياچه ميتوان
آرتميا را مش��اهده کرد .براساس سيکل زندگي
آرتميا همهس��اله در فصل بهار با مساعد شدن
شرايط اکولوژيکي ازجمله گرمشدن دماي هوا و
آب ،افزايش اکسيژن آب و کاهش شوري بهدليل
ورود آبش��يرين موجب ميشود جنين داخل
سيستها تفريغ ش��ده و بعد از چند روز تبديل
به آرتمياي بالغ شوند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران:

برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی دچار استیصال شدهایم
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه دیگر
هیچ راهی برای نوسازی تاکسیها باقی نمانده است ،گفت :دولت
با واردات تاکس��ی مخالفت کرده و تولیدکنندگان داخلی نیز در
تولید تاکس��یهایی که بتوانند اس��تاندارد یورو ۵را کسب کنند،
دچار مشکل جدی هستند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از تس��نیم ،علیرضا قن��ادان درباره
آخرین وضعیت تاکس��یهای دپوشده در پارکینگها اظهار کرد:
این خودروها به دلیل نداش��تن اس��تاندارد یورو 5ش��مارهگذاری
نشدند و از آنجایی که ممنوعیت شمارهگذاری خودروهای یورو4
از سوی دولت ایجاد شده است ،رفع این ممنوعیت نیز باید توسط
دولت انجام شود.
وی ادامه داد :در حال حاضر ش��ماره شاس��ی و سند کمپانی این
تاکس��یها به نام متقاضی صادر ش��ده و تنها مسئله این است که
خودروها قابل ش��مارهگذاری نیس��تند و همچنان منتظر مصوبه
دولت هس��تیم ،البته در ای��ن زمینه پیگیریه��ای الزم را انجام
دادهایم و ش��هردار تهران چند نامه به معاون اول رئیسجمهوری
ارسال کرده که آخرین مورد آن حدود یکماه پیش بوده است.
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هر تهران تصریح کرد :این
موضوع در کمیس��یون زیربنایی دولت نیز مطرح ش��ده و منتظر
ط��رح و تصویب در دولت اس��ت؛ بنابرای��ن از آنجا که فع ً
ال خبر
خوشی برای تاکسیرانها نداریم ،خودمان هم متأسف و ناراحت

هستیم .وی گفت :البته گویا خودروسازان برای خودروهای بنزینی
خود اس��تاندارد یورو 5را پیاده کردهاند ،اما برای تاکسیهایی که
دوگانهس��وز هستند ،هنوز این امکان فراهم نشده و در عمل هیچ
راهی برای نوسازی ناوگان باقی نمانده است.
قنادان افزود :در ش��هرداری تهران بهس��ختی منابعی را تأمین و
با کمک صندوق کارآفرینی امید تس��هیالتی برای تاکسیرانها
تهی��ه کردی��م؛ عالوه بر این ،بی��ش از 10هزار تاکس��یران برای
نوس��ازی خودروی خود در س��ال جاری ثبتن��ام کردهاند .ما هم
اعالم کردهایم نوس��ازی 15هزار تاکس��ی را در سال جاری انجام
میدهیم ،اما باید خودرویی وجود داش��ته باشد که بتوان ناوگان

را نوس��ازی کرد .وی خاطرنش��ان کرد :وقتی خودروهای موجود
نمیتوانند استانداردهای تعیینشده محیطزیستی را رعایت کنند
و اجازه واردات هم وجود ندارد ،مردم و تاکس��یرانها تحت فشار
قرار میگیرند؛ از اینرو ،الزم اس��ت دولت تصمیمی جدی در این
زمین��ه اتخاذ کند .در برخی م��وارد باید تعارفات را کنار بگذاریم و
واقعیت کشور را در نظر بگیریم.
مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران تصریح کرد :اخیرا ً
قیم��ت خودرو نی��ز افزایش پیدا ک��رده و این کالف مش��کل را
صدچندان پیچیدهتر میکند؛ چراکه درآمد تاکسیرانها با توجه
به تورم موجود و کاهش مس��افران ،هنوز به میزان سال گذشته
نیز نرس��یده و این به آن معناس��ت که اگرچه ما اس��تانداردهای
خودرویی خود را سختگیرانه کردهایم ،اما در عمل چون خودرویی
با آن اس��تانداردها برای جایگزینی وجود ندارد ،بهناچار 40هزار
تاکس��ی فرس��وده با میزان آالیندگی چند برابر در خیابانهای
تهران تردد میکنند که این موضوع نیز هم نفس محیطزیس��ت
را گرفته و هم تاکسیرانها و شهروندان را کالفه کرده است .وی
یادآور شد :استانداردها روی کاغذ افزایش یافته است ،اما به دلیل
اینکه خودرویی نیست ،بهناچار تاکسیهای فرسوده با آالیندگی
بس��یار بیشتر در حال تردد هستند و با گذشت زمان هر مرحله
افزای��ش قیمتی که رخ میدهد ،پیچیدگی امکان تأمین مالی را
برای تاکسیران شهرداری و دولت بیشتر میکند.

مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی با بیان اینکه با هرگونه
تخلف در اجرای ضوابط زیس��تمحیطی برخورد میش��ود ،از رصد و
پایش شبانهروزی صنایع در این استان خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،رضا میرزائی بیان کرد :نظارت
و پای��ش بر نح��وه فعالیت واحده��ای تولیدی ،صنعت��ی و خدماتی
یکی از اولویتهای محیطزیس��ت اس��ت و کلیه صنایع و شهرکهای
صنعتی اس��تان ،تحت نظارت ،رصد و پایش شبانهروزی کارشناسان
محیطزیست قرار دارند تا تخلفات زیستمحیطی شناسایی و به آنها
رسیدگی شود.
وی با اش��اره به اینکه محیطزیس��ت نه فقط مانع پیشرفت و توسعه
نیس��ت و مخالفتی با توس��عه ندارد ،بلکه مدافع توسعه پایدار ،رونق و
آبادانی است ،افزود :در سهماهه اول امسال  350مجوز زیستمحیطی
در استان مرکزی صادر شده که از این تعداد  280مجوز برای استقرار
واحده��ای جدید و  70مجوز بهرهبرداری ب��رای واحدهای تولیدی و
صنعتی بوده است.
میرزائ��ی اضافه ک��رد :هرگونه فعالیت واحده��ای تولیدی ،صنعتی و
خدماتی که به آلودهکردن آب ،خاک و هوا منجر ش��ود ،ابتدا با اخطار
همراه است و در صورت عدم رفع آالیندگی ،به دستگاه قضائی معرفی
و در نهایت به پلمب آن واحد صنعتی منجر میشود .در همین رابطه
 24واحد صنعتی در س��هماهه نخست س��ال جاری به مراجع قضائی
معرفی و اعمال قانون شدهاند.
وی ب��ا بی��ان اینکه در حدود دوهزار و  651واحد صنعتی در اس��تان
مرک��زی فعالیت دارن��د ،تصریح کرد :هدف ای��ن اداره کل حمایت از
طرحهای تولیدی و صنعتی اش��تغالزا در این اس��تان و تحقق شعار
امسال است و رعایت استانداردها و الزامات زیستمحیطی توسط تمام
واحده��ای تولیدی ،صنعتی در کنار فرهنگس��ازی ،موضوعی مهم و
اساسی در حفظ محیطزیست است.

اخطارمحیطزیستدماوند
به شهرداریهای شرق استان تهران

رئیس اداره محیطزیس��ت شهرس��تان دماوند با اش��اره ب��ه اخطار به
ش��هرداریهای شرق استان تهران گفت :در پی انجام این کار اقدامات
مثبتی در زمینه مدیریت زبالهها صورت گرفت.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،محمد فریدی با اشاره به اینکه
مرک��ز دفع زباله شهرس��تان دماوند قانونی اس��ت و مجوزهای الزم را
از مراجع ذیصالح از جمله س��ازمان محیطزیس��ت بهعنوان ناظر در
زمینه پسماند گرفته و زمین این مرکز از سوی سازمان منابع طبیعی
به آن واگذار ش��ده است ،گفت :هفت شهرداری شرق استان تهران از
جمله پردیس ،بومهن ،رودهن ،دماوند ،آبس��ر ،آبعلی و کیالن همه با
یکدیگر تجمیع ش��د ه و ش��رکتی را بهعنوان شرکت پسماند تأسیس
کردهاند که شهرداران در آن عضو و فرمانداریها و اداره محیطزیست
ناظر هستند.
وی ادامه داد :زبالههای شهرستان پردیس و دماوند باید به محل دفن
زباله گندک دماوند منتقل و در این منطقه براساس یک نقشه راه دفن
شوند .این نقشه راه در واقع ارزیابی زیستمحیطی این مرکز است که
اداره محیطزیس��ت براساس آن به این مرکز مجوز فعالیت داده است،
اما متأسفانه با شیوع ویروس کرونا این مرکز یک مقدار دچار آشفتگی
و کارها از روال خود خارج شد.
فری��دی همچنین ضمن بیان اینکه روش دفن بهداش��تی زبالهها در
مرکز دفع زباله دماوند بهصورت دفن بهداش��تی درهای است ،توضیح
داد :زبالهه��ا در دره بهصورت الیهای دفن و روی هر الیه خاک ریخته
میشود؛ همچنین زیر دره باید لولهگذاریشود تا شیرآبه زبالهها وارد
حوضچهای در پاییندس��ت شود ،اما مدتی است زبالهها دیگر در این
الیهها دفن نمیشوند و خاکی روی آنها ریخته نمیشود و زبالههای
پزشکی مخلوط با این زبالهها در محلهای مختلف دفع میشوند.
رئیس اداره محیطزیس��ت دماوند اف��زود :از دیگر معضالت این مرکز
تخلیه نخالههای س��اختمانی و فاضالب در این منطقه بود .تانکرهای
حامل فاضالب هر جایی که دوس��ت داش��تند ،فاضالبه��ا را در این
منطقه تخلیه میکردند و نخالههای س��اختمانی نیز به همین ش��کل
در این منطقه رها میشدند و از اینرو ،در این مرکز پسماند وضعیتی
نابههنجار و نابهسامان ایجاد شده بود.

وی با اش��اره ب��ه اینکه مرکز دفع زباله شهرس��تان دماوند در حوضه
آبریز س��د ماملو قرار دارد ،خاطرنش��ان کرد :این مرکز با سد ماملو که
تأمینکننده آب ش��رب است ،فاصله دارد ،اما باید این مرکز دفع زباله
مدیریت شود تا آلودگیهای ناشی از آن به سد ماملو سرایت نکند.
فریدی ضمن بیان اینکه به هر هفت ش��هرداری که هرکدام درصدی
در این مرکز دفع زباله س��هامدار هس��تند ،اخط��ار دادیم ،اظهار کرد:
براس��اس مذاکراتی که با شهردار دماوند داشتیم ،تعهد دادند که طی
م��دت ۲۰روزه این مش��کالت را رفع میکنند و ما ب��ا مدیرکل اداره
حفاظت محیطزیس��ت اس��تان تهران هماهنگیهای الزم را انجامو
فرصتی ۲۰روز ه به شهرداریها دادیم.
رئیس اداره محیطزیست دماوند اضافه کرد :خوشبختانه در این مدت
زبالهها را به مکانی که باید دفن میش��دند ،منتقل کردند .در دره دفن
زبالهه��ا لولهگ��ذاری و ش��یرابه را وارد حوضچ��های ایزوله و یک خط
بازیافت کاغذ و پالس��تیک راهاندازی کردند .نخالههای س��اختمانی را
جمعآوری کردند و ترانشه مجزایی برای پسماندهای پزشکی ساختند؛
همچنین سه ردیف درخت را در یک محدود ه ۳۰۰متری کاشتند.
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه اقدامات مؤث��ری در حوزه مدیریت
زبالههای ش��رق اس��تان تهران صورتگرفته اس��ت ،گفت :دو جلسه
در فرمانداری شهرس��تان برگزار کردیم و قرار ش��د ش��هرداریهای
عضو ش��رکت پس��ماند در کارگروه خود مصوب کنن��د که یک مرکز
بیخطرسازی پسماندهای پزش��کی را برای شرق استان ایجاد کنند
تا پس��ماندهای پزشکی وارد سولههای اس��تاندارد و تأییدشده وزارت
بهداش��ت و اداره حفاظت محیطزیست اس��تان تهران و با استفاده از
دستگاههایی از جمله اتوکالو ،بیخطر و دفن شوند .مقدمات این اقدام
نیز فراهم شده ،اما هنوز مصوبه و تخصیص اعتبار برای ساخت تصفیه
فاضالب شیرابههای ناشی از دفن زبالهها تصویب نشده است؛ در عین
ی عضو شرکت پسماند موافقتها و هزینههای الزم
حال ،هفت شهردار 
را کردهاند و این قدم بزرگی در زمینه مدیریت پسماند است.
فری��دی در پایان گفت :فکر میکنم اگ��ر در دماوند عالوهبر اقدامات
انجامش��ده ،حوضچ��ه تصفی��ه فاضالب ش��یرآبه را تا آخر س��ال نیز
راهاندازی کنیم و پسماندهای پزشکی را که البته بیخطرسازی آنها
برعهده مراکز درمانی اس��ت ،به کمک ش��هرداری بتوانیم با استفاده
از دس��تگاههای بیخطرس��از ،بیخطر کنیم ،وضعیت پسماند شرق
اس��تان تهران به گونهای مطلوب س��اماندهی میش��ود و مخاطرات
زیستمحیطی نیز برای مردم نخواهد داشت.

5

