
بحران آب جدي اس�ت. حج�م مخازن اغلب 
سدهاي كشورمان حتي به نيمه هم نمي رسد 
و تازه اول تابستان هستيم. اين يعني تا آغاز 
دوباره فصل بارش ه�ا در پايي�ز نمي توان به 
بارش آس�مان دل خوش كرد. ايران كش�ور 
پرآبي نيس�ت و براي مديريت كشور با منابع 
موجود بايد برنامه داش�ت تا اص�وال بحراني 
ش�كل نگيرد و اين ش�دني اس�ت. آنطور كه 
دكتر هدايت فهمي دكتراي منابع آب، رئيس 
مرك�ز تحقيقات پژوه�اب گس�تر مي گويد، 
بيشتر هدر رفت آب در كش�ورمان در بخش 
كشاورزي است و س�اختار كنوني كشاورزي 
بهره وري الزم را ندارد. به گفته معاون س�ابق 
دفتر برنامه ري�زي كالن آب و آبف�اي وزارت 
نيرو 10 درصد آب�ي كه در بخش كش�اورزي 
هدر م�ي رود، مع�ادل ذخي�ره آب 45 تا 50 
س�د كرج اس�ت و در صورت اصالح ساختار 
كش�اورزي و جلوگيري از هدر رف�ت آب در 
اين بخ�ش، چنين منب�ع عظيم�ي از آب در 
اختيارمان ق�رار مي گي�رد و مي توانيم با آن 
از بح�ران آب عب�ور كني�م. آنچ�ه در ادامه 
مي خواني�د، مش�روح گفت وگ�وي ماس�ت. 

 
آقاي دكتر فهمي! به گفته كارشناسان 
امسال دومين س�الي است كه بارش 
مناسبي نداشته ايم و سالي خشك و 
كم بارش محسوب مي شود. از سوي 
ديگر حت�ي در فصل بهار ب�ا پديده 
ريزگردها مواجه بوديم. شما وضعيت 
كش�ور را از منظر شرايط آب چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
همانگونه كه مي دانيد امس��ال وضعيت بارش ها 
مناسب نبوده و ما نس��بت به متوسط 52 ساله 
ح��دود 30 درصد كاهش ب��ارش داريم و حجم 
ذخاير مخزن ما كمت��ر ا ز50 درصد و در برخي 
مراكز كمتر از 30 درصد است كه نشان مي دهد 
وضعيت مناس��ب نيس��ت. در فروردين ماه، ما 
6ميلي متر بارندگي داش��تيم كه نسبت به دوره 
مش��ابه دراز م��دت 83 درصد كاهش داش��ته و 
ورودي م��ا براي نمون��ه در س��دها در فروردين 
36 درصد كاهش داشته اس��ت. در صورت ادامه 
اين وضعي��ت، حدود 300 تا 350ش��هر و بيش 
از 8ميليون جمعيت روس��تايي دچار تنش آبي 
خواهند ش��د. از س��وي ديگر دما هم به ميزان 
1/2درجه افزايش پيدا كرده است كه اين هم تأثير 
تعريق را به مي��زان 16 ميلي متر مكعب افزايش 
داده است. همچنين كاهش بارش هم در تغذيه 
آبخوان ها و ذخيره سازي آب مشكل ايجاد كرده 
و هم در دوره خشكس��الي براي تأمين آب فشار 
بيشتري به آب زير زميني وارد مي شود. در حالي 
كه به طور متوسط س��الي 8 ميليارد متر مكعب 

 كاهش ذخي��ره ثابت آبخوان را داري��م و در اين
30، 40س��ال ب��ه 150 ميلي��ارد مت��ر مكعب 
رسيده اس��ت كه اين هم باعث نشس��ت زمين 
مي شود و هم خش��كي و كاهش رطوبت خاك 
و ايجاد گرد و غبار و ريز گرد مي ش��ود و بس��يار 

خطرناك است. 
در حال حاضر مي�زان مصرف آب در 
كشورمان چگونه است و براي عبور از 
بحران بايد چگونه مصرف را مديريت 

كرد؟
مصرف آب كشور بايد به ميزان 60 درصد منابع 
تجديد پذير برس��د، اما در ح��ال حاضر بيش از 
88درصد منابع تجديد پذير ما مصرف مي شود و 
ما در دنيا از منظر آب در بحران هستيم. از سوي 
ديگر بايد فرهنگ سازي ش��ود تا مردم ما هم با 
مديريت مصرف آب آش��نا ش��وند و اين كار هم 
نيازمند برنامه هاي دراز مدت است و با تبليغاتي 
شبيه چيپس و پفك نمي توان اين فرهنگ سازي 

را بين مردم انجام داد. 
از نگاه شما به عنوان يك متخصص به 
جز مسئله بارش ها كه قابل مديريت 
نيس�ت، در حوزه مديري�ت منابع و 
سياس�تگذاري ها چرا ب�ا بحران آب 

مواجه شديم؟ 
در حال حاضر م��ا چند مس��ئله را بر بخش آب 
بارگذاري كرده ايم كه موجب ش��ده بحران آب 
به وج��ود  آيد. وقت��ي از امني��ت غذايي صحبت 
مي شود كه مهم هم هس��ت، بايد اين را بدانيم 
كه امنيت غذايي، بدون امنيت آبي اصاًل ممكن 
نيست.  از س��وي ديگر چون نتوانسته ايم براي 
م��ردم كار درس��ت كني��م، آمده اي��م در حوزه 
كشاورزي مردم را به كش��اورزي و اشتغال را به 

سمت آب سوق داده ايم. 
براي عب�ور از بحران خشكس�الي و 
مديري�ت آن، چ�ه پيش�نهاداتي 

داريد؟
براي عبور از اين بحران دو دس��ته فعاليت بايد 
انجام ش��ود؛ يك دس��ته فعاليت هاي بلند مدت 
است. بدين منظور بايد برنامه جامع خشكسالي و 
سيل را داشته باشيد طي برنامه دراز مدت وظايف 
هر دستگاه و سيستم هاي پيش بيني بايد ايجاد 
شود. در كنار آن تغيير الگوي مصرف نوع كشت، 
ابزار سيستم هاي خنك كننده در صنعت، آبياري 
مدرن و تحت فشار جزو كارهاي زمان بر هستند. 
ام�ا اينه�ا برنامه هاي�ي دراز م�دت 
هس�تند و اجرايي كردنش�ان زمان 

مي برد. اينطور نيست ؟
بله. در كشور ما مديران كمتر به كارهاي بلند مدت 
اقبال دارند، چون دوره مديري��ت خود را كوتاه 
مي بينند به حالت انفعالي و به كارهاي واكنشي 
لحظه اي بسنده مي كنند. در حالي كه بايد در نگاه 

بلند مدت به طور نمونه بيمه محصوالت كشاورزي 
ايجاد شود كه اين هم حل مشكل كشاورز نيست 
و دولت بايد نس��بت به تغيير سيستم آبياري و 
مدرن سازي آن با ارائه تسهيالت به كشاورزان را 
در دس��تور كار قرار دهد تا سيستم كشاورزي را 
تغيير دهد. استفاده از فناوري هاي جديد جهت 
كاهش تبخير در كشاورزي و توسعه كشت هاي 
گلخانه اي از مهم ترين مس��ائلي هستند كه در 
مديريت خشكسالي در برنامه هاي دراز مدت بايد 
ديده شود. استفاده از پساب و چرخه چندباره آب، 
نمك زدايي آب براي استفاده در صنعت و از همه 

اينها مهم تر سازگاري با كم آبي است. 
چق�در از هدر رف�ت آب در ح�وزه 
مصرف خانگي است و چقدر در ساير 

بخش هاست؟
 كل ميزان مص��رف آب در بخش ش��رب حدود 
6، 7درصد مصارف آب را تش��كيل مي دهد. در 
بحث آب شرب 25 درصد هدررفت آب در شبكه 
داريم كه ب��ه آن آب بدون درآم��د مي گويند و 
شامل نشت از لوله و آب هايي است كه به صورت 
غيرقانوني برداشت مي شود  يا آب هايي كه بدون 
پرداخت پول به برخي از مراكز مثل مس��اجد و 
مدارس داده مي شود. بخش عمده مصارف ما در 
بخش كشاورزي اس��ت، بنابراين با تغيير الگوي 
كشت، ايجاد سيستم هاي مدرن آبياري و  ارتقاي 
بهره وري مي ش��ود 10 درص��د كاهش مصرف 
غير ضروري را در اين بخش داش��ت. حدود 2تا 
2/5 درصد آب مصرفي هم سهم صنعت است كه 
مي شود با بازچرخاني، سيستم هاي خنك كننده 
خشك و استفاده ا ز پساب براي صنعت مي توان 
آب سالم و بهداشتي را كه به صنعت داده مي شود، 

براي شرب اختصاص داد. 
نش�ت از ش�بكه به دليل فرسودگي 

شبكه آبرساني است ؟
بله. شبكه ما آبرساني فرسوده است. به خصوص 
در تهران و اعتبارات زيادي براي نوسازي آن نياز 
است كه در حال حاضر كش��ور چنين اعتباري 

را ندارد، بنابراي��ن از ابزاره��اي اقتصادي براي 
كنترل مصرف آب استفاده مي شود، يعني تعرفه 
آب به صورت پلكان��ي تنظيم مي ش��ود و افراد 
پرمصرف بايد پول بيش��تري پرداخ��ت كنند. 
همچني��ن گاهي براي مديري��ت كوتاه مدت در 
شرايط اضطراري، آب جيره بندي مي شود. قطع 
انشعاب پر مصرف هايي كه از الگوي مصرف خيلي 
بيشتر مصرف مي كنند هم از ديگر كارهايي است 
كه در شرايط اضطراري انجام مي شود، اما هنوز 

ما به اين شرايط نرسيده ايم. 
پس ب�ا عنايت به صحبت هاي ش�ما 
عم�ده هدر رف�ت آب در كش�ور در 
بخش كشاورزي است. اين 10 درصد 
هدر رفتي كه اشاره داشتيد، حدوداً 

چقدر مي شود؟
اين 10 درصد معادل 45 تا 50 سد كرج است و 
خيلي مهم است و شما با يك كار غير سازه اي يك 
چنين آبي را در اختيار خواهيد داشت و به راحتي 

مي توان بحران را مهار كرد. 
 براي بهينه سازي مصرف آب در بخش 

كشاورزي بايد چه كرد؟ 
بايد همت و عزم ملي براي به روز رساني آبياري 
در بخش كشاورزي وجود داشته باشد و مسئوالن 
ما بايد بپذيرند ما كش��ور كم آبي هستيم و بايد 
مصارف غير ض��روري را كاهش دهيم. در بخش 
كش��اورزي بايد با پرداخت تسهيالتي، به سمت 
آبياري هاي م��درن پيش برويم. كش��اورزي در 
ايران آب زيادي مصرف مي كند و بهره وري بسيار 
پايينی دارد. از سوي ديگر محصوالت در جاهايي 
كشت مي شود كه عجيب است مثاًل برنج به جز 
دو استان شمالي ايران در جاهايي كشت مي شود 
كه توجيهي ندارد. يا استقرار صنايع آب بر بايد در 
كنار دريا باش��د، اما ما آنها را در مناطق مركزي 

برده ايم و اين سياست ها  اشتباه است. 
همچنين جلوگيري از برداش��ت آب در كش��ت 
محصوالت آب ب��ري مثل هندوان��ه واقعاً واجب 
است و كشور را به آستانه فاجعه كشانده و بايد به 
فكر معيشت جايگزين براس مردم و روستاييان 
باشيم. چون روستاييان اقشار بسيار آسيب پذيري 

هستند. 
بسياري از روس�تاييان ما تنها كاري 
كه بلدند و سال ها به صورت اجدادي 
به آنها ارث رسيده، كشاورزي است. 
اگر بنا باشد روس�تاييان كشاورزي 
نكنن�د، چگونه بايد زندگ�ي خود را 

تأمين كنند؟
 اقتصاد روس��تا را باي��د به س��مت اقتصادهاي 
جايگزين مث��ل گردش��گري، صنايع دس��تي، 
كش��اورزي در محيط هاي بس��ته و گلخانه اي، 
كش��اورزي پايدار بوم گردي گردش��گري حتي 

صنايع تبديلي برد. 
آق�اي دكت�ر فهم�ي ! بحث كش�ت 
محصوالت آب بري همچون هندوانه 
هم چند سالي مي شود، چالش برانگيز 
شده و به رغم صادرات اين محصول، 
ام�ا ارزآوري آن مي�زان آب�ي را كه 

مصرف مي كند، جبران نمي كند!
بله به هيچ وجه! همچنين محصوالتي همچون 
هندوانه را وقتي در مقياس اقتصاد ملي و مسئله 
آب براي حيات كشور نگاه كني، مي بينيد اصاًل 
توجيه اقتصادي نداشته و ارز آوري و اين مسائل 

اصاًل توجيه ندارد. 
و كالم پاياني 

بايد مس��ئله آب را ج��دي بگيري��م. بحران آب 
قطعاً فقط در پشت درهاي وزارت نيرو، سازمان 
محيط زيست يا ساير دس��تگاه ها ي متولي آب 
نخواهد ماند و به سرعت به يك بحران اجتماعي و 
سياسي تبديل مي شود و اين براي كشور از منظر 
مس��ائل اجتماعي و فرهنگي ه��م اهميت دارد. 
چون برخي مناطق كشور با تداوم خشكسالي و 
بحران آب در معرض كوچ تمدني قرار گرفته اند. 
ما االن مهاجرت هاي بس��يار زي��ادي از جنوب 
شرقي كشور، فالت مركزي به مناطق ديگر داريم 
و اين خالي ش��دن مرزها براي كشور خطرناك 
است و دولت بايد براي اسكان مردم، رفاه مردم و 

آب بهداشتي مورد نياز را تأمين كند. 
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72مخزنآباضطراريدرپايتختنصبميشود

50برابرآبسدکرجدرکشاورزیهدرمیرود!
گفت وگوي »جوان « با معاون سابق دفتر برنامه ريزي كالن آب و آبفاي وزارت نيرو 

مناقصه ساخت ۷۲    ویژه
مخ�زن اضطراري 
انجام و اين مخازن آماده نصب در ۷۲ محله از 

شهر تهران شده است. 
مهدي پيرهادي، رئيس كميس��يون س��المت 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي 
شهر تهران اظهار داشت: در حال حاضر مناقصه 
ساخت 72 مخزن اضطراري انجام و اين مخازن 
آماده نصب در 72 محله از شهر تهران شده است.  
وي با بيان اينك��ه جانماي��ي براي نصب مخزن 
اضطراري تأمين آب در 374 محله هاي تهران در 
حال انجام است، اظهار داشت: مخازن اضطراري 
آب 60 درصد آب مورد نياز محله هاي شهر تهران 
را براي مدت س��ه روز در زمان بح��ران و حادثه 

تأمين مي كنند. 

پيرهادي با بيان اينكه اين 374 مخزن تا پايان 
س��ال 1403 در همه محالت نصب مي ش��وند، 
اظهار داش��ت: در حال حاض��ر 72 مخزن آماده 
نصب اس��ت و تا پايان ش��هريور ماه امس��ال در 

72محله نصب مي شود. 
عضو شوراي اسالمي ش��هر تهران، حجم آب هر 

مخزن  را 100 متر مكعب عنوان كرد. 
وي با بيان اينكه س��اخت و نصب مخازن حدود 
2ميليارد و 500 ميليون هزينه دارد، تأكيد كرد 
كه اعتبار تهيه  اين مخازن با تصويب شوراي شهر 

تهران از محل تبصره 3 پرداخت مي شود. 
رئيس كميسيون سالمت محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي اسالمي ش��هر تهران با اشاره به 
اينكه ش��هر تهران در معرض ح��وادث متعدد 
انسان ساخت و طبيعي است، تأكيد كرد: دغدغه 

مديريت ش��هري پايتخت به وي��ژه دوره جديد 
شوراي ش��هر تهران، ايجاد آمادگي در پايتخت 
براي حوادث احتمالي است و در اين راه از هيچ 

تالشي مضايقه نمي كند. 
رئيس كميسيون سالمت محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي اسالمي شهر تهران از مهم ترين 
دغدغه هاي ش��هر تهران را عدالت در آبرس��اني 
و آبرس��اني مناس��ب و با كيفيت به شهروندان 

تهراني دانست. 
وي  كاهش 33 درصدي مناب��ع آبي در پايتخت 
را اتفاق ناگ��وار عنوان كرد و گف��ت: پروژه هاي 
آب و فاضالب بايد پيش بيني مشكالت آينده را 
داشته باشد و با هدف رفع چالش ها در سال هاي 

آتي اجرا شود. 
در همين رابطه، محمدرضا بختياري، مدير عامل 

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران نيز گفت: 
امس��ال اس��تان تهران 180 ميلي متر بارندگي 
داش��ته كه نش��ان دهنده كاهش 22 درصدي 

بارندگي ها نسبت به سال گذشته است. 
وي با بي��ان اينكه ه��م  اكنون ذخاي��ر مخازن 
سدهاي پنجگانه تهران 640 ميليون متر مكعب 
است، افزود: اين رقم در روز مشابه سال گذشته 
7۹2 ميليون مترمكعب و روز مشابه سال 13۹۹ 

نزديك به ۹00 ميليون مترمكعب بوده است. 
مدير عامل ش��ركت آب و فاضالب استان تهران 
با بيان اينكه ساالنه يك ميليارد و 200 ميليون 
مترمكع��ب، يعني حدود 18 درصد آب كش��ور 
در ش��هر تهران مصرف مي ش��ود ب��ر ضرورت 
صرفه جويي 10 درص��دي مش��تركان تهراني 

تأكيد كرد. 

 رئيس سازمان نظام پرستاري گفت:  ميزان معوقات پرستاران زياد 
شده است؛ به طوري كه بعضي از دانشگاه ها 12 ، 13 ماه و برخي دو،سه  
ماه معوقات دارند؛ يعني به طور ميانگين شش تا هفت ماه در پرداخت 

معوقات عقب افتاده ايم. 
 كارشناس س��بك زندگي گفت: به طور كلي اعضاي اصلي بدن در 
ساعات ۹ تا 12 شب شارژ مي شوند و افرادي كه در اين ساعت ها خواب 
نيس��تند نمي توانند انرژي كافي براي روز بعد را به دست بياورند؛ در 

نتيجه هميشه خسته هستند. 
 رئيس سازمان بهزيستي كش��ور با بيان اينكه تحريم تحقق حقوق 
معلوالن را بسيار دش��وار ساخته اس��ت، گفت: در حال حاضر بخشي 
از اين خدمات و داروهاي متأثر از تحري��م، از طريق توليدكنندگان و 

شركت هاي دانش بنيان داخلي در اختيار جامعه هدف قرار مي گيرد. 
 مع��اون دادس��تان تهران گفت: ن��وزاد ره��ا ش��ده در نازي آباد در 
شيرخوارگاه حضرت رقيه)س( نگهداري مي شود و وضعيت جسماني 

او مطلوب است. 
 رئيس سازمان غذا و دارو گفت: 42 قلم از داروهاي OTC ضروري 
مجدداً تحت پوشش بيمه مي روند و همچنين قرار است تعداد داروهاي 

تحت پوشش بيمه به 2هزارو750 قلم افزايش يابد. 
 به پاس خدمات شايسته و بشردوستانه هالل احمر، جايزه »هانري 

داويسون« به جمعيت هالل احمر جمهورى اسالمی ايران اعطا شد. 
 مدير كل دفتر توسعه گردش��گري داخلي وزارت ميراث  فرهنگي، 
گردش��گري و صنايع دس��تي گفت: ميز تخصصي زمين گردش��گري 
)ژئوتوريسم( در قالب كارگروه هم انديشي با هدف توسعه و تنوع بخشي 
به مقاصد گردشگري مربوطه و بهره مندي گردشگران از اين محصول 

جديد تشكيل شد. 
 محيط بان پارك ملي كوير از تولد اولين كره گور خر ايراني خبر داد. 
 متخصص زنان و زايمان با اش��اره به اينكه لبنيات كم چرب قابليت 
بيشتري براي جذب كلسيم دارد، توصيه كرد از لبنيات كم چرب براي 

داشتن كالري كمتر و جذب كلسيم بيشتر استفاده شود. 
 رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران 
گفت: به هيچ عنوان خريد اتوبوس هاي دست دوم خارجي را به مصلحت 
نمي دانيم و اين موضوع به تصويب شوراي شهر تهران نرسيده است. در 
همين رابطه سخنگوي ش��هرداري تهران در صفحه شخصي خود در 
فضاي مجازي از امضاي قرارداد خريد يك هزارو75 دس��تگاه اتوبوس 

توليد داخل توسط شهرداري تهران خبر داد. 

مپنايكخطمتروميسازد
طبق تفاهمنامه شهرداري، ساخت يك خط مترو به همراه تأمين 
تجهيزات و ن�اوگان )قط�ار( برعهده ش�ركت مپنا ق�رار گرفت. 
سيد مجتبي ش��فيعي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
درباره ساخت يك خط كامل مترو توسط بخش خصوصي  بيان كرد: 
تفاهمنامه اوليه اي بين شهرداري تهران و شركت مپنا مبادله شده است. 
محورهاي مختلفي نظير برقي سازي ناوگان، ساخت ايستگاه هاي شارژ 
خودروهاي برقي  و احداث يك خ��ط كامل مترو در اي��ن تفاهمنامه 
گنجانده اس��ت.  وي با بيان اينك��ه مهم ترين محور اي��ن تفاهمنامه، 
ساخت يك خط كامل مترو به همراه تجهيزات از ميان چهار خط باقي 
مانده است، افزود: شركت مپنا درحال تصميم گيري براي انتخاب است 
تا ببيند س��اخت كدام يكي از خطوط باقي مانده )خطوط 8، ۹، 10 و 
11( با توجه به شرايط شان مناسب تر است.  شفيعي در ادامه تأكيد كرد 
كه طبق اين تفاهمنامه، س��اخت خط مترو به همراه تأمين تجهيزات 
و ناوگان )قطار( برعهده ش��ركت مپنا خواهد بود.  وي ضمن اشاره به 
راه اندازي صنعت واگن سازي در اين شركت گفت: در حال حاضر شركت 
مپنا، شركت واگن پارس را خريداري كرده است و خودشان براي تأمين 

و توليد قطارهاي خط مورد نظر  اعالم آمادگي كرده اند. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه يك پروژه 
ديگر درحال پيگيري از شركت مپنا اس��ت، افزود: غير از بهره برداري 
از يك خط كام��ل مترو، اين ش��ركت پيش��نهاد داده  تا ب��راي توليد 
155دستگاه واگن مترو از طريق فاينانس اقدام كند؛ يعني توليد اين 

155دستگاه واگن توسط صنعت واگن سازي خودشان انجام شود. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسین سروقامت

»فابينگ يا ارتباط مجازي از طريق رسانه هاي اجتماعي با مردم 
قادر است روابط حضوري شما را به شدت مختل كند!« 

سخن دكتر اِما سپيلو، روانشناس دانشگاه استنفورد و نويسنده 
كتاب »مسير خوشبختي« زنگ خطري است كه از »فابينگ« و 

تهديدات آن بيشتر مطلع شويم. 
اگر در خانه يا اجتماع به جاي توجه به ديگران، مدام گوش�ي 
خود را چك مي كنيم، اگر با كلمات مبهم به ديگران پاسخ داده، 
مشغول بودن با موبايل را به هر چيزي ترجيح مي دهيم، مطمئنًا 

گرفتار عارضه فابينگ شده ايم!
خب. . . قبول؛ حاال چه كنيم؟

هنگام گفت وگو با افراد، موبايل را از دسترس دور كنيد. غذايتان 
را بدون تلفن بخوريد. روزانه حداقل دو ساعت از موبايل جدا 
شويد. گذاشتن موبايل در ماشين يا كيفتان را به چالشي جذاب 

تبديل كنيد و به عادت هاي بهتري مثل كتابخواني بپردازيد. 
راستي. . . يادم رفت؛ 40 روز بر اين كار مداومت كنيد!
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محیطزيستتوانمقابله
با»مافیایآشغال«راندارد

انباش�ت 60 س�اله زبال�ه در جنگل هاي ش�مال كش�ور، كار را به 
جايي رس�انده كه ه�ر هفته در س�ازمان محيط زيس�ت به خاطر 
آن جلس�ه برگزار مي ش�ود و البته نتيج�ه عملي اي ه�م ندارد! 
رئي�س س�ازمان حفاظ�ت محيط زيس�ت دي�روز در اين ب�اره 
هش�دار داد كه پس�ماند در جنگل هاي ش�مال تم�ام منابع آب 
و خ�اك آن را از بين برده اس�ت. به گفت�ه مع�اون رئيس جمهور 
هنوز بر س�ر مالكيت پس�ماند دعواس�ت و با وجود مافيا پش�ت 
اين پ�ول كثيف، اجازه س�اماندهي در اين زمينه داده نمي ش�ود. 

بيش از نيم قرن اس��ت كه زباله هاي شمال كش��ور ميهمان ناخوانده 
جنگل هاي هيركاني هس��تند. ب��ارش باران هم باع��ث افزايش توليد 
شيرابه هاي سمي خطرناك و در نتيجه نابودي گونه هاي بي نظير تنوع 
زيستي مي شود. بررس��ي هاي گروه محيط زيست دانشگاه نوشيرواني 
بابل نشان مي دهد كه يك سوم س��ايت هاي دفن زباله هاي شمال در 

جنگل ها قرار دارد. 
 احداث تصفيه خانه ناقص

تركيب انواع پسماندهاي شهري، صنعتي و بيمارستاني در جنگل هاي 
ش��مال و بعضاً با ارتفاع ۹0 متري از س��طح زمين، امكان جابه جايي و 
انتقال آن براي طراحي يك محل جديد دفن زباله را بس��يار س��خت 
كرده اس��ت.  از آنجايي ك��ه زباله ها به ص��ورت روباز، ب��دون عمليات 
خاك پوشي، فشرده س��ازي و جمع آوري گازهاي خروجي در جنگل 

تخليه شده اند، هم آب را آلوده و هم به خاك نفوذ كرده اند. 
يك نمونه از خسارت هاي زباله در شمال مربوط به شيرابه هاي سايت 
جمع آوري زباله در جنگل هاي س��راوان است. اين شيرابه ها با سرعت 
5تا 20 ليتر بر ثانيه وارد رودخانه سفيدرود، سپس زرجوب و در نهايت 
راهي تاالب بين المللي انزلي مي شود.  جنگل هاي سراوان در گيالن از 
مراكز مهم انباشت زباله در شمال است. اين مركز زباله  شهرهاي رشت، 
صومعه سرا، آستانه اشرفيه و فومن را پوشش مي دهد و روزانه 800 تا 
100 تن زباله به آنجا انتقال داده مي شود.  احداث تصفيه خانه شيرابه 
سراوان در دولت قبل انجام ش��د، اما ظرفيت اين تصفيه خانه سه ليتر 
در ثانيه است و جوابگو نيست، چراكه بايد به 6 ليتر در ثانيه ارتقا پيدا 
كند. در شرايط عادي 1800 تن و در ايام تعطيالت و حضور مسافران 

در گيالن، حدود 2هزارو500 تن زباله توليد مي شود. 
 كمپوست فقط براي 3 درصد از حجم كل زباله ها

وضعيت پس��ماند در جنگل هاي مازندران هم وخيم اس��ت. فقط در 
منطقه جنگلي »انجيلسي« بابل كنار هم روزانه حدود 250 الي 280 
تن زباله از شهرهاي بابل، زرگرشهر، گتاب، اميركال، گلوگاه و روستاهاي 
مجاور جمع آوري و دفع مي شوند. عمليات كمپوست روزانه هم فقط به 

ميزان 3 درصد از حجم كل زباله ها صورت مي گيرد!
به علت قرارگرفتن محل دپو زباله در دل جنگل، پرندگان بيش��ماري 
از اين محل تغذيه مي كنند و افزايش توليد مثل اين پرندگان به علت 
تغذيه از زباله ها باعث بروز نوعي آفت براي س��اير پرندگان و حيواناتي 
است كه شكارچي آنها هستند.  پرندگان زباله ها را از محل دپوي زباله، 
روي درخت ها يا در حياط خانه ه��ا و باغات برداش��ته و از آنها تغذيه 
مي كنند. اين قضيه باعث بروز مشكالتي براي ساكنان اطراف محل دپو 

زباله و همچنين خشك شدن بسياري از درختان شده اند. 
 از سوي ديگر ش��يرابه ها به عنوان آلوده ترين س��يال دنيا از محل دپو 
بدون انجام عمليات تصفيه خارج شده و به سمت جنگل ها و زمين هاي 
كشاورزي پايين دست مي رود. از آنجا هم به رودخانه بابل رود و سپس 
به دريا راه پيدا مي كند. اهالي روستاهاي پايين دست منطقه جنگلي 
انجيلسي به ايسنا گفته اند بيماري هاي سرطاني در روستاهاي نزديك 

جنگل پس از تأسيس دپوي زباله، شيوع فراواني داشته است. 
 وجود مافيا پشت اين پول كثيف

در همين رابطه روز گذشته رئيس سازمان حفاظت محيط زيست  خبر 
داد كه هنوز بر سر مالكيت پسماند دعوا است و با وجود مافيا پشت اين 

پول كثيف اجازه كار در اين زمينه داده نمي شود. 
علي س��الجقه گفت: از 60 سال قبل پس��ماند در جنگل هاي سراوان 
جمع شده و هر روز هم به ميزان آن افزوده مي شود كه همين امر تمام 
منابع آب و خاك را از بين برده اس��ت، اما هنوز بر سر مالكيت پسماند 
دعوا است و با وجود مافيا پشت اين پول كثيف اجازه كار در اين زمينه 

داده نمي شود. 
معاون رئيس جمهور افزود: يك برنامه چهار ساله براي پسماند شمال 
كشور در نظر گرفته شده اس��ت و اكنون براي رفع مشكل كوه پسماند 
سراوان رش��ت هر هفته در سازمان جلس��ه برگزار مي شود. در مشهد 
زباله اسنپي است و در هر ساعتي با يك تماس زباله ها تحويل كارخانه 
بازيافت و در نهايت تبديل به محصول مي شود، بنابراين در نظر داريم 

اين شيوه را در كشور اجرا كنيم. 
صاحب شريفي اسدي، عضو شوراي شهر شيرگاه و نماينده مازندران در 
شوراي عالي استان ها هم اخيراً در خصوص مافياي پسماند به ايرنا گفت: 
در موضوع دفع مناسب زباله ها با مافياي قدرتي در شهرها و شهرداري ها 
مواجه هستيم كه در حوزه پسماند فعال هستند و مانع تصميم گيري 
درست براي تعيين تكليف زباله ها مي شوند. زباله در برخي شهرها منبع 
درآمد برخي افراد خاص است و اين افراد سودجو با ارتباطات خاصي 
كه دارند، عامل بازدارنده در مديريت صحيح زباله در استان هاي شمالي 

كشور به شمار مي روند. 
 خأل قانوني و تعلل محيط زيست

يك كارش��ناس و فعال محيط زيس��ت هم در اين خص��وص به پايگاه 
خبري فردا گفت: قانون مديريت پس��ماند، مالكي��ت زباله ها را خرد 
كرده و به اين ترتيب هر ش��هري مالك زباله هاي خودش شده اس��ت، 
در اين شرايط وقتي مي خواهيم كارخانه زباله سوزي احداث كنيم كه 
بهره وري اقتصادي براي كشور داشته باشد، بايد ظرفيت هزار تن زباله 
داشته باشد، اما در اين ميان شهري وجود ندارد كه هزار تن زباله توليد 
كند. به همين دليل بايد چند شهر با هم يك زباله سوز داشته باشند، اما 

هيچ شهري حاضر نيست زباله هايش را به شهر ديگر بدهد. 
س��هيل اوالدزاد  افزود: از محل تفكي��ك زباله ها درآم��د كالني براي 
شهرها وجود دارد  كه البته اين ش��كل تفكيك به صورت غير قانوني و 
غيربهداشتي است. اين سود كالن و مافياي پسماند به وجود آمده، اجازه 

نمي دهد براي وضعيت نامناسب پسماند در مازندران كاري شود. 
گفتني است هم اكنون از مالكيت پسماند اين استنباط وجود دارد كه 
زباله در مالكيت شهروند اس��ت و مي تواند آن را بفروشد، اما چون اين 
زباله بازيافت مي شود، مدير اجرايي آن شهرداري ها است. محيط زيست 
هم ناظر بر اين روند اس��ت و حداقل كاري كه مي تواند انجام دهد حل 
كردن خأل قانوني كارخانه زباله س��وزي و گرفتن حكم جلب خاطيان 

اين ماجراست.  

واگذاريغرفهرايگان
بهزنانسرپرستخانوار

خان�وار  سرپرس�ت  زن�ان  بازارچه ه�ا  تمام�ي  در 
كنن�د.  درياف�ت  غرف�ه  راي�گان  ب�ه ص�ورت  مي توانن�د 
قدرت اهلل محمدي، مدير عامل سابق شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
شهر تهران درباره حمايت شهرداري تهران از زنان سرپرست خانواده 
گفت: در هر بازارچه اي كه چه به ص��ورت ثابت و چه به صورت موقت 
احداث مي ش��ود با هماهنگي با مدير كل امور بانوان بخشي براي زنان 
سرپرست خانواده در نظر گرفته شده اس��ت.  وي با اشاره به چگونگي 
دريافت غرفه در بازارچه ها اظهار كرد: هر زمان كه معاونت امور بانوان 
از شركت ساماندهي صنايع و مشاغل درخواست داشته باشد، بخشي 
از بازارچه ها به صورت رايگان در اختيار زنان سرپرس��ت خانواده قرار 
مي گيرد.  مدير عامل سابق شركت س��اماندهي صنايع و مشاغل شهر 
تهران ادامه داد: در حال حاضر در بازارچه هاي جنت و حكيميه 70نفر 
از زنان سرپرس��ت خانوار اش��تغال دارند و البته ام��كان فعاليت زنان 
سرپرست خانواده در روز بازارها نيز فراهم است.  محمدي در پاسخ به 
سؤال ديگري در رابطه با افتتاح روز بازار خالزير گفت: اين روز بازار به 

بهره برداري رسيده است و هم اكنون نيز در حال كار است. 
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