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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ارائه «الیحه» به دولت خبر داد

فراخوان «نه به فست فود» برپا میشود

تعیین عوارض برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان پالستیک

پسماندها ساالنه  37هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد میکنند

مژگان جمشیدی

نیم نگاه
منبع :ایسنا

نفسهای خود را برای  10ثانیه در ســینه
حبــس کنید .در همین مدت زمان کوتاه
فقط در کشــور ما ایران ،بیش از سههزارو
 ٥٠٠مترمربــع از جنگلهــا و مراتــع
تخریــب ،حــدود  31هــزار مترمکعب از
منابع آب تجدید پذیرمــان به فاضالب
تبدیــل شــده و نزدیک بــه  5.7تن زباله
تولیــد شــده نیــز یــا در حاشــیه رودخانه
و دریاهــا یــا در اعمــاق زمیــن و درهها یا
در میانــه جنگلها تخلیه میشــود .و این
تنها گوشــه کوچکی از روزشــمار تخریب
طبیعت ایران اســت! از این رو همزمان
بــا فرارســیدن  22آوریــل به عنــوان «روز
جهانــی زمیــن» کــه هرســاله در بیش از
 180کشــور جهان و با مشــارکت بیش از
یک میلیارد نفر از مردم و سیاستمداران
جشــن گرفتــه میشــود ،در ایــران نیــز
بســیاری از فعــاالن محیــط زیســت در
سراســر کشــور اقدام به برگزاری سمینار
و برنامههــای پاکســازی زمیــن در کوهها
و جنگلهای مشــرف به شــهرها کردند.
در همیــن حــال معصومــه ابتــکار و
شهیندختموالوردی،دونفرازمعاونان
رئیس جمهــوری ،نیز با حضور در جمع
تشــکلهای زیســت محیطــی اســتان
تهران در حاشیه رودخانه حفاظت شده
جاجرود اقدام به جمــعآوری زبالههای
ریخته شــده توســط گردشــگران نــاآگاه
کردند تا آیین روز جهانی زمین را همراه
با جهانیان گرامی دارند.
روز جهانــی زمین که برای نخســتین بار
توسط یک سناتور امریکایی در سال1970
بنیان گذاشته شده اکنون  48سال است
که در بسیاری از کشورهای جهان گرامی
داشــته میشــود .ســناتور گیلورد نلسون
کــه فعالیتهــای زیســت محیطیاش
را از ســال  1964آغــاز کــرده بــود در یــک
فراخــوان ســازماندهی شــده ،در روز

 22آوریــل  1970موفــق شــد بیــش از 20
میلیــون نفــر از شــهروندان امریکایــی را
به خیابانها بیاورد تا نســبت به آلودگی
روز افزون رودخانهها و زمینهایشــان با
ســموم و آفت کشها و پســاب صنایع و
نیز رشد چشــمگیر آلودگی هوا اعتراض
کننــد .ایــن تظاهرات کــه از آن بــا عنوان
بزرگتریــن تظاهــرات مــردم جهــان یاد
میشود سرانجام منجر به وضع قوانین
بازدارنــده محیــط زیســتی در ایــاالت
متحده و بسیاری از کشورهای جهان شد
و به همین دلیل هرســاله جشــن گرفته
میشود.
امــا در ایران نیز وضعیت بحرانی منابع
طبیعــی و افــت شــاخصهای کیفــی و
کمــی زیســت محیطــی باعــث شــده تا
مــردم و بســیاری از سیاســتمداران نیــز
نسبت به این وضعیت در سالهای اخیر
واکنش نشــان دهند .بــه همین دلیل در
چند روز گذشته بررسی سه الیحه قانونی
«هوای پاک»« ،حفاظــت از تاالب ها» و
«محیطبانــان» به طور جدی در دســتور
کار مجلس قرار گرفته تا هرچه ســریعتر
قوانیــن بازدارنــدهای بــرای آلودگی هوا،
حمایت از حافظان طبیعت و حفاظت
از تاالبهــا تصویــب و بــه اجرا گذاشــته
شود.
در همین حال رئیس ســازمان حفاظت
توگو بــا ایرنا
محیــط زیســت نیــز در گف 
از آییــن نامه کاهش مصرف کیســههای
پالســتیکی در دولــت خبــر داده و
میافزایــد :ایــن الیحــه بــزودی تحویــل
دولت میشــود زیرا معتقدیم باید برای
کیســههای پالســتیکی عوارض تعیین و
مصرف آن به طور کامل کنترل شود.
ابتکار خاطرنشــان کــرد :همــواره حجم
زیادی از کیســههای پالســتیکی و ظروف
یکبار مصــرف در تمام جادههای کشــور
دیده میشود ،بیشتر پسماندها به مرور

ëëدر ایران روزانه  50هزار تن پســماند در شــهرها و روســتاها تولید میشــود و ســرانه تولید آن در شهرها
 710گرم ،روستاها  470گرم و کالنشهرها  800گرم است
ëëفقط 22درصدپسماندهایتروخشککشوربازیافتمیشودومابقیدفنیاتلنبارمیشود.

در طبیعــت تجزیــه میشــوند هــر چند
آنهــا هــم نبایــد در طبیعت رها شــوند،
امــا پالســتیک قرنهــا در طبیعت باقی
میمانــد و ایــن امــر آســیب زیــادی بــه
محیط زیســت وارد میکند ،وارد چرخه
آب میشــود و بــه آبزیــان هــم آســیب
میزند.
ëëتولید روزانه 50هزار تن زباله در کشور
در ایــران روزانــه  50هــزار تــن پســماند
در شــهرها و روســتاها تولیــد میشــود و
ســرانه تولیــد آن در شــهرها  710گــرم،
روســتاها  470گــرم و کالنشــهرها 800
گــرم اســت .از ســوی دیگــر بــر اســاس
برآوردهــای اقتصــادی صــورت گرفته از
وضعیــت موجود پســماندها در کشــور،
مشــخص شــده کــه پســماندها ســاالنه
بــا احتســاب خســارت بخش ســامت،
 37هــزار میلیــارد تومان زیان به کشــور
وارد میکننــد بــا ایــن حــال فقــط 22

درصد پســماندهای تر و خشــک کشــور
بازیافت میشــود و مابقی دفن یا تلنبار
میشــود .مدیــرکل دفتــر هماهنگــی
عمرانی و خدمات شــهری شهرداریها
و دهیاریهای وزارت کشــور با اعالم این
مطلب در همایش روز جهانی زمین که
در محل ســازمان محیط زیســت برگزار
شد همچنین گفت :سال گذشته برنامه
پنج ســاله مدیریت پســماندهای عادی
در کشــور تهیه و ارائه شــده که بر اســاس
آن مدیریــت پســماند بــه دســتگاههای
مختلف واگذار شده است.
مســعود احمــدی افــزود 16 :هــزار
واحــد صنعتــی در کشــور وجــود دارد
کــه مهمتریــن تأسیســات در مدیریــت
پســماندهای عادی در آنها فعال است،
یــک واحــد زبالــه ســوز  200تنی هــم در
تهران فعال است و احداث سه زباله سوز
دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وزیر بهداشت در همایش تغذیه سالم -سفیران سالمت:

لبنیات کمترین و لوازم آرایش بیشترین مصرف را در کشور دارند

منبع :وبدا

وزیــر بهداشــت،درمان و آمــوزش
پزشــکی دیروز صبح به مناسبت هفته
ســامت در همایــش تغذیــه ســالم-
سفیران سالمت شرکت کرد و از همان
جا بــرای افتتاح ســامانه حامی مربوط
بــه تولید ،تأمین و توزیع شــیر خشــک
افراد مبتال بــه بیماریهای متابولیکی
رفت تا به همین مناسبت این سامانه
را راهاندازی کند.
دکتر سیدحسن قاضیزاده هاشمی
در همایــش تغذیــه ســالم -ســفیران
ســامت بــه ســامت روانــی ایرانیــان
اشاره کرد و با بیان اینکه رفتار حاکمان
نیــز در ســامت جســم و روان مــردم
موثر اســت ،گفت« :آنهــا نباید آنچه را
که برای جســم و روان مناسب نیست،
بــرای مــردم بپســندند .در بخشهای
اجرایــی مانند مجلس و دولت نیز این
مســائل رعایت شــود».او در عین حال
تأکیــد کــرد کــه شــرایط خوبــی از نظــر
پیشگیری از بیماریها در کشور نداریم
ایــن در حالی اســت که ســامت حتی
بیــش از امنیــت اهمیــت دارد .در کنار
همه توجهاتی که به این حوزه میشود،
در بخــش ســامت از همه دســتگاهها
انتظار داریم که رعایت کنند یا حداقل
بیماری تولید نکنند و به تعداد بیماران
جسم و روان نیفزایند.دکتر هاشمی به
ضرورت تقویــت فرهنگ مــردم برای
مراقبــت از خود و پیشــگیری از ابتال به
بیماریهای غیرواگیر و مرگ و میرهای
ناگهانی مانند تصادف در جادهها هم
اشــاره کرد «:کاری که مــردم میتوانند
انجــام دهنــد این اســت که بــه کاهش
مصــرف نمک ،روغن ،شــکر و افزایش
تحــرک فیزیکــی اهمیــت دهنــد .در

ایران مصرف لبنیات نســبت به برخی
کشــورهای جهان یک سوم است،اما از
طــرف دیگر در مصرف لوازم آرایشــی،
مقامهــای اول را داریم .از ســوی دیگر
برخی دستگاهها نیز میتوانند به بهبود
این وضعیت کمک کنند».
وزیــر بهداشــت گفــت :مــا از جهاد
کشاورزی خواهش میکنیم که به حرف
نانوایان توجه کننــد .آنها میگویند اگر
به گندم تولید داخل نمک بزنیم ،نان
عمــل نمیآیــد .در این صــورت ما هر
چقدر هم به این آرد ویتامین  Dاضافه
کنیم تا از کمبود این ویتامین جلوگیری
شــود ،اما باز هم مردم به دلیل نمکی
کــه به آرد اضافه میشــود ،در معرض
فشار خون هستند.
وزیر بهداشــت در بخــش دیگری از
ســخنانش نســبت به افزایش بیماران
مبتال به دیابت در کشــور طی  ۳۰ســال
آینده تا رقم یک سوم جمعیت کشور،
هشــدار داد« :کارشناســان معتقدنــد
کــه ممکــن اســت تــا  30ســال آینــده،
یک ســوم مردم ایران بــه دیابت مبتال

شــوند بنابرایــن بایــد از امــروز شــروع
کنیــم تا نتیجه آن را در  30ســال آینده
ببینیم».دکتــر هاشــمی بــا تأکیــد بــر
نقش مؤثر ســفیران ســامت در بهبود
وضعیــت تغذیــه در جامعــه ایــن را
هم گفــت که مســئوالن باید بــه آنچه
کــه میگوینــد خود نیــز عمــل کنند .ما
در ایــن دوره اقدامــات خوبــی انجــام
دادهایم ،اما اگر کمک میکردند وزارت
بهداشت کارنامه درخشانی داشت .اگر
مانند این مدتی که ما کار کردهایم طی
 ۳۸سال گذشته نیز دولتها و مجالس
کار میکردند ،ایران گلســتان شده بود.
دکتــر هاشــمی بــا اشــاره به ســفر اخیر
خود به کشــور عمان گفت :در این سفر
آنهــا از طــرح تحول ســامت به عنوان
طــرح ســامت روحانی نــام میبردند
و مدعــی بودنــد کــه همانند ایــران ،در
سیســتم بهداشــتی خود از کارشناسان
تغذیه استفاده میکنند اما یکی از آنها،
130کیلوگرم وزن داشت بنابراین عالم
بیعمل همانند زنبور بیعســل اســت
و وقتــی پــدر و مادری فرزند خــود را به

مصرف کم نمک یا اســتفاده منظم از
مســواک توصیه کند و خــودش این کار
را انجــام ندهــد ،اثرگذاری زیــادی را به
همراه نخواهد داشت.
ëëبرنامه وزارت بهداشــت برای کاهش
 ۲۵درصدی مرگهای نابهنگام
معــاون بهداشــت وزیــر بهداشــت
در همایــش تغذیــه ســالم -ســفیران
سالمت به آمار باالی مرگ و میر ناشی
از ابتال به بیماریهای غیرواگیر در کشور
اشــاره کرد و گفت :تغذیه ناسالم و کم
تحرکی باعث بروز ســکتههای زودرس
قلبــی و مغــزی ،ســرطان ،دیابــت،
بیماریهای مزمن تنفسی و افسردگی
میشود برای مثال یک قوطی نوشابه،
 ۳۰گرم قند دارد .اگر روزانه یک بطری
نوشابه مصرف شود ،در طول یک سال
هفــت کیلوگرم بــه وزن انســان اضافه
میشــود.دکتر ســیاری گفت :باید طی
گهای
 ۱۰ســال آینــده از  ۲۵درصد مر 
نابهنــگام از طریق اجــرای طرح تحول
نظــام ســامت و همچنیــن برنامــه
پیشــگیری از بیماریهــای غیرواگیــر
جلوگیــری شــود در همین راســتا ما در
طــرح تحــول نظام ســامت بــرای هر
خانــواده ایرانــی یــک ســفیر ســامت
پیشبینی کردیــم و تا امروز نزدیک به
 ۲۵۰۰سفیر داوطلبانه این مسئولیت را
برعهده گرفتند .امــروز خانهها و مراکز
بهداشــت از طریق ســفیران سالمت و
فضای مجازی به خانههای مردم برده
شــده اســت .همچنیــن تــاش کردیم
در ایــن طــرح بــرای هــر  ۳۰۰۰نفر یک
کارشــناس مراقب ســامت و برای هر
 ۳۰هــزار نفر یک کارشــناس ســامت
روان و تغذیه اختصاص دهیم.

معاون سازمان بهزیستی اعالم کرد

پیشبینی بسته جامع خدمت برای مناطق کم برخوردار
معــاون اجتماعــی ســازمان بهزیســتی
گفت :بســته جامع خدمت برای مناطق
کم برخوردار پیشبینی شده است.
حبیباهلل فرید با اشــاره بــه نیازهای
بومــی مناطــق کــم برخــوردار ،افــزود:
ایــن بســته در قالب خدمــات غربالگری
اجتماعــی ،شــنوایی ،توانبخشــی مبتنی

بــر جامعــه ،راهانــدازی روســتامهدها در
مناطــق حاشــیهای ،کمــک بــه اشــتغال
و یــک وعــده غــذای گرم بــه کــودکان در
مهدهــا و اورژانــس اجتماعی پیشبینی
شــده اســت.وی بــا اشــاره بــه افتتــاح 5
مرکــز اورژانــس اجتماعــی در شــهرهای
ســرباز ،ســیب و ســوران ،هیرمند ،دلگان

و مهرســتان ،گفت :این مراکز بــرای ارائه
خدمتهای بســته حمایتی ایجاد شــده
اســت.فرید افــزود :با افتتاح ایــن  5مرکز
 14شهرستان استان سیستان و بلوچستان
دارای اورژانــس اجتماعــی شــدند.وی
بــا اشــاره به اینکه تــا پایان ســال باید 140
اورژانــس اجتماعــی در کشــور ایجــاد

شــود ،گفت :اســتان بعدی بــرای افتتاح
اورژانس اجتماعی ،اســتان کرمان است.
معــاون اجتماعــی ســازمان بهزیســتی
افــزود :مداخالت بــه هنگام ،پیشــگیری
از معلولیــت و ارائــه خدمات مختلف به
افراد آسیب پذیر یا آسیب دیده از جمله
خدمات این مراکز است.
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احمــدی خاطرنشــان کــرد :تاکنــون 76
پــروژه ســاماندهی محل دفن پســماند
اجــرا شــده کــه بــر اســاس آن  6هــزار و
 663روســتا و  246شــهر تحت پوشــش
این پروژهها قــرار گرفتند ،همچنین قرار
شــد از تجمــع بیــش از حــد محــل دفن
پسماندها جلوگیری شود و در شعاع 30
تا  40کیلومتری هر شهر یک محل دفن
ایجــاد شــود .همچنیــن  101شــهر و 126
روستا تحت پوشش پروژههای تفکیک از
مبدأ قرار گرفتند .بر این اساس  19پروژه
تأسیسات پردازش و تولید کود کمپوست
در دســتور کار قرار گرفته که بناست هزار
و  120شــهر و روســتا را تحت پوشش قرار
دهــد .ایــن اقدامــات بــا اعتبــاری حدود
هــزار میلیــارد ریــال انجام شــد کــه 800
میلیــارد ریال آن توســط وزارت کشــور و
 200میلیارد ریال توســط شــهرداریها و
دهیاریها تأمین شد.

در ادامه رئیس سازمان حفاظت محیط
زیســت نیــز دربــاره زبالــه ســوزها گفت:
تمــام زبالــه ســوزها مشــمول ارزیابــی
زیست محیطی هستند ،تعبیه زباله سوز
در واقــع انتهــای خط مدیریت پســماند
اســت ،ابتدا بایــد کاهش تولیــد زباله در
دستور کار شــهرداریها و دهیاریها قرار
گیرد ،یعنی به مردم آموزش داده شــود
تــا زباله کمتــری تولید کننــد ،در مرحله
بعد تا جایی که میشــود ،به کمپوســت
تبدیل و مصرف مجدد شود و بعد از آن
پسماندهایی که قابلیت مصرف مجدد
و تبدیل شــدن بــه کمپوســت ندارند به
صــورت تفکیک شــده بــه شــهرداریها
تحویل داده شود.
او افــزود :امــروزه پســماندهایی ماننــد
شیشه ،پالستیک و کاغذ قابلیت ورود به
بورس را دارند و خیلی از شــهرها بورس
این پســماندها را دارند ،بــه عنوان مثال
کاغــذ  A4با کیفیــت در صورت داشــتن
فناوری مناسب قابلیت تولید و استفاده
تا  7بار را دارد.
ابتکار گفت :اما یک بخش باقی میماند
کــه آن پســماندهای ویــژه و خطرنــاک
اســت و پســماندهای بیمارســتانی جزو
آنهــا اســت کــه معتقدیــم عمــده آنهــا
باید ســوزانده شــود و بــرای ایــن کار باید
پسماندســوز یــا نیــروگاه پســماند ایجاد
کنیم تا بتوان از پســماند انرژی به دست
آورد.ابتکار تأکید کرد :زباله سوزی که قرار
است استفاده شــود باید فناوری الزم در
بحث آلودگی هوا را داشته باشد یعنی به
بهانه حل معضل پســماند نمیتوانیم
هوا را آلــوده کنیم بنابراین باید همراه با
اســتانداردهای روز دنیا باشد که سازمان
محیط زیست این اســتانداردها را تهیه،
مصــوب و ابــاغ کــرده و بــر اســاس این
ضوابط میتوانیم پسماند سوز یا نیروگاه
تولید انرژی از پسماند داشته باشیم.

اخبار
رئیــس دفتر بهبــود تغذیه وزارت بهداشــت از صدور
بیرویــه مجوز برای راهاندازی فســت فود فروشــیها
انتقاد کرد.
دکتــر زهــرا عبداللهــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
فراخوان نه به فســت فود که قرار اســت از سوی وزارت بهداشت برگزار شود،
گفت :از نظر ما غذایی سالم است که عوامل خطر تغذیهای مثل قند و نمک
و چربی را نداشته باشد .فست فودهای غربی که در الگوی غذایی مردم جای
خــود را بــاز کردهاند و زیــاد مصرف میشــوند ،چربی و نمک زیــادی دارند و
با توجه به اینکه همراه با نوشــابههای گازدار اســتفاده میشوند ،به مشکالت
تغذیــهای مردم دامن میزنند.وی ضمن انتقاد از صدور بیرویه مجوز برای
راهانــدازی فســت فودهــا ،افزود :ایــن اقدام باعث میشــود مردم بیشــتر به
سمت فست فودها بروند .راه چاره این مشکل نیز این است که صنف اغذیه
فروشــی تشویق شــود که غذای ایرانی عرضه کند.عبداللهی همچنین اضافه
کــرد :برای اصالح الگوی غذایی مردم باید غذاهای فوری ایرانی را جایگزین
ایــن فســت فودها کنیم و فرهنگ مصرف آنهــا را رواج دهیم .ما با چالش نه
بــه فســت فود ،میخواهیــم جامعــه را آگاه کنیم و فرهنگ مصــرف غذاها و
فســت فودهای ایرانی را گســترش دهیم.رئیــس دفتر بهبــود تغذیه جامعه
وزارت بهداشــت گفت :مردم بخصوص کودکان این غذاها را نمیشناســند.
اغذیه فروشیها نیز میتوانند به سمت این غذاها مثل انواع کوکوها ،املت،
آشهــای ایرانــی که فوری و مدل فســت فود دارنــد ،بروند.وی هــدف از این
برنامه را ترویج فرهنگ مصرف غذاهای سالم ایرانی عنوان کرد و افزود :اگر
مردم این غذاها را با قند و نمک و روغن کمتری استفاده کنند ،الگوی غذایی
اصــاح میشــود .حدود  50درصــد مردم دچار چاقی هســتند و شــاهد روند
افزایشی چاقی ،دیابت ،فشارخون و چربی خون هستیم.عبداللهی از رایزنی
ایــن وزارتخانــه با اصنــاف در این زمینه خبــر داد و گفت :از طریــق دبیرخانه
شــورای عالی ســامت و امنیت غذایی ،جلســاتی با حضــور نمایندگان همه
بخشها از جمله صنف اغذیه فروشها برگزار و مباحث در قالب بحثهای
کارشناســی دنبال میشود .همچنین ســعی میکنیم در قالب همایشهایی
اهمیــت ایــن موضــوع را برای اصناف روشــن کنیم؛ چرا که ابتــدا باید در این
زمینه دیدگاهی ایجاد شود و بعد گام به گام جلو رویم .مهمترین اولویت ما
در بحث سالمت تغذیهای مردم ،فرهنگسازی صحیح است.
ارائه وامهای صفر تا  8درصد برای روستاییان

دولــت وامهــای از صفــر تــا  8درصــد بــرای روســتاییان سیســتان
و بلوچســتان برنامهریــزی کــرده اســت .بــه گــزارش ایســنا،
«ســیدابوالفضل رضــوی» ،معــاون توســعه روســتایی و مناطــق
محروم ریاســت جمهوری در روســتای «هریدوک الشار» نیکشهر،
اظهــار داشــت :دولت برای توســعه و ایجاد اشــتغال روســتاییان و
مرزنشــینان تسهیالت خوبی در نظر گرفته که روستاییان میتوانند
از آنها بهرهمند شــوند .وی با اشــاره به اینکه دولت برای توســعه،
آبادانی و ایجاد اشــتغال روســتاهای سیســتان وبلوچســتان برنامه
اجرایــی وعملــی دارد ،افــزود :ایــن اســتان ظرفیتهــای باالیــی
در زمینــه کشــاورزی ،معــادن ،گردشــگری ،تولیــد انــواع صنایــع
دســتی بویــژه ســوزن دوزی دســت دوز بلــوچ و ســکه دوزی و غیره
دارد کــه توجــه بــه ایــن بخــش موجــب ایجــاد اشــتغال هــزاران
نفر میشود.

