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از گوشه و کنار

هیچ مرجعی مسئولیت دپوی زباله در دامنه قله را نمیپذیرد

پاسکاری دماوند بین نهادهای ذیربط

سعیده علیپور

این روزها گرچه ســاختمانهای
بلند مرتبه ،آلودگی هوا و ســرهای
در گریبان آدمهــا ،مجال دیدن این
دیو سپید پای در بند را از شهروندان
حریم قله زیبا و نمادین دماوند گرفته
است ،اما خبرهای مربوط به آن سبب
شــده که نام آن زیاد بر ســر زبانها
بچرخد .خبرهایی کــه البته خوش
نیست و دل دوستداران طبیعت را به
درد میآورد.
هنور ماجــرای وقــف دامنه قله
دماونــد و اعتراضات مربــوط به آن،
به سرانجام مشــخصی نرسیده که
تصاویری از آلودگــی فراوانی که در
آن ایجاد شده دوباره آن را به سرخط
خبرها تبدیل کرده است؛ تصاویری
که حاکی از تخلیه حجم نسبتاً زیادی
از زباله و پسماند شهری در دامنهها و
ارتفاعات کوه دماوند است.
ایــن در حالی اســت کــه اواخر
مرداد امســال نیز رضا زارعی ،رئیس
فدراسیون کوهنوردی و صعودهای
ورزشی ،گفته بود که کوهنوردانی که
برای صعود بــه دماوند راهی این کوه
میشوند ،هفتهای یک تُن زباله تولید
میکنند.
گرچه حال برخی ایــن زبالهها را
به حضور گســترده کوهنوردان در
این مناطق ربط میدهنــد و آنها را
مقصر میدانند ،امــا به اعتقاد برخی
از کوهنــوردان زبــده ،بــا توجه به
حجم زیــاد زباله و نحوه دپو شــدن

آن میتوان تشــخیص داد که دپوی
این زبالهها نمیتواند کار کوهنوردان
باشد.
یکی از کوهنوردان قدیمی معتقد
است« :اصوال کوهنوردان این مقدار
زباله تولید نمیکنند .بیشــک این
کیسههای زباله به این نقطه منتقل
شده ،تا در یک زمان مناسب سوزانده
شود ،اما به طور اتفاقی چند کوهنورد
در مسیر این زبالهها را دیدند و ماجرا
برمال شد».
دپو زبالهها برای سوزاندن
در عین حال برخی معتقدند این
دپو زباله میتواند از سوی مسئوالن
شهری شهرســتانهای اطراف این
منطقه بوده باشــد تا در اسرع وقت
سوزانده شود .البته در این میان برخی
نیز میگویند که انتقــال زبالههای
شــهری به این منطقه از کوه راحت
نیست و این زبالهها در واقع زبالههای
تولیدی کوهنوردان در جای جای کوه
است که از سوی عدهای جمعآوری و
در این منطقه ریخته شده تا سوزانده
شده و از بین رود.
کافــر دره؛ محلــی کــه تصویر
زبالههای دپو شــده آن منتشر شده،
در جبهه جنوبی کــوه دماوند و 70
کیلومتری تهران و یکی از مسیرهای
دسترسی به دشــت الر قرار دارد .به
گفته فعاالن محیط زیست شهریور
ماه سال گذشته نیز در همین منطقه
در سکوت خبری زبالههای دپو شده
سوزانده شده اســت و آتشسوزی
گسترده آن ضمن آلودگی هوای این
منطقه لطمات زیادی را به زیست بوم
این منطقه وارد کرده است .با این حال

تاکنون هیچ نهاد و سازمانی نسبت به
آنچه در این منطقه رخ داده ،واکنشی
نشان نداده است.
به گفتــه فعاالن محیط زیســت
کوه دماوند بیــن نهادهای ذیربط
پاســکاری میشــود و هیچ نهادی
به طور قطع مســئولیت حفاظت از
این میــراث طبیعــی را نمیپذیرد.
همین موضوع ســبب شده است که
نه تنها کسی بابت رخداد پیش آمده
خود را ملزم به پاســخگویی نداند که
شهرداریهای شهرهای اطراف هم
بتوانند به راحتی از حریم آن استفاده
یا حتــی آن را محل دفــع زبالههای
خود کنند.
حتی ایسنا هفته گذشته نیز خبر
داده بود که فدراسیون کوهنوردی،
برخــاف قوانین ،در ارتفــاع باالی
 ۴۲۰۰متــری دماوند چهــار ایگلو
(پناهگاه کلبهای) ساخته است.
بنابر این گــزارش ،در این فاصله
نه تنها فدراســیون کوهنــوردی به
این پرسش پاســخی نداده است که
دیگر متولیان همچون وزارت میراث
فرهنگی و گردشــگری و ســازمان
حفاظت محیط زیست نیز واکنشی
نسبت به این اقدام نداشتهاند.
بی توجهی به میراث ملی
کوه دماوند یک اثــر طبیعی ملی
است که به عنوان میراث طبیعی در
سال  ۱۳۸۷در فهرست آثار ملی ایران
ثبت شده است و پیش از آن ،در سال
 ۱۳۸۱به عنوان اثر طبیعی در شمار
مناطق چهارگانه ارزشــمند محیط
زیست قرار گرفت.
با این حال برخــی فعاالن محیط

کافردره؛محلیکهتصویر
زبالههای دپو شده آن
منتشرشده،درجبهه
جنوبی کوه دماوند و70
کیلومتریتهرانویکی
ازمسیرهایدسترسیبه
دشت الر قرار دارد
زیســت معتقدند ،چهار نهاد متولی
این کوه فقط چشم بهدرآمد آن بابت
صعود کوهنــوردان دارنــد و ریالی
هزینه نمیکنند.
کوه آتشفشانی دماوند به ارتفاع
 ۵۶۱۰متر برای بسیاری از ما ایرانیان
به دالیــل مختلــف دارای اهمیت
فراوان اســت .دماونــد جایگاه ویژه
ای در اساطیر ایران زمین دارد برای
مثال داســتان دربند ،کشیده شدن
ضحاک ماردوش و داســتان پرتاب
تیر از کمان آرش در دماوند به وقوع
پیوسته است.
در ادبیات فارســی نیــز دماوند
همواره الهام بخش بوده است ،قصیده
دماوندیه از ملک الشعرای بهار یکی از
معروف ترین آثار شــعر فارسی است
که در وصف دماند سروده شده است.
مسئولیت حفاظت از دماوند
با چه نهادی است؟
دماوند در سال  ۱۳۸۱بهعنوان اثر
طبیعی ملی انتخاب شد ،اثر طبیعی
ملی یکی از مناطــق چهارگانه تحت
حفاظت سازمان محیط زیست است
و به موجب این آیین نامه ســازمان
محیط زیست وظیفه حفظ و حراست

وجود 70هزار موتورسیکلت
توقیفی در پارکینگهای تهران

از این کــوه را دارد امــا در عمل این
سازمان هیچ دخالتی در امور مربوط
به ورود و خروج کوهنــوردان از قله
دماوند نمیکنــد و احتماال وظیفه
مدیریت کوه دماوند را به سازمانهای
دیگر واگذار کرده است.
همچنین در  ۱۳تیر  ۱۳۸۷دماوند
به عنوان نخستین اثر طبیعی کشور
در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت،
طبق آیین نامه مصوب آثار ملی ،دولت
وظیفه حفظ و نگهداری از این آثار را
دارد اما دولت و سازمان زیرمجموعه
نهاد ریاست جمهوری یعنی سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری نیز هیچ
حضوری و دخالتی در منطقه دماوند
ندارد و هیچ نظارتی بر ورود و عدم و
ورود گردشگران به منطقه توسط این
نهاد انجام نمیشود.
ساماندهی دماوند در انتظار
تصویب طرح جامع مدیریت
با گذشــت بیــش از دو ســال از
تصویب طرح ســاماندهی دماوند در
کارگروه صیانت از ایــن اثر طبیعی
ملی ،اجرایی شــدن تمــام و کمال
مصوبات ایــن کارگــروه در انتظار
تصویب طرح مدیریت جامع است.
نخستین نشست کارگروه صیانت
از دماوند دو ســال پیش به ریاست
معاونت وقت امور عمرانی استانداری
مازندران و با شــرکت ادارات درگیر
اســتانی و ملی از جمله فدراســیون
کوهنوردی برگزار و طرح ساماندهی
شــامل الزامی شــدن صدور مجوز
برای صعود ،کم کــردن مجوز صعود
کوهنوردان آماتور ،محدود شــدن
نقاط صعود ،کاهش ســاخت و ساز و
مرتفع سازی ،پاکســازی زبالهها در
دماغه و دامنه برای صیانت از بام ایران
مصوب شده بود.
بر اســاس آنچه خبرگزاری ایرنا
منتشر کرده است ،اما در این مدت به
جز پاکسازی نیم بند زباله و تعطیلی
چند معدن ،سایر بندهای این مصوبه
به دلیــل آنچه که نبــود طرح جامع
مدیریت نامیده میشــود ،به مرحله
اجــرا نرســیده اســت و همچنان
فرسایش ،بام ایران را تهدید میکند.
این در حالی اســت کــه در طرح
جامــع مدیریت قرار اســت وظایف
دستگاههای مرتبط مشخص و انجام
آنها الزامی شود.
بر اســاس آمــاری کــه رئیس
فدراســیون کوهنوردی ارائه داده،
حدود  ۲۰۰باشــگاه کوهنوردی در
ایران فعالیت دارند و ســاالنه  ۲۰تا
 ۲۵هزار کوهنورد حرفــه ای به قله
دماوند صعود میکننــد .این میزان

با گذشت بیش از دو سال از
تصویبطرحساماندهی
دماوند در کارگروه صیانت از
ایناثرطبیعیملی،اجرایی
شدن تمام و کمال مصوبات
این کارگروه در انتظار
تصویبطرحمدیریت
جامعاست
صعود بر اســاس اظهار کارشناسان
ســه برابر ظرفیت بام ایران است .در
این میان حتی حــدود دو هزار نفر از
متقاضیــان صعود به قلــه دماوند را
گردشــگران و کوهنوردان خارجی
تشکیل میدهند.
اما در حال حاضر بــه دلیل نبود
مدیریت متمرکز برای قله دماوند ،هر
تصمیمی برای حفاظــت از بام ایران
بی نتیجه باقی میماند.
در این رابطه مســعود فرحبخش،
کوهنــوردی که سالهاســت قلل
مرتفع متعددی را فتح کرده اســت،
میگوید« :حضور زیاد گردشــگران
در کوه دماوند ســبب شــده که این
کوه به ویژه در ســالهای اخیر دچار
تخریبهای زیادی شــود .به دلیل
تردد زیاد و مشــخص نبودن مسیر
اصلی فرود و صعــود ،ازدحام باالی
کوهنوردان و تــردد قاطرهای باربر
در منطقه پاکوبهــای کوهنوردی
بسیار گســترش پیدا کرده و خاک
دماوند با فرســایش بســیار جدی
روبرو اســت .ازدحام گردشگران در
دماوند سبب شــده که در انتهای هر
هفته و تعطیالت ترافیک انسانی در
مسیرهای کوه شکل بگیرد».
فرحبخش ادامه میدهد« :وجود
انبــوه زباله در مســیرهای مختلف
دماوند یکی دیگــر از معضالت این
کوه است .بســیاری از کوهنوردان
به دالیل مختلف از خارج کردن زباله
خود از محیط کوهستان خودداری
میکنند ،این زبالهها هم باعث بروز
آلودگــی در محیط کوه میشــود و
هم چهره ایــن کوه را زشــت کرده
اســت .یکی دیگــر از تخریبهای
دماونــد وجــود جادهکشــی غیر
ضروری در نقاط مختلــف این کوه
است برای مثال جاده جبهه جنوبی
تا گوسفندسرای احسانی یکی از این
موارد اســت ،این جاده که میتوان
با کمتــر از  ۲ســاعت کوهنوردی از
ابتدای جاده آســفالت آن را صعود
کرد اکنون به یکی از معضالت دماوند
تبدیل شده است».

خبر
اوج بحران کرونا در  13استان کشور

وضعیت  ۱۵۸شهرستان قرمز است
هنوز فصل ســرد از راه نرسیده ،کرونا صعود
سومخودراباقدرتسرایتپذیریوبیماریزایی
شــدیدتر آغاز کرده و منجر به افزایش بیماران
بدحال شده اســت .به طوری که بر اساس اعالم
کمیته اپیدمیولوژی بیمــاری کرونا ،در هفته
اول مهر ماه ،وضعیت بیماری کووید ۱۹-در ۱۳
استانازجملهخراسانشمالی،لرستان،سمنان،
آذربایجان غربی ،قزوین ،البرز ،هرمزگان ،یزد،
کردســتان ،کرمان ،اردبیل ،خراسان جنوبی و
مازندران شــاهد روند صعودی بوده است .این
در حالی اســت که روز گذشــته معاون مرکز
مدیریتراههایکشورنیزازافزایش ۲۵درصدی
ن استانی در شــهریور ماه نسبت
ســفرهای بی 
به متوســط پنج ماهه امســال خبر داده است.
سفرهایی که بســیاری از کارشناسان معتقدند
یکــی از زمینههای اوجگیری دوبــاره کرونا در
کشور بوده است.
بنا بر اظهارات مژگان جلیلیان ،در ششــم
شــهریور ماه بیش از دو میلیون  ۱۰۰هزار تردد
در محورهای اصلی مواصالتی استانها به ثبت

رسیده است که رکورد بیشترین تردد را در نیمه
امسال شکسته است.
البته به گفته این مقام مســئول ترددهای
امسال به نسبت شهریور سال گذشته  ۱۶درصد
کاهش داشته است.
جلیلیــان همچنین دربــاره وضعیت تردد
خودروها در ایام تعطیالت چند روزه شهریور ماه
امسال نیز اینگونه توضیح داد :در روز پنجشنبه
ششــم شــهریور ماه بیش از دو میلیون و ۱۰۰
هزار تردد به ثبت رسید که بیشترین تردد بین
استانی شهریور ماه و حتی شش ماهه امسال را
شاهد بودیم.
به گفته او اســتانهای مازندران ،اصفهان،
گیالن ،فــارس و خراســان رضــوی در صدر
اســتانهای جاذب سفر با بیشــترین مسافر و
پالکهای غیر بومی بودند.
ورود مسافر به کالردشت ممنوع شد
در این میان برخی شهرها سعی دارند برای
کاهش آمار ابتال به کرونا تمهیداتی را نیز در نظر
بگیرند.در همین باره دیروز فرماندار کالردشت با

اشاره به وضعیت قرمز کرونایی این شهرستان
گفت که از امروز سهشــنبه هشــتم مهر ماه از
ورود گردشگران و مســافران به این شهرستان
گردشگرپذیر جلوگیری میشود.
 ۱۹۰فوتی کرونا در شبانه روز گذشته
در همین حال بر اساس آخرین اخبار اعالم
شده از سوی سخنگوی وزارت بهداشت۳۵۱۲ ،
بیمار جدید مبتال به کووید  ۱۹در کشور طی ۲۴
ساعت گذشته شناسایی و یک هزار و  ۵۱۴نفر از
آنها بستری شدند.
سیما ســادات الری افزود :مجموع بیماران
کووید ۱۹در کشور به ۴۴۹هزار و ۹۶۰نفر رسید.
به گفته وی در طول  ۲۴ساعت  ۱۹۰ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری بــه  ۲۵هزار و ۷۷۹
نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت:
 ۴۰۶۸نفــر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در
وضعیت شــدید این بیماری تحــت مراقبت
قرار دارند.
استفاده از ماسک
بهکمترینمیزانرسیده
سخنگوی وزارت بهداشــت ضمن هشدار
نسبتبهروندصعودیکرونادرکشور،اعالمکرده
است که متاسفانه بر اســاس بررسیهای انجام

رئیس پلیــس راهور
تهران بــزرگ گفت :در
حال حاضر حــدود ۷۰
هزار موتورســیکلت در
پارکینگهای تهران دپو
شده است .به گفته محمدحسین حمیدی ،برخی
موتورهای توقیفــی حدود  ۸ســال در پارکینگ
میمانند و مالک بسیاری از موتورسیکلتها پس از
توقیفدیگربهسراغآنهانمیآیند.

رونمایی از سامانه معرفی
ساختمانهای ناایمن در تهران

مدیرعامل آتشنشــانی در خصــوص نتیجه
شناساییساختمانهایناایمنپایتختوبارگذاری
نام آنها در سایتی برای اطالع رسانی به شهروندان
گفت :این اقدام انجام شــده و در حال طی کردن
آخرین اقدامات فنی خود است که امیدواریم طی
چند روز آینده از آن رونمایی شود .مهدی داوری،
افزود:اینبارگذاریراباهزارساختمانشروعکردیم
و این اطمینان را میدهم که تعداد ساختمانهایی
که وضعیت ایمنی آنها بررسی و بارگذاری میشود
هر روز افزایــش خواهد یافت .دسترســی به این
سایتپسازاعالمنهاییاز طریق سامانه تهران من
شهرداریتهرانامکانپذیرخواهدبود.

اعالم گروههای اولویتدار برای
دریافت واکسن آنفلوآنزا

درحالیکههنوزتوزیع
واکسنآنفلوآنزابهصورت
عمومی آغاز نشده است،
وزارت بهداشــت اعالم
کــرد :اولویــت دریافت
واکسن آنفلوآنزا برای کارکنان مراکز بیمارستانی و
همچنینزنانباردارومبتالیانبهبیماریهایخاص
است .بر اســاس اعالم این وزارتخانه ارائه خدمات
واکسیناســیون در تعدادی از مراکز از روز شنبه و
یکشنبه  ۵و  ۶مهرماه آغاز شــده و با توجه به روند
توزیع،قطعااز ۷مهرماهدرتمامواحدهایعملیاتی
واکسیناسیون برای گروههای اولویتدار اعالمی
انجام میشود .بر اساس این گزارش افرادی که جزو
گروههای در معرض خطر بیماری آنفلوانزا هستند
به صورتتلفنی با مراکز بهداشتی هماهنگی قبلی
انجام دهند و ضمن اخذ نوبــت مراجعه کنند تا در
زمان مراجعه از خدمات سریعتر ،اتالف وقت کمتر
وهمچنینبدونتجمعوازدحامبهرهمندشوند.

بازداشت  ۳۸۹اوباش در
۱۲۵محله و مکان پایتخت

رئیس پلیــس تهران
بزرگ گفت ۱۲۵ :محله
و مکان شامل قهوهخانه،
ســفرهخانه ،باشگاههای
بدنســازی ،پارکهــا و
تفرجگاهها که محل حضور اوباش بودند شناسایی
شد و  ۳۸۹نفر از اوباش را بازداشت کردیم .به گفته
حسین رحیمی ۲۱ ،نفر از افراد شــرور بازداشت
شده عالوه بر اوباشگری در امر توزیع مواد مخدر نیز
مشارکتداشتند.همچنینازاوباشبازداشتشده
یک قبضه سالح جنگی ۸۳،قبضه سالح سرد و۱۳
قبضشبهسالحکشفشد.

هشدار نسبت به فروش واکسن
آنفلوآنزای تقلبی

ســازمان غذا و دارو در اطالعیهای اعالم کرد:
رعایت زنجیره ســرد واکســن آنفلوآنزا از الزامات
نگهداری و حفظ کیفیت آن است ،در صورت عدم
رعایت آن ،سالمت و اثربخشی واکسن مورد تأیید
ســازمان غذا و دارو نبوده و هیچ تضمینی در مورد
عوارض احتمالــی واکســنهای غیرمجاز وجود
ندارد.بههمیندلیلمردمب ههیچعنواننبایداسیر
تبلیغاتعرضهایندارودرخارجازمراکزبهداشتیو
داروخانههاشوند.
شده توسط تیمهای بهداشت محیط ،استفاده
از ماســک در مراکز و اماکن عمومی به کمترین
میزان خود از هفتم مرداد ماه تاکنون رســیده
است .در حال حاضر میزان استفاده از ماسک در
کشور ۵۵.۳۵درصد است .در عین حال همچنن
روندکاهشیمیزانرعایتپروتکلهایبهداشتی
و استفاده از ماسک ادامه دارد؛ به طوری که میزان
رعایت پروتکلهای بهداشتی در هفته گذشته
 ۶۱.۸۵درصد گزارش شده است.
وی افزود :میزان اســتفاده از ماســک در
وســایل نقلیه عمومی  ۵۶.۸۲درصد گزارش
شده است .همچنین میزان استفاده از ماسک
در شاغلین صنوف  ۵۸.۸۶درصد و در کارمندان

ادارات  ۷۸.۱۲درصد گزارش شــده است که
متاسفانه شاهد کاهش اســتفاده از ماسک در
همه این گروهها نســبت به هفتههای قبل از
آن هستیم.
به گفته الری ،متناسب با تداوم روند کاهش
رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،نمودار موارد
ابتالو بستری روزانه در اغلب استانهای کشور
دارای روند صعودی اســت؛ به طوری که تعداد
شهرســتانهای دارای وضعیت قرمز در اغلب
استانهای کشور دارای ســیر افزایشی بوده و
مجموع شهرســتانهای دارای وضعیت قرمز
بیماری از  ۱۰۲شهرستان در هفته قبل به ۱۵۸
شهرستان در هفته جاری رسیده است.

توزیع سیمکارت شاد منتفی شد

وزیر آموزش و پرورش
با بیان اینکه خانوادهها با
مشکالت اپلیکیشن شاد
کمی مدارا کنند ،گفت:
اینترنت شاد رایگان است
و اگر کسی با مشــکلی مواجه شــده اعالم کند.
محسنحاجیمیرزایی،بااشارهبهاینکهبستههای
اینترنتی ایمن میشــوند از منتفی شــدن توزیع
ســیمکارتهای دانش آموزی خبــر داد و گفت:
اپراتورها به تعهداتشان عمل نکردند و به همین
دلیلتوزیعسیمکارتشادمنتفیشد.

