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سند ازدواج هم کمیاب شد
 هفته هاست دفاتر 
ازدواج در خوزســتان، 
ســند عقدنامه ندارند. 
بنابر تمــاس چند زوج 
جوان که بیش از یکماه 

از تاریخ عقد محضری شان می گذرد، سند ازدواج در 
شهر اهواز کمیاب شده است.

این زوج های جوان می گویند برای دریافت وام 
و ثبت نام های اولیه وام ازدواج به عقدنامه نیاز داریم 
که این معضل باعث تاخیر در برنامه های ازدواج مان 
شده اســت. یکی از محضرداران اهواز گفت: اخیرا 
سند ازدواج در اهواز میان دفاتر توزیع نشده و گاهی 
نیز به صورت سهمیه بندی تخصیص داده شده که به 
دلیل محدودیت در کمیت کفاف زوج ها را نمی دهد.

    
کرونا جان دختر ۸ ساله 

اصفهانی را گرفت
سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان 
از فوت دختر ۸ ســاله 
اصفهانــی از فرزنــد 
مدافعان سالمت بر اثر 

ابتال به کرونا خبر داد. آرش نجیمی با اشاره به این 
حادثه تلخ اظهار داشت: روز گذشته این دختر جان 

خود را به علت ابتال به کرونا از دست داد.
وی افزود: ویانا دختر ۸ ساله کیوان محمدی و 
فهمیه ثابت از پزشکان مدافع سالمت بیمارستان 
امین و خورشید اصفهان اســت که کرونا جان او را 

گرفت.
    

هاشمی رئیس شورای شهر ماند
در جلســه دیــروز 
شــورای شــهر تهران 
ترکیب هیأت رییســه 
ســال چهارم شورای 
شــهر تهران مشخص 

شد و محسن هاشمی رفسنجانی برای سال چهارم 
رئیس شورای شهر تهران ماند.

در این جلسه به دلیل ابتالی محمدعلیخانی به 
کرونا، پیشنهاد شد که رأی وی به صورت مجازی 
و غیر حضوری اخذ شود اما محسن هاشمی اعالم 
کرد از آنجایی که در آیین نامه شورا به لزوم مخفی 
بودن رأی اعضا تاکید شده، بهتر است در راستای 
جلوگیری از هرگونه شائبه حاال که ۲۰ نفر هستیم از 
رأی علیخانی عبور کنیم و بعدا رأی شان را در گوشی 
به من بگوید. این رویه ممکن است بدعت شود و بعدا 

در فضای مجازی داستان ایجاد می شود.
    

پزشک قانونی کشور اعالم کرد؛
مرگ در رودخانه ها چهار برابر 

بیش از دریاست
در چهار ماهه نخست امسال بیشترین تلفات 
مربوط به رودخانه هاست که در این مدت ۱۹۹ نفر در 
روخانه ها جان باخته اند که این آمار حدود چهار برابر 

تلفات غرق شدگی در دریا است.
آمار تلفات غرق شــدگی در کشــور طی چهار 
ماهه نخست سال جاری با کاهش مواجه بوده و به 
اســتثنای ماه خرداد، در دیگر ماه های سال رشد 
منفی داشته است. بر اســاس این گزارش در چهار 
ماهه ابتدایی سال جاری ۵۱۳ نفر بر اثرغرق شدگی 
در کشور جان باختند، این آمار در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل که آمار تلفات ۶۰۷ نفر بود، ۱۵.۵ 
درصد کاهش یافته است. تعداد مردان فوت شده 
بر اثر غرق شدگی در چهار ماهه امسال ۴۲۷ و تعداد 
زنان ۸۶ نفر ثبت شده است. در این مدت استان های 
خوزستان با ۴۹، فارس با ۴۸ و مازندران با ۴۴ فوتی 
بیشــترین آمار تلفات غرق شــدگی را داشته اند. 
رودخانه ها همواره در صدر آمار تلفات غرق شدگی 
قرار دارند و در آمار های پزشــکی قانونی بیشترین 
مرگ بر اثر غرق شدگی در روخانه ها اتفاق می افتد. 

    
دستگیری عامل انتشار خبر 

درمان کرونا
پلیــس  ئیــس  ر
فتای اســتان فارس از 
دستگیری فردی خبر 
داد که در فضای مجازی 
با عنوان پزشک اقدام به 

انتشار خبر کذب درمان بیماری کرونا کرده و باعث 
تشویش اذهان عمومی شده بود.

سرهنگ حشمت سلیمانی گفت: در پی رصد 
فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتای جهرم 
مشخص شد، شخصی در شبکه های اجتماعی با 
انتشار خبر کذب درخصوص درمان بیماری کرونا 
با خوردن مشــروبات الکلی باعث تشویش اذهان 
عمومی شده که موضوع به صورت ویژه در دستور 

کار قرار گرفت.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

اینجا ســرزمین زباله هاســت. 
ســرزمین اشــیا و اضافــات و 
پســماند هایی که احتماال هر شب با 
گره محکمی بر کیسه اش از خانه ها و 
محیط زندگی خود می رانیم. اما حال 
این ســرزمینی کثیف آنقدر بزرگ 
شــده که نه تنها زمین هــای زیادی 
را اشــغال کرده که بوی نامطبوعش 
امان پایتخت نشینان را بریده است. 
زباله هایی که گرچه در بســیاری از 
کشورهای توســعه یافته دنیا از آن 
به عنوان طالی کثیف یاد می شــود 
و صنعت بازیافــت آن رونق فراوانی 
دارد، اما در ایران روی هم تلنبار شده 
و بهداشت مردم منطقه و گاهی حتی 
مردم یک کالنشهر را به خطر انداخته 
اســت. زباله هایی که به گفته برخی 
از مســئوالن و فعاالن محیط زیست 
به دلیل حضــور مافیای پیمانکاری، 
اجازه مدیریــت و بازیافت به صورت 

گسترده پیدا نکرده است.
تولید باالی زباله در ایران

بر اســاس آخرین آمار ارائه شده 
از سوی شــهرداری تهران، روزانه در 
کشــور حدود ۵۸ هزار تن پســماند 
تولید می شود؛ این بدان معنی است 
که ایرانی ها هر ســه روز یــک بار به 
انداره وزن برج میالد پســماند تولید 
می کننــد. در تهــران هم بــه طور 
متوســط روزانه بیــش از هفت هزار 
تن پسماند تولید می شود و این یعنی 

تهرانی ها در ۲۴ روز بــه اندازه وزن 
این سازه عظیم الجثه پسماند تولید 

می کنند.
آرادکوه محل دفن زباله ها

این در حالی اســت کــه مجتمع 
پردازش و دفع آرادکــوه در نزدیکی 
کهریزک در اطراف تهران برای مدت 
نیم قــرن محل دفن پســماند های 
شــهر تهــران و حتــی برخــی از 
شــهر ها و روســتا های اطراف بوده 
اســت و پیش بینی می شــود با این 
حجم زباله هایی که اغلــب آنها هم 
بازیافت نمی شود این مکان که حال 
بوی نامطبوعش چند ســالی است 
پایتخت نشــینان را آزار می دهــد، 
حداکثر تا ۱۰ ســال دیگر توان دفن 

زباله های تهران را داشته باشد. 
مافیای بازیافت

اما سوال این است که با این حجم 
زباله که می توان خود ظرفیت خوبی 
برای فعالیت اقتصادی و اشتغال افراد 
باشد، چرا شهرداری ها و دولت ها در 
دهه های گذشته در این زمینه تا این 

حد ضعیف عمل کرده اند.
در این باره دیروز اقبال شاکر، عضو 
مجمع نمایندگان تهــران با انتقاد از 
اینکه مافیای پیمانــکاری بازیافت 
پســماند اجازه مدیریت پسماند در 
پایتخت را نمی دهــد، به خبرگزاری 
ملت گفــت: »شــهرداری باید فضا 
را برای ورود تیم های اســتارتاپی و 
دانش بنیان فراهم و مشکل پسماند 

را برای همیشه حل کند«.
او بــا ابــراز خرســندی از ضرب 
االجــل ۳ ماهه دادگســتری تهران 
برای رفع مشــکالت آرادکوه، گفت: 

»مشــکالت آرادکوه در شورا مطرح 
بوده و در مجمع نمایندگان تهران هم 
با شهردار، استاندار و فرماندار تهران 
نشستی داشتیم و موضوع مدیریت 
پسماند شهری را پیگیری و گوشزد 
کردیم و تذکرات الزم را دادیم. انتظار 
می رود با پیگیــری و نظارت ها این 

مشکل به سرانجام برسد«.
وی با یــادآوری بازدیــد مجمع 
نمایندگان تهران از شهرستان ری، 
ادامه داد: »متاسفانه مافیای پسماند 
بخش عظیمی از باغــات، خانه های 
متروکــه و قدیمــی ری را تبدیل به 
محل جمــع آوری پســماند کرده 
اســت؛ در واقع جمــع آوری و حمل 
و نقل و شــیوه دفن زباله در آرادکوه 
مشکل جدی دارد و به شدت نیازمند 
توجه بیشــتر و اســتفاده از فناوری 
و روش های جدید بــرای بازیافت و 

مدیریت زباله ها هستیم«.
نماینــده مــردم تهــران، ری، 
شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس 
در مجلس شورای اســالمی، یادآور 
شد: »جابجایی پســماند مشکالت 
جدیدی را در پی دارد و شــهرداری 
تهران باید قبول کند که شــیوه های 
گذشته جوابگو نیســت البته مردم 
هم باید زباله کمتری تولید کنند و در 
منازل تفکیک از مبدا را انجام دهند 
و از ســویی باید اجازه داد از ظرفیت 
نیروهای تحصیلکرده که استارتاپ ها 
و راهکارهــای نوین ارائــه می کنند 
برای مدیریت جمع آوری و بازیافت 

پسماند و زباله استفاده کرد«.
شــاکری با انتقاد از اینکه مافیای 
پیمانکاری بازیافت پســماند اجازه 

مدیریــت پســماند در پایتخــت را 
نمی دهد، گفت: »صنعت زباله بسیار 
درآمدزا اســت، اما متاسفانه درگیر 
رانت بوده و حمایت و پشتیبانی الزم 
از آن نمی شود و به طور قطع اگر اجازه 
دهند روش هــا و دانش های جدید 
توسط نیروهای جوان کشور طراحی 
و پیاده شوند اقدامات خوبی را در این 
رابطه شاهد خواهیم بود؛ شهرداری 
بایــد فضــا را بــرای ورود تیم های 
اســتارتاپی و دانش بنیــان فراهم و 
مشکل پسماند را برای همیشه حل 

کند«.
زباله دزدی

اما در غیاب امــکان صدور مجوز 
گسترده برای راه اندازی کارخانه های 
بازیافت در تهران و ســایر نقاط کشور 
و بازیافت محدود شهرداری ها از این 
حجم گسترده زباله تولیدی در کشور، 
گروه های غیرمجاز به صورت گسترده 
مشــغول زباله دزدی و دپوی زباله ها 
و بازیافت غیراصولی آن هســتند. در 
روزهــای اخیر رییــس اداره محیط 

زیست شهرســتان ری اعالم کرد که 
هفت مجتمع غیرمجاز جمع آوری و 
تفکیک زباله که هر کدام چندین واحد 
را تشکیل می دادند طی هفته گذشته با 
حکم قضایی و حضور نیروی انتظامی 

جمع آوری و تعطیل شده اند.
این واحدها که هر روزه مشــغول 
زباله دزدی هستند معموال افراد خود 
را به سطح شهر می فرستند تا زباله ها 
را از سطل های زباله جمع کنند و به 
سوله های بزرگ جنوب تهران تحویل 
دهند. بیشــتر زباله  دزدها کودکان 
کار، معتادان و کارتــن  خواب هایی 
هستند که مورد سوءاســتفاده قرار 
گرفته اند و با وجود تالش های جسته 
و گریخته،  شــهرداری تهران موفق 
نشــده تا آنها را از گردونه اشــتغال 
کاذب خــارج کنــد. به طــوری که 
این زباله دزدها در محــل دفن زباله  
در کهریــزک کــه تحــت حفاظت 
شــهرداری اســت هم زباله گردی 
می کنند. بــه اعتقاد کارشناســان 
یکی از دالیل زبالــه دزدی، باال رفتن 
قیمت مزایده های شــهرداری است. 
پیمانکاران باید به شــهرداری پول 
دهند، بنابراین به دنبال آن هستند که 
از هر طریق هزینه ها را کاهش و سود 
خود را افزایش دهند. آنها موظفند که 
با ماشین ملودی  پخش کن، زباله های 
خشک را از سطح شهر جمع کنند، اما 
دیگر سالهاست که در تهران صدای 
این ملودی  در مناطق مختلف شــهر 
نمی پیچــد و جــای آن زباله دزدها، 
زباله ها را جمــع آوری می کنند و به 
پیمانکاران می رسانند. کارشناسان 
بازیافــت معتقدند ایــن روش برای 
پیمانکاران منفعت بیشتری دارد، زیرا 
هزینه های اضافه  همچون هزینه های 
خرید و نگهــداری وانت بار، حقوق و 
بیمه کارکنان و... را از گرده پیمانکار 
برمی دارد و سود بیشتری نصیب شان 
می کند. آنها زباله ها را با قیمت اندک 
از زباله دزدها می خرنــد و به قیمت 
مناســب به فروش می رسانند. با این 
تفاســیر در مناطق مختلف پایتخت 
کارخانه بازیافت وجود دارد که حجم 
کمی  از زباله های خشــک را از درب 
منازل جمع آوری می کند. در محل 
دفن زباله کهریــزک هم زباله های تر 
یک بار روی نــوار نقاله قرار می گیرد 
و توسط کارگران شهرداری عملیات 
جداسازی بازیافتی ها بر حسب جنس 
زباله انجام می شــود. زباله هایی که 
قابلیت بازیافت دارند به عنوان مواد 
اولیه به کارخانه هــا و چرخه تولید، 
باز می گردند و مابقی شــان هم برای 
دفن یا کود کمپوست آماده می شوند. 

 شهرداری ناتوان 
در مدیریت زباله

در ایــن بــاره یک کارشــناس 
محیط زیســت درباره مافیای زباله 
در تهران می گوید: »در شــهر تهران 
روزانه هفت میلیون تــن زباله تولید 
می شــود که از این مقدار براســاس 
گفته هــای مســئوالن شــهرداری 
۲۰ درصد آن بازیافت و به کمپوست 
تبدیل می شــود. در این کالنشــهر، 
اغلب زباله ها از مبدا تفکیک نشده و 
اســتانداردهای الزم را ندارد. در این 
وضعیت موسســه تحقیقات خاک و 
آب وزارت جهاد کشاورزی نیز مجوز 
الزم را به این کمپوســت های تهیه 
شده نمی دهد. در واقع این ۲۰ درصد 
کمپوست تولیدشده از طریق زباله ها 
در روند کشاورزی استفاده نمی شود. 
از سوی دیگر ۲۰۰ تن از مجموع این 
زباله ها در یک دســتگاه زباله ســوز 
محصــول کشــور چیــن تبدیل به 
انرژی و برق می شود. محمد درویش 
می افزاید: »این دستگاه به دلیل تولید 
آلودگی استانداردهای الزم را از سوی 
سازمان محیط زیست کسب نکرده 
اســت. در کل حــدود هفت درصد 
از مجمــوع زباله هــای جمع آوری 
شده در شــهر تهران تفکیک از مبدا 

می شوند«.
به گفته او این سازمان می توانست 
در کهریــزک اســتانداردهای الزم 
را بــرای تبدیــل ایــن زباله هــا به 
کمپوســت فراهم کند تا دیگر حجم 
قابل توجهی از زباله دفن و ســوزانده 
نشــود. این کارشناس محیط زیست 
می گوید: »در بررسی اقدامات انجام 
شــده شــهرداری در زمینه دفن و 
ســوزاندن زباله باید گفــت که این 
گونــه اقدامات باعث دامــن زدن به 
آلودگی هوا و رهاسازی شیرابه های 
لــه در دریاچــه کهریــزک   زبا

شده است«.

تبدیل باغات و خانه های متروکه شهرری به محل جمع آوری پسماند

مافیای پیمانکاری اجازه مدیریت پسماند را نمی دهد 

خبر

بر اساس آخرین بررسی اعالم شده از کمیته 
اپیدمیولــوژی بیماری کوویــد-۱۹ وزارت 
بهداشــت در هفته پایانی مرداد، موارد ابتال و 
مرگ ناشی از ابتال به ویروس کرونا در کشور 
همچنان نسبتاً باال است. با این حال روند ثبات 
با تغییرات مختصر در هفت استان هرمزگان، 
بوشهر، فارس، اردبیل، سیستان و بلوچستان، 

قم و گیالن مشاهده می شود. 
بر اساس این گزارش تصور می شود در دو 
استان خوزستان و یزد روند ثبات با تغییرات 
مختصر صعــودی و در دو اســتان کرمان و 
همدان روند ثبات با تغییرات مختصر نزولی 
وجود داشته باشد. روند صعودی یا شروع پیک 
در هفت اســتان اصفهان، آذربایجان شرقی، 
ســمنان، البرز، قزوین، تهــران و کهگیلویه 
و بویراحمــد دیده می شــود. در دو اســتان 
زنجان و خراسان شمالی روند نزولی مشاهده 
شد. در ۱۱ اســتان ایالم، لرستان، کرمانشاه، 
کردســتان، آذربایجان غربــی، مازندران، 
مرکزی، چهارمحال و بختیاری، خراســان 
رضوی، گلستان و خراسان جنوبی ناسازگاری 

داده ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی 
را نمی دهد. باید مدنظر داشت که یک استان 

می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند.
141 فوتی طی 24 ساعت

ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی دیروز همچنین گفت: تاکنون 
۳۵۸ هزار و ۹۰۵ نفر در کشور به طور قطعی به 
ویروس کرونا مبتال شده و با فوت ۱۴۱ نفر در 
۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا 

در کشور به ۲۰ هزار و ۶۴۳ نفر رسیده است.
ســیما ســادات الری درباره آخرین آمار 
قطعی مبتالیان بــه ویروس کرونــا و موارد 
فوت ناشــی از ابتال به این ویروس در کشــور 
بیان کرد:  از یکم تا دوم شــهریور ۱۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و 
۱۱۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ۸۸۲ نفر از آنها بستری شدند. 
معاون وزیر بهداشت گفت: خوشبختانه تا 
کنون ۳۰۹ هزار و ۴۶۴ نفر از بیماران، بهبود 
یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند. 
همچنین ۳۸۴۱ نفــر از بیمــاران مبتال به 

کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت 
مراقبت قرار دارند.

الری افزود: تاکنون ســه میلیــون و ۳۶ 
هزار و ۷۱۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در 
کشور انجام شده است. براساس این گزارش 
اســتان های مازندران، تهران، قم، گلستان، 
خراســان شــمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان 
شرقی، مرکزی، یزد و گیالن در وضعیت قرمز 
قرار دارند. همچنین استان های فارس، ایالم، 
لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان 
غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری 
و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار 

قرار دارند.
2۰ درصد بیماران کرونایی جوانند

معاون درمــان وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: قبل از عیــد نوروز، 
میــزان آلودگی جوانان به ویــروس کرونا به 
مراتب کمتر بود، اما از تیر و مرداد حدود ۱۰ تا 
۲۰ درصد بیماران بستری در بیمارستان ها را 
جوانان و افراد حدود ۲۰ ساله تشکیل می دهد 

و این افراد حلقه انتقال ویروس کرونا هستند.
قاسم جان بابایی افزود: اگر جوانان به کرونا 
مبتال شوند شاید عالئم شدیدی نداشته باشند 
و در صورت بستری هم با مراقبت خوب، بهبود 
پیدا می کنند. این افــراد می توانند ویروس را 
به ســالمندان و افراد با ضعف سیستم ایمنی 

منتقل کنند.
جان بابایی درباره شرایط کرونا در تهران 
اظهار کرد: شــرایط تهران نسبت به اسفند و 
فروردین متفاوت تر بود. مردم برای خدمات 
غیرکرونا قبال کمتر مراجعه می کردند و در تیر 
و مرداد مجبور شدیم خدمات غیرکرونایی هم 

ارائه کنیم، اما اجازه ندادیم در مورد بســتری 
بیماران دچار مشکل شویم. ظرفیت تخت های 
بیمارستانی محدود است و اگر مردم مراعات 
کنند و تعداد بیمار کم شود، می توان مدیریت 
کرد. شرایط فعلی کنترل شده، اما با از دست 

دادن عزیزان مان همراه شده است.
جان بابایــی گفت: در حــال حاضر روند 
بستری و مرگ و میر بیماران ناشی از ویروس 
کرونا رو به کاهش است و امیدواریم این روند 
ادامه پیدا کند. البتــه از مردم می خواهیم که 
همراهی ها را ادامــه بدهند تا هرچه زودتر بار 
بیماری در بیمارستان ها را به حداقل برسانیم.

تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 2۰ هزار و ۶4۳ نفر رسید

ابتال و مرگ ناشی از کرونا همچنان باالست

در غیاب امکان صدور مجوز 
گسترده برای راه اندازی 

کارخانه های بازیافت 
در تهران و سایر نقاط 

کشور و بازیافت محدود 
شهرداری ها از این حجم 
گسترده زباله تولیدی در 

کشور، گروه های غیرمجاز 
به صورت گسترده مشغول 
زباله دزدی و دپوی زباله ها 

و بازیافت غیراصولی آن 
هستند

یک نماینده مجلس: 
»متاسفانه مافیای پسماند 

بخش عظیمی از باغات، 
خانه های متروکه و قدیمی 

ری را تبدیل به محل 
جمع آوری پسماند کرده 
است؛ در واقع جمع آوری 
و حمل و نقل و شیوه دفن 
زباله در آرادکوه مشکل 

جدی دارد«
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