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گالیه پرستاران از پرداخت نشدن 
مطالبات شان

اعضای شورای عالی و 
روسای هیات مدیره های 
نظام پرستاری سراسر 
کشــور طی نامه ای به 
رئیس جمهوری، برخی 

نارضایتی های مدافعین سالمت در ایام کرونا و اجرا 
نشدن مصوبات ســتاد ملی کرونا را مطرح کردند. 
در بخشی از نامه اعضای شورای عالی و روسای ۱۴۰ 
هیات مدیره نظام پرستاری سراسر کشور به رئیس 
جمهوری آمده است: »فقط در همین آبان ماه، ۳۰ 
پرستار شهید و مجموعا تا امروز تعداد شهدای پرستار 
به ۸۴ نفر رسید و تعداد مبتالیان پرستار؛ ۵۰ هزار نفر 
و تعداد پرستاران قرنطینه؛ بستری یا ... که از خدمت 
منفک شده اند از مرز هشت هزار نفر گذشته است. 
علیرغم زحمات و تالش های اعالمی سازمان برنامه و 
وزارت بهداشت و... در رابطه با تخصیص های اعتبارات 
و مجوزهای استخدامی و... که بسیار رسانه ای هم 
شده اما برعکس در بیمارســتان ها به دلیل عملی 
نشدن یا اجرای بسیار ناقص مصوبات؛ نه تنها در بین 
سرمایه های انسانی رضایت مندی ایجاد نشده بلکه به 
دالیل مطروحه و به دلیل آنکه هر ماه به بهانه کاهش 
درآمدها از مبالغ دســتمزدها و کارانه ها به شدت 
کاسته می شود و در نحوه محاسبه قانون بهره وری، 
رفتارهای سلیقه ای می کنند و در مقابل نص صریح 
قانون تفسیرها و اعمال سلیقه های شخصی می کنند 
و حقوق حقه پرستاران را آن هم در این شرایط رعایت 
نمی کنند؛ در بسیاری از بیمارستان ها اعتراض بحق 

پرستاران را بر انگیخته است«.
    

برگزاری حضوری امتحانات 
دانش آموزان

وزیــر آمــوزش و 
پرورش با بیــان اینکه 
امتحانات باید به شکل 
حضوری برگزار شــود 
گفت: آزمون های مجازی 

از فاقد کیفیت مناسب است؛ و در خصوص چگونگی 
و زمان برگزاری آزمون ها اطالع رسانی خواهد شد. 
محسن حاجی میرزایی افزود: زمان برگزاری آزمون 
پایان ســال در خرداد 99 در وضعیت قرمز، وزارت 
بهداشت اعالم کرد که در صورت رعایت پروتکل ها 
می توان آزمون ها را حضوری برگــزار کرد. در این 
پروتکل ها رعایت فاصله اجتماعی در اولویت بود. هیچ 
آموزشی نمی تواند جایگزین آموزش حضوری شود 
زیرا فرد ابهامات را با معلم برطرف می کند و در این 

صورت آسیب های کمتری به دنبال دارد. 
    

برخورد با بیمارستان ها و پزشکان 
خاطی در زایمان های تقویمی

دکتر نــادر توکلی، 
معــاون درمان ســتاد 
فرماندهی مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران با بیان 
اینکه دستکاری در تاریخ 

مشــخص و طبیعی تولد و زایمان هــای زودرس، 
عوارض خطرناکی برای نــوزادان و حتی مادر دارد 
گفت: بر این اساس معاونت درمان وزارت بهداشت 
و دانشگاه ها به شــدت با این مساله برخورد کرده و 
همچنین در حوزه نظارت درمان نیز با بیمارستان ها 
و پزشکانی که در این زمینه قصور کرده و برخالف 
برنامه ها و سیاست های اجرایی وزارت بهداشت در 
حوزه ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین های 

الکتیو اقدام کنند، برخورد می کند.
    

آتش زدن مغازه به دنبال 
مشاجره بر سر»ماسک«!

رئیس کالنتری ۱۲۶ 
تهرانپارس از دستگیری 
مــرد آتش افــروزی 
خبر داد کــه یک مغازه 
موتورسازی را به خاطر 

مشاجره با صاحب آن به آتش کشیده بود.  سرهنگ 
مجتبی سهرابی منش، گفت: پنج شنبه ششم آذرماه 
جوانی ۲7 ساله به کالنتری ۱۲۶تهرانپارس مراجعه 
و گفت که مغازه موتورسازی وی توسط یکی از اهالی 
محل به آتش کشیده شده و او را از قبل تهدید به آتش 
کشیدن مغازه اش کرده اند. شاکی گفت: روز قبل از 
این حادثه در حال خرید از سوپر مارکت بودم که با 
یکی از مشــتریان مغازه که ماسک نزده بود و مدام 
سرفه می کرد جر و بحث کردم. در ادامه با باال گرفتن 
مشاجره طرف مقابل تهدید کرد و گفت، مغازه ات را 
به آتش می کشم و خودت را هم می کشم؛ پنجشنبه 
حوالی ظهر همسایه های مغازه به من زنگ زدند و 
گفتند، مغازه موتور سازی ام در حال سوختن است. 
این فرد همچنین با قمه به در خانه شاکی رفته بود 

که از سوی پلیس دستگیر شد.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

می توان یک تصویر آخرالزمانی 
را به چشــم دید. تل عظیــم زباله و 
پرندگان ســیاه رنگ با قارقارهای 
غریبی بــر فــراز آن. چندین دهه 
اســت که کالنشــهرها در ایران با 
معضل پسماند دســت و پنجه نرم 
می کنند. پســماندهای رانده شده 
از شهرها و پنهان شده در حاشیه ها 
یا در جوار رودخانه ها یا شاید پشت 
تپه ها در طول سالیان سال چنان بر 
حجم شان افزوده شده که تهدیدی 
جدی برای بســیاری از شــهرهای 
کشور محسوب می شوند. زباله هایی 
که گرچه سال هاست در بسیاری از 
کشورهای دنیا از طریق بازیافت به 
چرخه تولید و مصرف بازگشته، اما 
در ایران مدیریت شــهری به دالیل 
مختلف همچنان دست به گریبان 

امحای آن است.
اگرچه گاهی مدیریت پسماند و 
بحث ساماندهی زباله در کشور چنان 
اهمیت می یابد کــه در جدل های 
سیاســی به عنــوان ابــزاری برای 
کارآمدی یا ناکارآمدی حریف مورد 
استفاده قرار می گیرد، اما هنوز اقدام 
جدی در مورد آن انجام نشده است. 
درست در زمانه ای که کشورهای 
پیشــرفته و برخی کشــورهای در 
حال توســعه نزدیک به 7۰ درصد 
زباله های تولیدی خــود را بازیافت 
می کنند، در ایران تنها کمتر از ۱7 

درصد از زباله ها بازیافت می شود. 

به گفته برخی مسئوالن و فعاالن 
محیط زیست این کم کاری در طول 
ســالیان داراز در حــوزه مدیریت 
پسماند و از ســویی به دلیل حضور 
مافیای پیمانکاری ســت که اجازه 
مدیریــت و بازیافــت بــه صورت 
گســترده نمی دهد و از سوی دیگر 
به نبود قانون و سازوکاری شفاف در 

این حوزه باز می گردد.
 تولید باالی زباله در ایران

بر اســاس آخرین آمار ارائه شده 
از سوی شــهرداری تهران، روزانه 
در کشــور حدود ۵۸ هزار تن و در 
تهران هم به طور متوســط روزانه 
بیش از هفت هزار تن پسماند تولید 
می شــود. این در حالی اســت که 
مجتمع پــردازش و دفــع آرادکوه 
در نزدیکــی کهریــزک در اطراف 
تهران بــرای مدت نیــم قرن محل 
دفن پسماند های شهر تهران و حتی 
برخی از شهر ها و روستا های اطراف 
بوده است و پیش بینی می شود، این 
مکان تا ۱۰ ســال دیگر توان دفن 

زباله های تهران را نخواهد داشت.
 بازار پسماند وارد بورس شود

براساس آمارها ســاالنه حدود 
۲۱ میلیــون تن پســماند عادی، 
۳۲ میلیون تن پسماند صنعتی، ۸ 
میلیون تن پسماند خطرناک و ۲۰۰ 
تا ۸۰۰ هزار تن پسماند پزشکی  در 
ایران تولید می شود و تقریبا سرانه 
تولید پســماند در ایران کمی بیش 
از دو برابر اســتاندارد جهانی است. 
در حالی کــه به نظر می رســد هر 
نظام مدیریتی دیگری از این فرصت 
برای ایجاد اشتغال و توسعه صنعت 

بازیافت اســتفاده می کند تا هم به 
حفظ محیط زیست خود کمک کند 
و هم درآمد اقتصادی کشور محسوب 
شود؛ اما در ایران این موضوع نه تنها 
نفعی به حال اقتصاد و محیط زیست 
ندارد که حتی به اعتقاد کارشناسان 
به  علت عــدم مدیریت پســماند، 
ساالنه حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان 

خسارت به کشور وارد می شود.
قانون مدیریت پسماند

مدیریت پسماند یا مدیریت زباله، 
به مجموعه فعالیت ها و اقدامات الزم 
برای مدیریت زبالــه از زمان تولید 
تا دفع نهایی آن گفته می شود. این 
فعالیت ها شامل جمع آوری، انتقال 
و دفع زباله و نظارت بر اجرای قوانین 

مربوط به مدیریت پسماند است.
زباله می تواند شکل جامد، مایع یا 
گاز داشته باشد و هر کدام از این انواع 
زباله نیازمند روش های مخصوص به 
خود برای مدیریت است. مدیریت 
پســماند شــامل همه انواع زباله از 
جمله زباله صنعتــی، بیولوژیکی و 

خانگی است. 
در ایران اولیــن برنامه ریزی ها 
برای برخــورد صنعتی بــا زباله از 
سال ۱۳۴۶ شــروع شــد. در این 
ســال اولین واحد تولید کمپوست 
از زباله توســط بخــش خصوصی و 
به صــورت نیمه صنعتی در شــهر 
اصفهان راه اندازی شــد. بعد از آن 
درسال ۱۳۴۸ شهرداری تهران طی 
قراردادی با یک شــرکت انگلیسی، 
نخستین کارخانه کمپوست تهران 
رو در صالح آبــاد، محلی در جنوب 

شهر تهران ساخت.

پس از انقالب اسالمی، در وزارت 
صنایع، ستادی تحت عنوان »ستاد 
کود گیاهی« تشکیل شد. این ستاد 
در سال ۱۳۶۱ با تدوین برنامه ای، 
ســاخت پنج کارخانه کمپوست را 
در پنج شهر بزرگ شامل اصفهان، 
مشــهد، تبریز، شــیراز و رشت در 

دستورکار خود قرارداد. 
سپس در سال ۱۳7۰ با تصویب 
وزارت کشــور، در شهرداری تهران 
ســازمانی تحت عنوان ســازمان 
بازیافت و تبدیل مواد تشــکیل شد 
و مدیریت زباله ها در شهر تهران به 
این سازمان محول شد. این سازمان 
به ترتیب در سایر مراکز استان ها هم 
ایجاد شد و فعالیت هایی را در زمینه 
ســاماندهی و بهینه سازی عملیات 
جمع آوری، حمل و نقــل، بازیافت 
و دفع پســماندها انجام دادند.  اما 
قانــون مدیریت پســماند باالخره 
توســط مجلس شــورای اسالمی 
در 9 خــرداد ۱۳۸۳ در ۲۳ مــاده 
تصویب شــد و آیین نامــه اجرایی 
آن در ۳9 مــاده از مهم ترین متون 
قانونی کشور است که نوع پسماندها، 
شــیوه جمع آوری، جرایم مرتبط با 
آن و سهم هر دســتگاه را مشخص 
می کند. براســاس مــاده 7 قانون 

مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی 
تمامی پسماندها غیر از پسماندهای 
صنعتی و ویژه در شــهرها و حریم 
آن ها برعهده شــهرداری است که 
تعیین محدوده و حریم شــهری بر 
اساس طرح های جامع شهری انجام 
می شود. قانونی که برخی می گویند 
کارایــی و قــدرت الزم را نــدارد و 
هنوز هم نتوانسته از پس مشکالت 
مدیریت شهری با زباله ها برآید. چرا 
که به اعتقاد کارشناسان امر ضمانت 
اجرای این قانون و مجــازات افراد 
متخلف در آن مشــخص نشده و به 
همین دلیل نیاز مجلس باید با ورود 
دوباره به قانون مدیریت پســماند 
آن را در جهت شــفافیت، مشارکت 
بیشــتر مردم و همچنین ضمانت 

اجرایی آن اصالح کند.
مافیای بازیافت

برخی معتقدند، ایــن قانون نه 
تنها دست های پنهان را در مدیریت 
پنهان قطع نکرده که سبب تسهیل 
برون ســپاری فعالیت هــای حوزه 
پسماند به بخش خصوصی آن هم به 

صورت قانونمند نشده است.
در این باره چنــدی پیش اقبال 
شاکر، عضو مجمع نمایندگان تهران 
با انتقاد از اینکه مافیای پیمانکاری 
بازیافت پســماند اجــازه مدیریت 
پســماند در پایتخــت را نمی دهد، 
به خبرگــزاری ملت گفتــه بود: » 
صنعت زباله بسیار درآمدزا است، اما 
متاسفانه درگیر رانت بوده و حمایت 
و پشتیبانی الزم از آن نمی شود و به 
طور قطع اگر اجازه دهند روش ها و 
دانش های جدید توســط نیروهای 
جوان کشــور طراحی و پیاده شوند 
اقدامات خوبی را در این رابطه شاهد 
خواهیم بود؛ شــهرداری باید فضا 
را برای ورود تیم های اســتارتاپی و 
دانش بنیان فراهم و مشکل پسماند 

را برای همیشه حل کند«.
 مافیای پسماند 

قدرتمندتر از قانون
در همین باره محمــد الموتی، 
دبیر شــبکه های مردم نهاد محیط 
زیست و منابع طبیعی کشور به ایسنا 
می گوید: »گردش مالی بازار سیاه و 
عوامل این بازار غیررسمی پسماند 
که از آن به عنوان مافیای پسماند یاد 
می کنیم به قدری باال است که از تمام 
ابزارهای خود اســتفاده می کنند تا 
این گردش را حفظ کنند و به همین 
خاطر اســت که حدود ۱۶ سال از 
تصویب قانون پسماند می گذرد اما 
می بینیم که هنــوز موفق به اجرای 
حتــی ۲۰ یا ۳۰ درصــد این قانون 

نشده ایم«.
الموتی با اشاره به اینکه براساس 
برنامه های تعیین شــده قرار بود در 

ســال 9۰، ۲۰ تــا ۳۰ درصد حجم 
پسماند را وارد چرخه بازیافت کنیم، 
گفت: »متاسفانه این برنامه عملی 
نشد و اکنون در بهترین حالت شاید 
بین ۲ تا ۵ درصد پســماند تولیدی 

بازیافت می شود«.
وی معتقد اســت که مسئوالن 
ممکن است میزان پسماند بازیافت 
شده را ۱۰ تا ۱۵ درصد اعالم کنند 
اما این واقعیت ندارد چراکه زمانی که 
از خود صنایع بازیافت کننده سوال 
می کنید، متوجه می شــوید که آن 
میزان از پســماند دارای ارزشی که 
باید بازیافت شود تنها ۲ یا ۳ درصد 
از حجم کل پســماند تولید شده در 
سال است. با این حال همین حجم 
بازیافت اقتصاد حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
واحد بازیافــت را می چرخاند یعنی 
با ۲ تا ۳ درصد بازیافــت ما بیش از 
۲۰۰ واحد صنعتی بازیافت در کشور 
داریم و اگــر این درصــد را در یک 
برنامه ۵ ســاله بتوانیم به ۱۰ درصد 
برســانیم تقریبا ۵ تــا ۱۰ برابر این 
میزان فعلی صنعت بازیافت جدید 
و به ازای بازیافت هــر ۱۰ هزار تن 
پسماند تقریبا ۳۰ تا ۳۵ شغل ایجاد 

می شود.
شفاف سازی با ورود به بورس

در این میان شــفاف نبودن بازار 
فعالیــت در حوزه پســماند یکی از 
عواملی اســت که به گفته الموتی 
مشکالت را در این حوزه زیاد کرده 
اســت. او می گوید: »بســیار خوب 
اســت اگر بتوان بخشــی از این بار 
شفاف ســازی گــردش مالی حوزه 
پسماند را از طریق بورس فعال کرد 
و دایر شدن بورس پسماند پیشنهاد 
بسیار خوبی برای ساماندهی به بازار 
خرید و فروش پســماند اســت که 
تقریبا از سال 9۳ روی آن کار شده 
است و پیشنهاد می شود اما نیروی 
قوی پشت پرده اجازه نمی دهد این 
پیشــنهاد به جریان بیافتد. از این 
رو هم به یک کنــش جدی مردمی 
احتیاج داریم تا فشار افکار عمومی 
را به همراه داشــته باشــیم و هم به 
اراده نظام تصمیم گیر، تصمیم ساز 
و قانون گذار احتیاج داریم که حتما 
این وضعیت بازار ســیاه پسماند را 

ساماندهی و اصالح کند«.

زباله هایی که به جای درآمدزایی به اقتصاد و محیط زیست ضرر می زند

بازار سیاه پسماند و مافیای قدرتمند تر از قانون

خبر

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از الزام همراه 
داشتن کارت ملی برای گرفتن خدمت در ادارات 
و همچنین استفاده از حمل و نقل عمومی، جهت 

کنترل افراد کرونا مثبت خبر داد.
علیرضا رئیسی در حاشیه ستاد ملی مقابله 
با کرونا، با مثبت ارزیابی کردن روند کاهشــی 
ابتال به کرونا در کشــور، گفت: در حال حاضر 
وضعیت شیوع کرونا در ۱۶۰ شهر و شهرستان 
قرمز اســت و در حــدود ۱۴۵ شــهر نیز روند 
کاهشی شروع شــده و پیش بینی می شود، در 
۱۵ شــهر باقی مانده نیز در این هفته سرعت 

شیوع کاهش یابد.
رئیسی با بیان اینکه برای کاهش روند فوتی ها 
هم باید منتظر باشیم، گفت: با توجه به اینکه میزان 
ورودی به بیمارســتان ها و بستری رو به کاهش 
گذاشــته، انتظار داریم تا حدود دو تا ســه هفته 
دیگر آثار این موضــوع را ببینیم و میزان فوتی ها 

نیز کاهش یابد.

فریب عددها را نخورید
وی تاکید کرد: نباید دوباره فریب این را بخوریم 
که چون روند بیمــاری رو به کاهش گذاشــته 
دیگر نیاز به اقدامات خاصی نیست، بلکه رییس 
جمهور هم تاکید کردند که اقدامات زیادی باید 
انجام شود. همچنان باید بحث استفاده از ماسک، 
فاصله گذاری اجتماعی و... را باید جدی بگیریم. 
ترددهای غیرضروری را حذف کرده و از حضور در 
جشن ها و مراسم های پرتجمع به ویژه در فضاهای 
بسته پرهیز کرد. با توجه به سرد شدن هوا و بسته 
شــدن در و پنجره و کاهش تهویه، این موضوع 

می تواند در شیوع بیماری بسیار اثر بگذارد. 
رئیســی با بیان اینکه میزان تست ها تا پایان 
این ماه به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تست در روز خواهد 
رسید، گفت: همچنین با توجه به راه اندازی سامانه 
یکپارچه رصد آزمایش هایی، تمام آزمایش های 
مثبت در یک بانک اطالعاتی جمع آوری می شود 
و به این وســیله در چهار روز گذشته توانستیم از 

حضور و سفر ۱7۴۸ نفر فردی که تست کرونا آنها 
مثبت بود و قصد خرید بلیت و مسافرت با اتوبوس، 

هواپیما و قطار داشتند جلوگیری کردیم. 
ارائه کارت ملی

سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
همچنین برای اینکه بتوانیم از حضور افراد کرونا 
مثبت در حمل و نقل عمومی و ادارات جلوگیری 
کنیم، الزام در به همراه داشــتن کارت ملی برای 
گرفتن خدمت است. بنابراین هموطنان اگر قرار 
است به اداره ای برای گرفتن خدمت مراجعه کنند، 

باید کارت ملی به همراه داشته باشند.
وی افزود: این اقدام برای حفظ سالمت خود 
شــهروندان و دیگران اســت. در این صورت اگر 
آزمایش مثبت داشته باشند، با کارت ملی قابل 

چک کردن است.
او با اشــاره به اینکه همه ادارات دولتی در این 
هفته تعطیل اســت مگر اینکــه باالترین مقام 
مسئول یک دســتگاه یا اداره الزامی برای حضور 

حداقلی کارکنان داشته باشد، گفت: بنابراین یک 
حضور حداقلی برای کارکنان دولت در این هفته 

مدنظر است.
وی تاکید کرد: برنامه مــا یک محدودیت 
هوشــمند اســت. به طوری که دوشنبه هفته 
جاری مجددا وضعیت شیوع و بروز بیماری را 
رصد می کنیم و اگر شهرهایی در وضعیت قرمز 
یا نارنجی باشند، اعمال محدودیت می کنیم و 
اگر شهر یا شهرستانی از قرمز به نارنجی یا زرد 
بدل شده باشد، محدودیت ها به همان نسبت 

کاهش می یابد.

 کاهش شمار فوتی های روزانه کرونا
دیروز همچنین سخنگوی وزارت بهداشت از 
شناسایی ۱۳هزارو ۴۰۲ مورد جدید ابتال به کرونا 

در کشور خبر داد.
سیماسادات الری گفت: از 7 تا ۸ آذر ۱۳99 
و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، یک 
هزار و ۸۲۴ نفر از افراد شناسایی شده بستری 

شدند.
به گفته او در این مدت ۳9۱ بیمار کووید۱9 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 

این بیماری به ۴7 هزار و ۴۸۶ نفر رسید.

بهبود وضعیت ابتال به کرونا یک هفته بعد از اعمال محدودیت ها؛

ارائه کارت ملی برای دریافت خدمات از ادارات الزامی شد

به اعتقاد کارشناسان 
مجلس باید با ورود دوباره 
به قانون مدیریت پسماند 
آن را در جهت شفافیت، 
مشارکت بیشتر مردم و 

همچنین ضمانت اجرایی 
آن اصالح کند

در حالی که حدود ۱۶ سال 
از تصویب قانون پسماند 
در کشور می گذرد، هنوز 

موفق به اجرای حتی ۲۰ یا 
۳۰ درصد موارد اشاره شده 

در این قانون نشده ایم
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