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گزارش «ایران» از اجرای طرح جدید کاهش پسماند در گیالن

گردشگری «بی زباله» در نوروز 97

وزیر بهداشت خبر داد:

حضور تکنسینهای زن

در اورژانس  ۱۱۵از سال آینده

ایسنا

معاونت آموزش محیط زیست ،طرح
«بــی زبالــه» را در گیالن کلیــد زد .او در
رشــت توجــه  80میلیــون ایرانــی را به
وضعیت گیــان جلب کرد تا از رهگذر
این هشــدار ،گردشگرانی که نوروز 97را
در دامــان طبیعــت میگذرانند ،زخم
کمتری به آن بزنند .بهگزارش روزنامه
ایــران ،آمارهــای رســمی گیالن نشــان
می دهــد گردشــگران در ایــام تعطیل
روزانــه  500تــن زبالــه را بــه ســواحل و
جنگلهــای ســبز ایــن اســتان تحمیل
میکننــد .تولیــد زبالــه خــود گیالنیها
روزانه  2هزار تن است .در مشارکتی که
گردشگران و گیالنیها دارند ،شیرابهها
بهجان منطقه گردشــگری سیاهکلرود
گیــان افتادهانــد .ارتفــاع کــوه زبالهها
در جنگلهای ســراوان از تاج بســیاری
درختان جنگلی آن باال زده است.
کاوه مدنی معاون آموزش سازمان
توگو بــا «ایران»
محیط زیســت در گف 
میگویــد« :عیــدی مــا بهگیالنیهــا
ایــن اســت کــه توانســتیم دســتگاه
زبالهســوز  600تنــی را بــرای جنــوب
گیــان مصوب کنیم ».او امیدواراســت
همیــن اتفــاق بــرای شــمال گیــان
هم بیفتد.
«حمیدرضــا آذرپــور» معــاون
گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری گیالن هم
توگــو بــا «ایــران» از همــکاری
در گف 
معاونــت گردشــگری بــا ســمنهای
حــوزه محیــط زیســت بــرای آمــوزش
گردشگران نوروزی گیالن برای احترام
بهطبیعت خبر میدهد.
ëëپالستیک ،بدترین زباله
در محیط زیست
کاوه مدنــی پالســتیک را بدتریــن
زباله در محیط زیســت گیالن میداند.
او از دانشآمــوزان گیالنــی خواســت
از طریــق انتقــال آگاهــی در مــورد
مخاطــرات اســتفاده از پالســتیک بــه

خبر
تسنیم

زهرا کشوری

خانوادههــای خــود بــه کمــک محیــط
زیست گیالن بیایند.
کارزار «بــی زبالــه» کــه در فضــای
مجــازی هــم واکنشهــای خوبــی
بهدنبــال داشــته ،دســت روی نقطــه
مهمی گذاشته اســت .هرچند درحوزه
زبالــه ،انگشــت روی هرجای کشــور که
بگذاریــد ،درد میکند اما ســرانه تولید
زبالــه در شــهرهای گیــان بیشــتر از
میانگین کشور است.
ëëتولید روزانه  600تن زباله
در روستاهای گیالن
«مازیــار ســیدنژاد» مدیــرکل دفتــر
امور روســتایی و شــوراهای اســتانداری
گیــان در ایــن بــاره میگوید«:روزانــه
 ۶۰۰تن زباله در روستاهای گیالن تولید
میشــود ».مراکــز دفــن زبالــه اســتان
رهــا شــده .مرکــز دفــن زباله ســراوان،
قوز باالی قوز شــده اســت .شــیرابهاش
ســهم بندر انزلی اســت .البتــه پیش از
آن زخم کاری را به جنگلهای سراوان
میزنــد .همانجــا کــه نخســتین مــوزه
روســتایی با خانههــای قدیمــی گیالن
( 9روســتا مــوزه براســاس جغرافیــای
واقعی گیالن) ســاخته شــده و هرساله
گردشــگران زیــادی را بــه دل جنــگل
میکشــاند؛ گردشــگرانی کــه بیشــک
خود سهم مشــخص و مؤثری در زخم
ناسور جنگل دارند .البته مدنی اعتقاد
دارد کاهــش تولیــد زبالــه در گیــان از
نصب دستگاه زباله سوز مهمتر است.
مشارکتهای عمومی هرچند توجهها
را به وضعیت پسماندها در جغرافیای
سبز کشور در شــمال آن در ساحل آبی
خــزر در رصــد رســانهها قــرار میدهد
امــا همچنــان عــدم بازیافــت آنهــا
باعث شــده تا مشــارکتها بهسرانجام
مطلوب نرسد.
مشاهدات میدانی خبرنگار «ایران»
بیانگر آن است که شیرابهها حاال ردپای
گردشــگران بیمبــاالت را بــه باتالقــی
تبدیــل کرده تــا محل ارتزاق احشــام و

پرندگان شود! البته شمالیها خود هم
سهم کمی در فاجعهای که روی گلوی
لکه سبز شمال چنگ انداخته ،ندارند.
مشــاهدات عینی خبرنــگار ما میگوید
یکــی از مؤسســههای مردمی کــه روی
بهبود کارتن خوابها فعالیت میکند
هر بار در ســفر ســاالنه خود به مشــهد،
پاکســازی جنگلهای گلستان و ساحل
یکی از شــهرهای مازنــدران را با کمک
بهبود یافتهها انجــام میدهد .واکنش
ساحل نشینها و مســافران نوروزی به
حضــور کارتن خوابهای بهبــود یافته
کــه با لباسهای زرد رنــگ تنها در یک
ساعت چند کامیون زباله را از محدوده
کوچکــی در ســاحل جمــع میکننــد،
تأســف بار اســت .ســاحل نشــینهایی
که وقتی رد ویالهــای آنها را میگیرید،
میبینید فاضالب آنها در جلوی چشم
همگان به خزر میریزد اما بســیاری از
آنهــا میپرســیدند زرد پوشهــا تا االن
کجــا بوده اند؟ با نگاهی از باال به پایین
ســؤال میکردنــد آیا شــهرداری دوباره
آنها را برای پاکسازی به ساحل خواهد
آورد .عمــق فاجعــه درســت در ایــن
نقطه قرار دارد .شهروند یا مسافری که
زبالــه را تولیــد میکند ،امــا انتظار دارد
شــهرداری کســی را بــرای جمــعآوری
زبالههای آنان اســتخدام کند .کسی که
بوی زباله میدهد و او از نزدیک شــدن
به آن ابا دارد.
«آذر پــور» معــاون گردشــگری
اســتان از اقــدام خــوب دهیــار منطقه
گردشــگری ســقالکار رشــت خبــر می
دهــد و میگوید«:هــر گردشــگر وارد
ایــن منطقه میشــود در قبــال گرفتن
یــک پاکــت 3هــزار تومــان ودیعــه
میگذارد .به شــرطی کــه پاکت را پر از
زبالــه برگرداند ،دو هــزار تومان از پول
به آن برمی گــردد ».او اعتقاد دارد که
ایــن طرح توانســته تــا حــدودی زخم
زبالــه در ایــن منطقــه گردشــگری را
درمان کند.

ëëآمارهای رسمی گیالن نشان می دهد گردشــگران در ایام تعطیل روزانه  500تن زباله را به سواحل و جنگلهای
سبزایناستانتحمیلمیکنند

نیم نگاه

ëëچالشبیزبالهسازمانمحیطزیست 100روزهاستوتاپایانتعطیالتنوروزادامهمییابد

ëëکاوه مدنی  :عیدی ما بهگیالنیها این است که توانستیم دستگاه زباله سوز  600تنی را برای جنوب گیالن
مصوب کنیم

 ëëتأکید بر آموزش و مشارکت مردم
کارزارهایــی چون «بیزبالــه» ،اصرار
درســتی روی مشــارکت مردم و آموزش
دارد ،مــردم در بحــث «پیشــگیری»
دخیلانــد و پیشــگیری همیشــه کــم
هزینهتــر و مهمتــر از درمــان اســت اما
درمان آنچه اتفاق افتاده ،کار شهرداری
هاســت« .میتــرا حجــار» و «پژمــان
جمشــیدی» دو بازیگــر و «شــهیندخت
مــوالوردی» دســتیار ویــژه رئیــس
جمهــوری در امــور حقــوق شــهروندی
و «طیبــه سیاوشــی» عضــو کمیســیون
فرهنگــی مجلــس هــم بــه کارزار وارد
شــدهاند .گروههــای دیگــر هــم بــدون
دعوت سازمان محیط زیست ،وارد کارزار
شدهاند .جمعی هم از روزنامهنگاران و
خبرنگاران حوزه اجتماعی هم بهدنبال

ی شهری کشورخبر داد
سرپرست اتحادیه تاکسیران 

نوسازی 30هزار دستگاه تاکسی فرسوده در سال آینده

ایسنا

ی شــهری
سرپرســت اتحادیــه تاکســیران 
کشــور گفت :بــرای ســال آینده نوســازی
30هزار دستگاه تاکسی فرسوده با رویکرد
پاییــن آوردن نرخ ســود بانکــی را در نظر
گرفتهایــم و همچنیــن نوســازی نــاوگان
ون و اســتفاده از منابع ماده  12که تاکنون
نیز تحقق نیافته بود را در دســتور کار قرار
دادیم.
مرتضــی ضامنــی در ســی و ســومین
مجمــع عمومــی ســاالنه اتحادیــه
تاکســیرانیهای شــهری کشــور بــا بیــان
اینکــه اتحادیه تاکســیرانی در ســالهای
گذشــته مجــری طــرح نوســازی نــاوگان
تاکسیرانی شهری کشور بوده ،اظهار کرد:
این اتحادیه موفق شده است که  71هزار
دســتگاه تاکســی فرســوده را از رده خارج
کند و  61هزار تاکسی جایگزین کند.
وی ادامــه داد :از ابتــدای شــکلگیری
سامانه تاکســیرانی شهری در کشور فقط
حــدود  70هــزار و  500تاکســی نوســازی
شــده بــود امــا بــا اقداماتــی کــه در حوزه
تاکســیرانی انجام شده بود در این بخش
جلــو افتادیــم و موفقترین طــرح دولت
را در حوزه نوســازی نــاوگان حمل و نقل
عمومی کشور به مرحله اجرا گذاشتیم.
وی اظهــار کرد :در بحــث خودروهای

هیبریدی و برقی بر اساس برآوردها ،طی
 10ســال اگــر یک خودرو برقــی جایگزین
یک خودرو بنزینی شود حدود93میلیون
تومــان صرفهجویــی بنزین خواهد شــد
و اگــر یــک خــودرو هیبریــدی جایگزیــن
شــود  68میلیون تومــان کاهش مصرف
سوخت را در پی خواهد داشت.
وی همچنین به سیستمهای برخط و
تاکسیهایاینترنتینیزاشارهکردوگفت:
برنامهریزیکردیمتاتمامیسازمانهای
تاکسیرانی به سامانه برخط تجهیز شوند
و بــه ارائه خدمــات بپردازند .ایــن اقدام
ت شرکتهای
باعث میشــود تا از فعالی 
غیرمجازجلوگیریشود.
 ëëراهانــدازی ســامانه جامــع آمــاری
تاکسیرانیازابتدایسالآینده
ضامنــی درادامــه اظهــار کــرد :تــا
کنــون ســامانه جامــع آماری نداشــتیم و
نمیدانســتم چه تعــداد تاکســی داریم.
بنابراین در شــش ماه گذشــته این اقدام
را در دســتور کار قــرار دادیــم و تقریبــاً 90
درصد کارهای این ســامانه انجام شده و
از ابتدای سال آینده روی موبایل مدیران
قــرار خواهــد گرفــت تــا آنهــا بتوانند هر
تحلیــل از حــوزه تاکســیرانی میخواهند
بههنگامداشتهباشند.

وی در ادامــه گفــت :طرحهایــی در
راستای توانمندسازی سازمان تاکسیرانی
و کمــک بــه راننــدگان در حوزههــای
بیمــه و قطعــات یدکــی ارزان قیمــت را
در دســتور کار قــرار دادیــم .همچنین در
بحث ســرویس مــدارس وحمــل و نقل
دانشآمــوزی که به اتحادیه تاکســیرانی
تکلیف شــده دستورالعملها را اصالح و
ب ه وزارت کشور فرستادیم.
ضامنــی ادامه داد :ســامانه ســپند که
تمام فرآیند ســرویس مــدارس در قالب
این سامانه انجام خواهد شد کار مشترکی
با وزارت آموزش و پرورش اســت که این
امر را در دستور کار داریم .همچنین برای
ســال آینده نیز قصد استفاده از ظرفیت

ســامانه تاکســیرانی برای انجــام کارهای
امــدادی و برگزاری دورههای آموزشــی را
در دستور کار داریم.
وی در پایــان صحبتهایش با اشــاره
به اینکه وظیفه دیگری برای ســال آینده
ی گذاشــته
برعهــده اتحادیــه تاکســیران 
اســت و آن نوســازی موتورســیکلتهای
فرســوده اســت؛ زیرا یک موتور ســیکلت
فرســوده معادل هشــت خودرو آلودگی
تولیــد میکنــد .بنابرایــن ایــن کار را در
دســتور کار قرار دادیــم .همچنین حدود
11میلیون موتور سیکلت داریم که حدود
3.5میلیــون آن در تهــران اســت و برقی
شدن این موتورها میتواند کمک بزرگی
به کاهش آلودگی کند.

سخنگوی وزارت بهداشت:

ایرانیان ۴۰درصد بیشتر از حد مطلوب غذا میخورند
ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمــان
و آموزش پزشــکی با اشــاره بــه میزان
غذایی کــه ایرانیــان میخورند ،گفت:
متوســط کالــری دریافتــی غــذای مــا
ایرانیــان بیــش از مقــدار توصیه شــده
است.
در گـــــذشته ایــرانیــــــــــان در روز
۲۰۰۰کیلوکالــری مصــرف میکردند و
ایــن میــزان بتدریــج بــه  ۲۶۵۰کالری
رســید ،امــا در حــال حاضــر ایرانیــان
۳۰۵۰کالــری در شــبانه روز مصــرف
میکنند .این در حالی اســت که میزان
مطلــوب دریافت کالری در زنان ۲۰۰۰
و در مردان  ۲۳۰۰کالری اســت ،اما به
طور متوســط ایرانیان  ۴۰درصد بیشتر
از مقدار مطلوب غذا میخورند.
ایــرج حریرچــی افــزود :همچنیــن
مصــرف ســرانه قنــد و شــکر ایرانیــان
۳۸درصــد بیشــتر و مصــرف روغــن
ایرانیــان  ۲۰درصــد بیشــتر و مصــرف

نــان ،غالت و برنج و نشاســته ایرانیان
پنــج درصــد بیشــتر از حــد مطلــوب
اســت .مجمــوع ایــن غــذای اضافــی
در کنــار کــم تحرکی ،منجر بــه چاقی و
اضافه وزن در ایرانیان شده است.
او با بیــان اینکه میانگیــن مراجعه
بــه پزشــک عمومــی در ایــران کمتر از
کشــورهای مشــابه اســت ،عنــوان کرد:
هــر ایرانــی در ســال دو بــار به پزشــک
عمومی و  ۱.۸۷به پزشــک متخصص
مراجعــه میکنــد .همچنیــن از هــر
 ۱۰۰۰نفــر ایرانــی  ۱۱۸نفــر در ســال
بســتری میشــوند و  ۱.۲درصــد از
درآمــد ناخالص ملی نیز صــرف دارو
میشــود .بــر ایــن اســاس میانگیــن
مراجعه به پزشــک عمومــی در ایران
کمتــر از کشــورهای مشــابه اســت ،اما
میزان مراجعه به پزشــکی متخصص
و میــزان هزینه کرد بــرای دارو بیش از
کشورهای مشابهمان است.

دکتــر حریرچی درباره تجویز دارو و
مکملهای دارویی در اماکن ورزشــی،
گفــت :تجویــز هــر چیزی به اســم دارو
توسط افراد غیرپزشک و در هر جا اعم
از اماکن ورزشــی ممنوع بوده و تخلف
محســوب میشــود .باید توجه کرد که
اکثــر موارد مکملی که خارج از زنجیره
توزیــع قانونی یعنــی داروخانه و مراکز
مجاز عرضه میشوند ،قاچاق هستند.
حــال گاهــی قاچــاق فــرآورده اصلــی
اســت که از جای غیر قانونی آمده و در
اکثر موارد هم قاچــاق فرآورده تقلبی
است و میتواند مضر باشد.
او در ادامــه حرفهایــش بــا اشــاره
به شــائبه ویزیت همزمــان بیماران در
بخش خصوصی و دولتی گفت :گاهی
بــا پدیدههایی ماننــد ویزیت همزمان
دو بیمار مواجهیم .شــاید این موضوع
در بخــش دولتــی بهدلیــل تراکــم
جمعیت وجود داشــته باشــد اما اصالً
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نبایــد چنیــن موضوعــی را در بخــش
خصوصی ببینیم.
وی درباره اقدامات وزارت بهداشت
بــرای تعطیــات نــوروز گفت :مشــکل
اصلــی ما در تعطیالت نوروز رســیدگی
به بیماران اورژانس نیســت ،از آنجایی
که قسمت قابل توجهی از ظرفیتمان
را بــه اورژانــس اختصــاص میدهیم و
تمام بخشهــای ویژه ما هــم فعالند،
مشــکلی در ایــن زمینــه نداریــم بلکــه
مشــکل مــردم بیماریهــای معمولی
اســت که نیازمند بستری هســتند؛ چرا
که بسیاری از مراکز خصوصی تعطیلند
و همــه مــردم بــرای بیماریهــای
معمولــی بــه اورژانــس میآینــد.
بنابرایــن درخواســتمان ایــن اســت که
بیمارســتانهای بخــش خصوصــی و
دولتــی با تــوان کامــل فعالیــت کنند و
 ۵۰درصــد بخشهای ســرپایی بخش
غیردولتی نیز فعال باشند.

دعوت فعاالن فضای مجــازی به کارزار
بیزبالــه پیوســتند .چالــش بیزبالــه
سازمان محیط زیســت  100روزه است و
تا پایــان تعطیالت نــوروز ادامه مییابد
امــا افکارعمومــی امیدواراســت چنیــن
چالشهــا و کارزارهایــی عالوه بــر اینکه
گردشــگران را به ســمت مدیریت زباله
میبــرد ،در ســالهای آتــی دولــت و
مجلــس را به ســمت تدویــن و تصویب
قانونــی ببــرد که هرســاله شــهرداریها
را موظــف بــه درآمدزایــی مشــخصی از
بازیافت زباله کند .بیشــک درآمدزایی
از طــای کثیــف میتوانــد جــای
تراکمســازی در خیابانها و مســیلهای
رودخانــه را بگیرد .دولــت در ابالغیهای
کــه توســط «اســحاق جهانگیــری»
معــاون رئیــس جمهــوری اعالم شــد،

ســازمان میــراث فرهنگــی را موظف به
ایجــاد 170شــغل در حــوزه گردشــگری
و صنایع دســتی کرد .حــاال اگر بازیافت
زباله موضوع جدی برای مسئوالن شود
میتــوان هم در اقتصــاد مقاومتی از آن
ســود برد و هم مناطق طبیعی و محیط
زیســتی را از زخــم آنها رهانــد؛ مناطقی
کــه قرار اســت در حوزه طبیعــت گردی
و توریســم زمینــه ایجــاد شــغل باشــند؛
از رهگــذر ایــن قانــون شــاید نگاهــی به
ســاعتهای طوالنــی کارگــران بازیافت
شود؛ کارگرانی که بیشــتر آنها را کودکان
تشــکیل میدهند و بین 12تا 17ســاعت
کار میکننــد .موضوعــی کــه همیــن
االن دغدغــه نمایندگانــی چــون «طیبه
سیاوشــی» اســت .حال باید دیــد کارزار
«بی زباله »به کجا میرسد.

وزیر بهداشــت از حضور تکنســینهای زن در اورژانس در سال  ۹۷خبر داد
و گفت :در ســال آینده شاهد حضور بانوان در اورژانس بهعنوان تکنسین و
بــا لباس اورژانس خواهیم بود و امیدوارم این موضوع هر چه زودتر انجام
شود.
دکتر سیدحســن هاشــمی در مراســم افتتاح همزمان  ۱۱۵پــروژه اورژانس
پیش بیمارســتانی که در مناطق کم برخوردار اســت ،گفت :با فرا رســیدن
تعطیالت نوروز مردم عالقهمندند که خستگی یک سالهشان را به در کنند
ک حالشان باشید و امیدوارم خود مردم هم نکات
و شما در این مدت کم 
ایمنی را رعایت کنند؛ به طوری که نه پرخوری کنند که دچار بیماری شوند
و اگر بیمار هســتند به مناطق دورافتــاده نروند .همچنین در زمان رانندگی
مراقبتهــای الزم را انجام دهند .مردم باید مراقبت کنند که حادثه پیش
نیاید.
وی باتأکیــد بــر لــزوم ارتقــای دانــش و مهــارت نیروهــای اورژانــس گفت:
امیدوارم دکتر کولیوند(سرپرست اورژانس کشور) با کمک گروه بینالملل
تیمهایی را برای گذراندن مهارتهای نوین در سایر نقاط دنیا اعزام کنند؛
چرا که این موضوع در ارتقای خدمات اورژانس حائز اهمیت است .خوب
اســت کــه سلســله مراتبی را از نظــر دانش و مهــارت و ســابقه در اورژانس
ایجاد کنیم .امیدوارم این اقدامات عملی شود.
هاشــمی با بیان اینکه یکی از وظایف ما ارائه آموزش به مردم است و باید
پیشــگیری را اســاس کارمــان قرار دهیــم ،گفت :یکــی از اقداماتــی که آرزو
دارم انجام دهیم و مشــابه آن را در دنیا دیدهایم ،این است که با همکاری
شــهرداریها و ادارات دولتــی و خصوصــی بتــوان مراکــز اداری و اماکــن
مســکونی را به تجهیزات اولیه اورژانس تجهیــز کنیم؛ چرا که از آنجایی که
اکثــر مرگ و میرهایمان بهدلیل بروز ســکته اســت .افــراد میتوانند پیش
از رســیدن اورژانــس یکســری اقدامات اولیــه را انجام دهنــد و فکر میکنم
ایــن کار شــدنی اســت و البتــه طرح ایــن موضوع اعالم و پیشــنهاد شــده و
امیدواریم مصوب شود.
هاشــمی بــا اشــاره به همــکاری آموزشــی میــان وزارت بهداشــت و وزارت
آموزش و پرورش گفت :با این همکاریها بخشی از مباحث آموزشی حوزه
وزارت بهداشــت در کتــب درســی و برنامههــای فراغتی مــدارس گنجانده
شده است و مطمئنم با رابطه خوبی که میان دو وزارتخانه وجود دارد ،این
همکاریها تقویت میشود .باید توجه کرد که کار اصلی ما پیشگیری است
و بهترین جمعیت هدف هم برای آموزش مســائل پیشگیرانه در آموزش
و پرورش قرار دارند و میتوانند در آینده به پیشگیری از بیماریها و انجام
مراقبتهای ضروری کمک کنند.

