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 نظر محیط زیست 
درباره ابرتوده گاز متان در تهران

در یکی دو هفته گذشــته زاکانی، شــهردار تهران، 
چمران، رئیس شورای شــهر، سروری، نایب رئیس 
شــورای شــهر و بابایی، رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با 
اظهارنظر های مختلفی گزارش ناسا مبنی بر ابر متان 

را به چالش کشیدند. 
یکی گفت ناســا را قبول ندارد، آن یکی گفت، برای 
کشــور دیگری است، سومی گفت تحقیق می کنیم 
و بعدا معلوم شــد اصال تحقیقی انجام نشــده است 
و... باالخــره بعد از چند روز پیچیدن حول ابر متان، 
معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط  
زیست ضمن رد ادعای زاکانی و چمران درباره ابرتوده 
گاز متان گفت: نمی توانیم بگوییم این پدیده وجود 
ندارد. به طور قطع مراکز دفــن ما تصاعد گاز متان 
را دارند و نامه نگاری های بســیاری در این زمینه با 

دستگاه های مربوطه انجام شد.
همچنین »تیزنگر« که یک شرکت دانش بنیان گرید 
یک شــهرداری در حوزه آنالیز داده های ماهواره ای 
محیط زیستی ایرانی است اصل داده گزارش ناسا در 

جنوب تهران را تایید کرده است.
درپی انتشار گزارشــی از سوی ناسا مبنی بر وجود 
توده گاز متان بر فراز ســایت پســماند آرادکوه که 
۷ آبان ماه ســروصدای زیادی به پا کرده بود محیط 
زیست وجود آن را تایید و شهرداری تهران تکذیب 

کرد. 
به طوری که پیام جوهرچــی، معاون دفتر مدیریت 
پسماند ســازمان حفاظت محیط  زیست در واکنش 
به این گزارش اظهــار کرده بود: مراکز دفن قدیمی 
به طور قطع قابلیت دفع گاز متان را دارند و نمی توان 

این موضوع را حاشا کرد.
 تایید و تکذیب ماجرای ابر متان

این در حالی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران  
دو هفته پس از انتشار تصاویر ابرتوده متان در واکنش 
به انتشار این گزارش گفت: هنوز از سوی دستگاه های 
باالدستی چیزی به ما اعالم نشده است و البته ناسا 

همه چیزش دروغ است و این هم دروغ است.
زاکانی چهار روز پس از اولین واکنش خود نیز اظهار 
کرد: تیم دانشــگاهی تشکیل شده تا این موضوع را 
بررســی کند البته تا به حال شرایطی یا دلیلی که 
ادعای ناسا را تایید کند پیدا نکردیم؛ اما چون شائبه 
برای مردم ایجاد شده این مورد را بررسی و نتایج را 

اعالم خواهیم کرد.
همچنین حدود ســه هفته پس از وقوع این رخداد 
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران  با اشاره به 
انتشار این تصویر از توده گاز متان در جنوب تهران 
توسط ناسا، گفت: عکس منتشر شده از جنوب تهران 

درست نیست و گویا برای یک کشور دیگر است.
در حالی مســووالن شــهری به انکار گزارش ناسا 
پرداختند که یک شــرکت دانش بنیــان ایرانی نیز 
تصاویر ماهواره ای ناســا را مبنی بر وجود ابرتوده ۵ 

کیلومتری گاز متان در جنوب تهران تایید کرد.
 تایید گزارش ناسا از سوی محیط زیست

حال با گذشــت حدود یک ماه از انتشــار گزارش 
ناســا پیام جوهرچی ضمن اشــاره به رایزنی های 
محیط زیســت درباره گزارش ناسا برای ابرتوده ۵ 
کیلومتری گاز متان در جنوب شــهر تهران اظهار 
کــرد: نامه نگاری های بســیاری در ایــن زمینه با 
دستگاه های مربوطه انجام شد. نمی توانیم بگوییم 
این پدیده وجود ندارد چراکه وجود داشــتن آن 
طبیعی اســت. به طور قطع مراکز دفن ما تصاعد 

گاز متان را دارند.
جوهرچی ادامه داد: ســال ۹۷ شهرداری با یکی از 
شــرکت های کره جنوبی برای استحصال گاز متان 

قراردادی داشت اما به علت تحریم ها منتفی شد.
معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط  
زیست ضمن تاکید براینکه که مدیریت این موضوع 
وظیفه شهرداری است گفت: سازمان دستورالعمل 
چگونگی طراحی محل های دفن و نحوه لوله گذاری ها 
در الین مناسب را از ســال ۹۸ ابالغ کرده است اما 
متاسفانه مشکل اصلی این اســت که ما ۸۰ تا ۸۵ 
درصد پســماندهایمان را دفن می کنیم. به عبارتی 
حجم مراکز دفن ما بســیار است و در نتیجه تصاعد 

گاز متان بسیاری را شاهد خواهیم بود.
وی به مشــکل دوم اشاره کرد و توضیح داد: مشکل 
اساســی بعدی این اســت که مراکز دفن ما بسیار 
قدیمی هســتند. به عنوان نمونه ســایت پسماند 
آرادکوه نزدیک به ۶۰ ســال کار کرده اســت. بدین 
جهت ایــن ابالغیه که برای مراکز دفن جدید صادر 
شده را نمی توان در سایت های قدیمی موجود رعایت 

کرد.
معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط  
زیست تاکید کرد: دستگاه های مسوول بهتر است در 

جهت اجرای این ابالغیه عمل کنند.
جوهرچــی درباره گاز متان گفــت: گاز متان گازی 
گلخانه ای است و در ارتفاع نیز حالت اشتعال نیز قطعا 
نخواهد داشت. برای محیط زیست مضر است چراکه 
گاز مخربی اســت که بر گرمایش زمین تاثیر دارد. 
درباره تاثیر آن بر سالمت مردم باید وزارت بهداشت 

توضیح دهد.
اگر تنها یک هفته در خانه زباله  نگه داشته شود، بعد 
از یک هفته ابر متانی باالی ظرف آشغال می بیند که 
نیازی به تایید ناسا هم نیست. مشکالت بازیافت زباله 
ها مساله ای نیست که بتوان آن را کتمان کرد و اگر 
کســی گذرش به فرودگاه امام یا آزادراه خلیج فارس 
افتاده باشد می تواند شمه ای از آن را استشمام کند. 
از متولیان شهر توقع می رود فارغ از مسئله سیاسی 
کمی اندیشــه به خرج دهند تا بعدا مجبور نباشند 

حرف شان را عوض کنند.

گزارش

توضیح درباره داروهای جمع آوری شده 
رئیس ســازمان غذا و دارو گفت: جمع آوری دارو از 
سطح عرضه یک امر معمول و طبیعی در روند واردات 
است و کنترل کیفیت آن به دلیل حساست های زیاد 
در جهت حفظ ســالمت مردم انجام می شود.سید 
حیدر محمدی اظهار کرد: در راســتای رفع کمبود 
آنتــی بیوتیک، یک محموله وارداتی شــامل ۶ نوع 
آنتی بیوتیک از کشــور هند وارد کشور شد که یک 
سری از ۵ ســری ساخت کوآموکسی کالو وارداتی، 
مغایرت میزان ماده موثره داشــت که تایید مصرف 
نگرفت و به اصطالح ریکال شد.وی افزود: یک سری 
آزمایش ها پیش از ارســال دارو در کشور مبدا انجام 
می شــود و پس از ورود دارو، در کشــور مقصد هم 
آزمایشات مجددا انجام می شود، زیرا ممکن است در 
هنگام حمل و نقل ســاختار دارو تغییر پیدا کند و 
اثر درمانی خود را از دست بدهد.رئیس سازمان غذا 
و دارو بیان کرد: مشــکلی که در این یک ســری از 
آنتی بیوتیک های وارداتی به کشــور وجود داشت، 
تقصیری متوجه شــرکت واردکننده نیســت.وی با 
تاکید بر اینکه آنتی بیوتیک های جمع آوری شــده 
مشکل میکروبی نداشت، افزود: هیچ خطری سالمت 
مــردم را تهدید نمی کند و تنها یک مورد از ســری 
ساخت وارداتی مغایرت ماده موثره داشته که ممکن 
است اثربخشی دارو را کاهش دهد و تا صدور نتیجه 
نهایی آزمایش ها، مجوز توزیــع آن ها داده نخواهد 
شــد.وی با اشــاره به آزمایش مجدد برای داروهای 
جمع آوری شده، اظهار کرد: در صورتی که جواب این 
آزمایش مورد تایید باشد داروها مجددا به داروخانه ها 
توزیع و در غیر این صورت داروها امحاء و به شرکت 

صادرکننده اعالم خسارت می شود.

 تعطیلی مهدهای کودک 
و پیش دبستانی های تهران

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری تهران 
از تعطیلــی مهدهای کودک و پیش دبســتانی ها و 
همچنین برگــزاری غیر حضوری کالس های مقطع 
ابتدایی برای امروز )چهارشنبه( نهم آذر ماه در تمامی 
شهرستان های اســتان تهران به جز سه شهرستان 
پردیــس، دماوند و فیروزکوه خبر داد.عابد ملکی در 
تشریح مصوبات جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای 
تهران گفت: بر اساس مصوبات جلسه کارگروه اضطرار 
آلودگی هوای تهران روز چهارشنبه نهم آذر مهدهای 
کودک و پیش دبستانی ها در تمامی شهرستان های 
اســتان تهران به جز پردیــس، پردیس و فیروزکوه 
تعطیل و مقاطــع ابتدایی به صورت غیر حضوری و 
به صورت مجازی دایر اســت.وی افزود: فعالیت های 
ورزشی در فضای باز برای چهارشنبه ممنوع خواهد 
بــود. ملکی تاکیــد کرد: از همه شــهروندان تقاضا 
می شــود با توجه به تشدید آلودگی هوا از ترددهای 
غیرضرور خودداری کنند و در صورت نیاز برای تردد 

حتما از ماسکهای مناسب N۹۵ استفاده کنند.

 هشدار پلیس 
درباره کالهبرداری های هرمی

رئیس پلیس تهران نســبت به فعالیت و عضوگیری 
شرکت های هرمی در تهران هشــدار داد و از مردم 
خواســت که فریب وعده های برخی از اعضای این 
شرکت ها برای سرمایه گذاری و عضوگیری را نخورند.

سردار حسین رحیمی گفت:  قبل از آنکه به موضوع 
شــرکت های هرمی بپردازم باید به مردم عزیزمان 
این هشــدار را بدهم که هرگونه وعده پول دار شدن 
و کسب درآمد یک شبه و ... دروغ است و برای تحقق 
اهداف سودجویانه کالهبرداران و ... مطرح می شود. 
اما در مورد شرکت های هرمی نیز گرچه آگاهی مردم 
در مقایســه با یکی دو دهه قبل افزایش پیدا کرده 
و افــراد کم تری قربانی آن می شــوند، اما مردم باید 
بدانند که شرکت های هرمی تحت هر نام و بهانه ای 
که فعالیت کنند، قصدشان کالهبرداری است.رئیس 
پلیس پایتخــت ادامه داد:  در مواردی دیده شــده 
که شــرکت های هرمی افراد بی اطــالع و بعضا اهل 
شهرســتان را هدف خود قرار داده و اقدام به فریب 
آنان کرده اند. در بهترین حالت درباره شــرکت های 
هرمی ممکن اســت از هــر ۱۰۰ نفر یک نفر از این 
فرآیند سود ببرد که آن هم منجر به ثروتمندشدن 
فرد نخواهد شــد. اما متاسفانه دیگر افراد در جریان 
این اتفاق متضرر شده و سرشان کاله می رود.رحیمی 
افزود: از مردم و به خصوص جوانانی که می خواهند 
راه صد ساله را یک شبه طی کنند می خواهیم که از 
این راه برای کسب درآمد استفاده نکنند. همچنین 
در صورت مشاهده چنین افرادی از مردم می خواهیم 
کــه موضــوع را حتما به پلیس اطــالع دهند تا به 
جرم شان رسیدگی شــده و با آنان برخورد شود.وی 
با تاکید براینکه پلیس با شرکت های هرمی برخورد 
می کنــد گفت:» چنین اقداماتی مجرمانه اســت و 
پلیس نیز با هر اقدام مجرمانه ای برخورد خواهد کرد.

 نصب QR کد به روی
 صندوق های صدقات تهران

معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد 
اســتان تهران از نصب بیش از ۱۹ هزار QR کد بر 
روی صندوق های صدقات اســتان تا پایان آبان ماه 
امسال با هدف توسعه پرداخت صدقات الکترونیکی 
خبر داد.محمد دهرویه تعــداد کدهای QR فعال 
شــده را در این مدت زمــان ۱۲۲ هزار و ۱۰۰  کد 
عنــوان کرد و گفــت:  QRکــد از روش های نوین 
پرداخت صدقه اســت که مشترکان از طریق اسکن 
کد مشخص، می توانند به آسانی صدقات خود را به 
نیت خانواده های نیازمند پرداخت کنند.وی افزود: کد 
دستوری #۱*۸۸۷۷* نیز به منظور ارائه صدقات از 

طریق تلفن همراه در نظر گرفته شده است.

خبر

همدلی| بیش از 3۵ سال از روزی که ایدز 
بــرای اولین بار به خاک ایران پا گذشــت 
می گــذرد. ســال ۶۶ بود که ویــروس این 
بیماری مهمان بدن کودک ۶ ســاله ای شد 
تا بعد از ســه دهه از آن تاریخ دهه ها هزار 
نفر را مبتال کرده باشــد. با گذشت بیش از 
ســه دهه از ورود این بیماری به کشور اما 
هنوز اســم ایدز به خاطر درمان دشوار آن، 
و همچنین محدودیت های اخالقی و عرفی، 

لرزه بر اندام هر شخصی می اندازد.
بیمــاری ایدز که بــه دلیــل فرآورده های 
خونــی از اروپــا به ایــران راه پیــدا کرد، 
بعدهــا در قالب های دیگــری مانند تزریق 
با ســرنگ  مشــترک بقاء یافت و اکنون نه 
فقط سرنگ مشترک بلکه راه های متعددی 
مثل رفتارهای پرخطر جنســی برای انتقال 
این بیمــاری وجــود دارد. آن گونه که در 
آمارها آمده اســت، بیش از نیمی از افرادی 
که امســال به ایــدز مبتال شــده اند از راه 
ارتباط جنســی بوده است. این آمار ضرورت 
آموزش های جنسی را بیش از پیش گوشزد 
می کند و به مردم هشــدار می دهد که باید 

نگران رفتارهای پرخطر جنسی باشند.
 روابط جنسی پرخطر

در چند ســال اخیــر با توجه بــه متداول 
شــدن مصرف مــواد محــرک صنعتی از 
نوع آمفتامین هــا و متافتامین ها که منجر 
به رفتارهای جنســی افســار گسیخته ای 
می شــوند، درصد موارد ابتال به علت تماس 
جنســی به ویژه در جوانــان رو به افزایش 
است و به شروع همه گیری ناشی از تماس 

جنسی دامن زده است.
 مقامات بهداشــتی نیــز می گویند انتقال 
از طریق روابط جنســی به طور فزاینده ای 
در حال گســترش و تبدیل شــدن به یک 

سونامی بزرگ در کشور است.
همیــن دیروز،سرپرســت مرکــز مدیریت 
بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت در 
آســتانه روز جهانی ایدز، خبر داد که روابط 
جنســی بیشترین علت بروز HIV در سال 

۱۴۰۱ بوده است. 
شهنام عرشــی گفت:» در بین کل مواردی 
کــه از ســال ۱3۶۵ تاکنون در کشــور به 
ثبت رســیده اند به ترتیب، تزریق با وسایل 
مشــترک در مصرف کنندگان مواد مخدر 
۵۶.۷ درصد، رابطه جنسی محافظت نشده 
۲۵.۲ درصد و انتقال از مادر به کودک ۱.۷ 
درصــد بوده و همچنین راه انتقال در ۱۶.۲ 
درصد از این گروه نامشــخص مانده است. 
این درحالی اســت که در بین مواردی که 
در شش ماهه اول ســال ۱۴۰۱ تشخیص 

داده شــده اند راه احتمالی انتقال در ۱۴.۱ 
درصد موارد اعتیــاد تزریقی، ۵۷.۱ درصد 
روابط جنسی، ۱.3 درصد مادر به کودک و 
در ۲۷.۵ درصــد هم راه احتمالی ابتال بیان 

نشده است.
در حالی ســهم روابط جنســی در ابتال به 
ایــدز افزایش پیــدا کرده اســت که هنوز 
بحث از آموزش های جنسی و مراقبت های 
بهداشتی این موضوع در کشور نه تنها تابو 
اســت، بلکه این موضوع از چشم مسئوالن 
نیز مغفول مانده اســت و در کشور به طور 
شفاف درخصوص مراقبت از خود در روابط 
جنسی آموزش داده نمی شود. به این ترتیب 
بی توجهــی به یک واقعیت، باعث شــده تا 
گروه بزرگی از مردم که بیشــتر در ســن 
جوانی هستند در معرض خطر ابتال به ایدز 
از طریق روابط جنســی پرخطر قرار داشته 

باشند.
HIV افزایش سهم زنان در ابتال به 

تلخ تر این که ســهم زنــان از بیماری ایدز 
افزایش یافته اســت. اگرچه هنوز آقایان از 
نظــر این بیماری چند برابر زنان هســتند، 
اما درســال ۱۴۰۱ ایدز، زنان بیشــتری را 
بــه زیرمجموعه خود اضافــه کرد. در حال 
حاضر۸۱ درصــد کل موارد مبتال را مردان 
و ۱۹ درصد را زنان تشــکیل می دهند، اما 
الگــوی راه انتقال و درصــد ابتالی زنان و 
مردان در سال های اخیر تغییر کرده است، 
بــه گونه ای کــه از کل موارد شناســایی و 

گزارش شده در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ 
به میــزان 3۱ درصد مــوارد را زنان و ۶۹ 

درصد را مردان تشکیل داده اند.
اما ان گونه که مقامات بهداشتی می گویند 
الگــوی انتقال ســنی در ســال های اخیر 
تغییری نکرده است و قربانیان این بیماری 
معموال در رنج سنی ۲۵ تا 3۹ ساله هستند. 
طبق آماری که روز  گذشته شهنام عرشی، 
سرپرست مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشــت اعالم کرد در حال حاضر 
تعداد کل قربانیان بیماری ایدز در کشــور، 
حدود ۲3 هزار  اســت و این تعداد مبتالی 
زنده به »HIV« در کشــور گزارش شــده 

است.
امــا وی درباره آمار بروز HIV در کشــور 
نیز به ایســنا گفته:»تخمین ما حدود ۵۵ 
هزار نفر مبتال اســت، اما آمار تجمیعی که 
تاکنون می دانیم حدود ۴۴ هزار نفر مبتالی 
ثبت شده HIV است، ولی همه این تعداد 
زنده نیســتند و در حال حاضــر ما حدود 
۲3 هزار نفــر مبتالی زنده بــه HIV در 
کشــور داریم که همه آنها هم تحت درمان 
نیستند، اما کسانی که تحت درمان هستند 
وضعیت خوبی دارند و بیماری در بدن آنها 
کنترل شده است. از ۲3 هزار مبتالی زنده 
فعلی حدود ۱۶ هزار نفر به مراکز مشــاوره 
بیماری هــای رفتاری رفــت و آمد دارند و 
می توان گفت که مســتمر بــرای دریافت 

خدمات درمانی اقدام می کنند.«

 ایران نیازمندفعالیت های جدی تر
در شرایطی که تعداد مرگ ومیرهای ناشی 
از بیمــاری ایدز در جهــان در حال کنترل 
اســت و براســاس برنامه بهداشت جهانی 
پایان همه گیری  اســت ســال۲۰3۰  قرار 
ایدز در جهان باشــد و ایــران نیز همگام با 
سایر کشورها در راستای اهداف بین المللی 
خود، برای رسیدن به پایان همه گیری ایدز 
تا ســال ۲۰3۰ متعهد به انجام ســه هدف 
شده است. این ســه هدف عبارت است از: 
شناســایی ۹۰درصد موارد آلــوده به ایدز، 
مراقبت و درمان ۹۰درصــد موارد مبتال و 
همچنیــن درمان ۹۰درصــد از افرادی که 
حجم ویروس در بدن آنها به حدی رسیده 
که قابلیــت انتقال و عفونت زایی به دیگران 
را نداشته باشد، بنابراین با توجه به وضعیت 
موجود که نشــانگر روند رو به رشــد این 
بیماری در کشور است و همچنین با توجه 
به تعهدات بین المللی ایران به نظر می رسد 
باید فعالیت های جدی تــری برای مقابله با 

این بیماری در کشور صورت بگیرد.
گفتنی است سازمان جهانی بهداشت، اول 
دســامبر برابر با ۱۰آذرمــاه را روز جهانی 
ایدز نامگذاری کرده اســت. این مناســبت 
برای اولین بار در ســال ۱۹۸۸میالدی به 
صورت جهانی برگزار شــد و فرصتی برای 
اتحاد مردم سراســر دنیا در مبارزه با ایدز، 
حمایت از مبتالیان و گرامی داشت قربانیان 

فراهم کرد.

همدلی در آستانه روز جهانیHIV وضعیت این بیماری را در کشور بررسی کرد  

روابط جنسی؛ بیشترین علت بروز ایدز 

مدیریت شــهری در ســال های گذشــته مکررا بر موضوع 
ضرورت ســامان دهی مخازن سطل زباله در راستای مقابله 
با زباله گردی به خصوص زباله گردی کودکان تاکید داشــته 
است؛ با این حال سیاســت های مدیریت شهری بر همان 
پاشــنه ســابق می چرخد و همچنان شــاهد همان شیوه 
نسبتا ســنتی جمع آوری زباله هستیم. آخرین آمارهای در 
دسترس درباره تعداد زباله گردان در تهران به گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس در ســال ۹۹ بــاز می گردد جایی که 
عنوان شده بود، حداقل ۱۴ هزار نفر در تهران به زباله گردی 
مشغول هستند که حدودا ۴ هزار و ۷۰۰ نفر از آنها کودک 
هستند.  اخیرا سخنگوی شــهرداری تهران از سامان دهی 
مخازن در جهت مقابله با مافیای زباله در برابر سودجویی از 
کودکان کار خبر داده که به نظر می رســد به نوعی قفل دار 
کردن سطل های زباله شهری و قرار دادن آنها در زیر زمین 

مدنظر است.
معضل زباله گردی و به خصوص حضور کودکان زباله گرد در 
سطح شهر، یکی از مشهودترین آسیب های اجتماعی تهران 
و البته برخی از کالن شــهرهای دیگر کشور است که یکی 
از ریشــه های آن به فقدان وجود سیستم جامع جمع آوری 
پسماند در شهرهای بزرگ باز می گردد، اما این مساله، تنها 
یکی از ریشه های وجود این معضل است. با وجود مسائل و 
مشکالت بسیار منتج به شکل گیری زباله گردی، اما معموال 
متولیان مدیریت شــهری پایتخت، در برنامه هایی که برای 
حذف زباله گردی کودکان از ســطح شــهر ارائه می کنند، 
تمرکز خود را روی مســاله اول یعنی لزوم اصالح سیستم 

جمع آوری پسماند می گذارند.
اخیرا در راســتای همان رویکرد ســابق مسئوالن مدیریت 
شــهری پایتخــت، عبدالمطهــر محمدخانی، ســخنگوی 
شــهرداری تهران با اذعان به این کــه برخی کودکان کار 
گرفتار باندهای جمع آوری زباله هستند، گفته است که باید 
زمینه سودجویی از کودکان کار را از بین ببریم که یکی از 
این زمینه ها هم در پســماند است، پس سامان دهی مخازن 
را در دســتور کار قرار دادیم تا یکی از ابعاد زمینه ســاز کار 
کودک را سامان دهی کنیم، زیرا بررسی ها نشان داده است 
کودکان کار عمدتا اسیر باندهای جمع آوری زباله می شوند 
و اگر این فرآیند پسماند اصالح شود در کاهش کار کودک 

موثر است.
نکته مهم در این زمینه این که تاکنون کارشناســان زیادی 
اعالم کرده اند که بخشی از مافیای زباله تهران، پیمان کاران 
خود شهرداری هستند. مهدی اقراریان، عضو فعلی شورای 

شــهر تهران در تذکری در صحن علنی شورای شهر تاکید 
کرد که پیمان کاران شهرداری از کودکان سوءاستفاده کرده 

و آنها را برای جمع آوری زباله به کار می گیرند.
همچنیــن موضوع بعدی بــه درآمد قابل توجــه آن ها باز 
می گردد که در صورت کم توجهی به مســاله تفکیک زباله 
در هر صورت مجددا شاهد جوالن زباله گردان خواهیم بود. 
طالیی، رئیس پلیس پیشــین پایتخت و عضو سابق شورای 
شهر تهران اعالم کرده بود که درآمد مافیای پسماند روزانه 
بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان اســت که مسلما از آن زمان 
تا امروز، درآمد مافیای پســماند بسیار بیشتر از این مقدار 
شده است. همچنین درباره به کارگیری کودکان به خصوص 
اتباع هم شــاهد افزایش قابل توجهی هستیم. مدیرکل امور 
آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در خرداد ۱۴۰۱ 
گفته بود که بیش از ۸۰ درصد کودکان زباله گرد کشور از 

اتباع غیرمجاز هستند.
همچنیــن احمد احدی صــدر، مدیرعامل ســازمان رفاه، 
خدمات و مشــارکت های اجتماعی نیز به تازگی گزارشــی 
از فعالیــت کودکان کار ارائه کــرده که از رقم های عجیبی 
حکایت دارد. او گفته برخــي از این کودکان کار و خیابان 
به صورت خانوادگي کار مي کنند و ۵ الي ۶ نفر هســتند که 
به همراه خانواده و پدر و مادر در ســطح شــهر تهران کار 
مي کننــد. بعضا اگر هر بچه اي از یک خانواده ۷ نفره، روزي 
۱۰۰ هــزار تومان دربیاورد درآمد خانواده روزي ۷۰۰ هزار 
تومان مي شــود و در ماه مي شود ۲۱ میلیون تومان. من با 
یکي از اینها صحبت کرده ام و گفته اســت امروز ۴میلیون 

تومان درآمد داشته ام.
احمدي صــدر که پیش تــر اعالم کرده بود کــودکان کار و 
خیابان روزانه بین ۴۰۰هزار تا یــک میلیون تومان درآمد 
دارند، در این خصوص که این درآمد برچه اساســي برآورد 
شده است، توضیح داده: استثنائاتي وجود دارد اما میانگین 

درآمد چنین خانواده  هایي به ۵۰میلیون هم مي رســد یک 
خانواده ۷ الي ۸ نفره در خیابان و در ســرچهارراه ها پخش 
مي شــوند و کار مي کنند و ما هرگز بــا درآمدي که این ها 
دارنــد نمي توانیم این  افراد را از کــف خیابان خارج کنیم. 
ما نمي توانیــم به این ها ماهیانه ۵۰میلیــون تومان حقوق 

بدهیم؟
بــا این اوصــاف و با این دیدگاه، بعید به نظر می رســد که 
اساسا معظل زباله گردی با درآمدهای چشم گیر بدون توجه 

به اصالح سازوکارها از بین برود.
مهــدی بابایی، نایب رئیس کمیســیون ســالمت، محیط 
زیســت و خدمات شهری شورای شــهر تهران در این باره 
به خبرآنالین گفت: سیاســت گذاری دوره جدید شــورای 
شهر برای شــهرداری تهران این است که ما به سمت دفن 
صفر پســماند در پایتخت حرکت کنیم که این کار حتما به 
کوتاه شــدن دســت باندهای مافیایی منجر می شود که از 
نظر برخی کارشناسان در حوزه پســماند پایتخت فعالیت 
می کنند؛ چراکه مافیای زباله براســاس سیاست گذاری های 
اشتباه شهرداری تهران در سنوات گذشته ایجاد شده است 
و مــا باید با اصالح فرآیندها و مدیریت بهینه، این باندها را 

از حوزه پسماند تهران حذف کنیم.
وی افزود: طبیعی اســت که نمی توان صرفا با تغییر شکل 
مخازن پســماند و قفل دار کردن آنها، مساله زباله گردی و 
سوء استفاده از کودکان کار در این عرصه را حل کرد، بلکه 
ما باید تمام فرآیندهای نادرســت سیستم مدیریت پسماند 
تهــران را اصالح کنیم. یکی از این موارد، هوشمندســازی 
جمــع آوری زباله خشــک از مبدأ اســت و قطعــا اگر به 
جایی برســیم که تمام پســماندهای خشک از درب منازل 
جمع آوری شــود، دیگر زباله خشک ارزشمندی در مخازن 
وجود نخواهد داشت که عده ای بخواهند از کارگران کودک 

یا بزرگ سال برای جمع آوری آنها سوء استفاده کنند.
بابایی در توضیح بیشتر درباره لزوم اصالح فرآیند مدیریت 
پسماند در پایتخت گفت: اگر تمام زباله های خشک از مبدأ 
جمع آوری شــود و دیگر پسماند ارزشــمندی وارد مخازن 
ســطح شــهر نشــود، می توان از کارگرانی که اکنون برای 
زباله گردی از آنها سوء اســتفاده می شود، برای جمع آوری 
زباله ها از درب منازل اســتفاده کــرد. به این ترتیب، تغییر 
فرآیند جمــع آوری پســماند، موجب بــی کاری این افراد 
نخواهــد شــد، بلکه ما می توانیــم از آنها در یــک فرآیند 
قانونمند و سیســتماتیک اســتفاده کنیم تا به این صورت، 

این افراد دیگر تحت استثمار افراد سودجو نباشند.

سخنگوی شهرداری تهران از اصالح فرآیند پسماند خبر داد

حل معضل زباله گردی کودکان با تغییر شکل مخازن!


