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فرخ نژاد -وضعیت نا به سامان طرح جامع پسماند
در خراسان جنوبی به دلیل اهمال برخی شهرداران
سبب شده است که استان از منابع این طرح از دهه
 90بی بهره بماند و به دلیل همین اهمال کاری،
شاهد مافیای زباله گردی در مرکز استان هستیم
طوری که هر ماه گردش مالی این مافیا به رقمی
بیش از سه میلیارد تومان می رسد .ماجرای طرح
جامع پسماند استان را در گفت و گویی با کارشناس
مسئول پایش اداره کل حفاظت محیط زیست جویا
شدیم که با چه کم و کاستی ها در این زمینه در استان
با آن مواجه هستیم.
بنا به گفته مهندس «نخعی نژاد» ،پیگیری های
اداره کل حفاظت محیط زیست سبب شد تا همه
بیمارستان های استان مجهز به دستگاه اتوکالو و به
این وسیله پسماندهای پزشکی در خراسان جنوبی
مدیریت شود اما چالشی که در این نوع پسماند وجود
داشت به زباله های پزشکی مطب ها ،آزمایشگاه و
کلینیک های درمانی برمی گشت طوری که بسیاری
از صاحبان آن حاضر به جداسازی و پرداخت هزینه
برای جمع آوری ،تفکیک و بی خطرسازی زباله های
پزشکی و عادی از یکدیگر نبودند به همین دلیل
اداره کل حفاظت محیط زیست طرح ضربتی بازدید
و صدور اخطار برای مطب ها ،کلینیک ها و آزمایشگاه
ها را در دستور کار قرار داد .به گفته وی نتیجه اجرای
این طرح ضربتی صدور  70تا  80اخطار زیست
محیطی برای صاحبان این اماکن بود طوری که

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام
پزشکی استان  90درصد این چالش مدیریت شد و
درسال 98نیزساماندهیزبالهمطبها،آزمایشگاه
ها و کلینیک های درمانی شهرستان ها در دستور کار
است .وی ،با اشاره به اجرای طرح پسماند پزشکی
توسط دو شرکت در استان از راستی آزمایی طرح
ضربتی سال گذشته در سال پیش رو خبر داد.

• •وضعیت طرح جامع مدیریت پسماند

اما معضل جدی که در حوزه پسماندها وجود دارد
این است که تا پایان سال شهرداری مرکز استان و
تا سال  92بقیه شهرداری های مراکز شهرستان ها
باید طرح جامع مدیریت پسماند را تهیه می کردند
تا بر اساس مصوبه سازمان شهرداری ها و دهیاری
ها اعتبار دریافت می کردند اما با ابراز تاسف فقط
فردوس و بشرویه این طرح را تهیه کردند که در این
دو شهر نیز وضعیت مدیریت پسماند و زباله گاه های
شهری ضعیف است و به درستی اجرا نمی شود .بنا به
گفته این کارشناس ،بقیه نقاط شهری استان به دلیل
گرفتن مشاوران ضعیف و ایرادهای وارده به طرح
نتوانستند این طرح ها را تهیه کنند و چون مدت زمان
زیادی از تهیه طرح آن ها گذشته است ،طرح های
تهیه شده نیاز به بازنگری و اصالح دارد .به عالوه،
چون این شهرها برابر طرح جامع پسماند باید طرح
تفکیک زباله از مبدا را اجرا می کردند به این تکلیف
نیز عمل نکردند.

گروه گزارش -سال  83قانونی با عنوان تفکیک
زباله برای شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت
مصوب شد که الزمه اش داشتن سازمان مدیریت
پسماند و کارخانه بازیافت بود .هر چند با تصویب
این قانون ،هیچ یک از نقاط شهری خراسان جنوبی
به دلیل جمعیت کم مشمول آن نمی شود اما با
توجه به این که جمع آوری طالی کثیف یا همان
زباله های بازیافتی به ممر درآمد عده زیادی به
عنوان زباله گرد تبدیل شده است و چندان سامانی
ندارد ،شهرداری بیرجند سال گذشته قول داد
طرح تفکیک زباله را در مرکز استان به اجرا درآورد
اما این اتفاق نیفتاد .پرسشی که در این زمینه
مطرح می شود این است که اجرایی شدن این طرح
و سامان دهی وضعیت جمع آوری زباله شهری در
مرکز استان چه زمانی انجام می شود تا مردم کمتر
شاهد پدیده ناهنجار زباله گردها در نقاط مختلف
شهر باشند؟ سوال دیگری که در این زمینه قابل
طرح است به این برمی گردد که احداث کارخانه

• •قول و قرار در سال گذشته

به گزارش «خراسان جنوبی» ،اگر گشتی در شهر
داشته باشی آن هم در هر ساعتی از روز یا شب آن
چه در کنار سطل های زباله خودنمایی می کند
حضور افرادی است که تا کمر در سطل ها خم شده
اند و به دنبال زباله های بازیافتی و قابل فروش می
گردند تا از این طریق درآمدی داشته باشند .این
کار هم فقط منحصر به محیط های شهری نمی
شود بلکه در روستاها نیز افرادی اقدام به خرید
و فروش زباله های بازیافتی می کنند اما آن چه
زباله گردها به آن توجهی ندارند عواقب این کار
است چرا که سالمت آن ها در معرض خطر است.
بنا بر این گزارش ،سال گذشته شهرداری بیرجند
قول داده بود که طرح تفکیک زباله تا پایان سال
 97اجرایی شودو برای انجام طرح ،پیمانکاری
مشخص شود تا در کنار هر سطل مکانیزه زباله،

• •شناسایی  700زباله گرد در بیرجند

،،

*یکیازبزرگ ترینمراکزغیرقانونی
جمــع آوری زبالــه مربــوط بــه یکی از
پزشــکان متخصص مرکز اســتان در
بیرجنداست
تومان درآمد دارند و سه میلیارد تومان ماهانه گردش
زباله گردی در بیرجند است .به نظر او ،این منابع به
جای این که برای توسعه و زیباسازی شهر استفاده
شود به جیب مافیای زباله گردی می رود.
وی ،با بیان این که شهرداری بیرجند امسال سازمان
مدیریت پسماند را در این نهاد ایجاد کرد ،افزود :در
هیچ یک از شهرهای استان این طرح اجرا نشده است
اما شهرداری بیرجند اعالم کرده است که این برنامه

سطل هایی مخصوص جمع آوری زباله های
بازیافتی جانمایی و همچنین تفکیک زباله از مبدا
آغاز شود .به عالوه ،قرار بود برای اجرای این طرح
از زنان و مردان زباله گرد در پایانه های جمع آوری
زباله های بازیافتی شهر به کار گرفته شود.

• •اجرای طرح به صورت محله ای

شهردار بیرجند در گفت و گو با «خراسان جنوبی»
از اجرایی کردن طرح تفکیک زباله در مبدا،
خبر داد و به تشریح جزئیات اجرایی این طرح
پرداخت .مهندس«جاوید» ،با بیان این که طرح در
حال انجام است ،افزود :با مشخص شدن پیمانکار
و قرارداد بسته شده با او قرار به اطالع رسانی
جامع از طریق رسانه و بیلبوردها برای اجرای
بهتر طرح است .وی ادامه داد :برای آن که طرح
با شکست مواجه نشود قرار است این اقدام گام به
گام و به صورت محله ای اجرا شود و اولین محلی
که برای آن در نظر گرفته شد منطقه مهرشهر
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حساسیت ویژه استان از نظر زمین
پاک

«نخعی نژاد» ،با انتقاد از اهمال کاری برخی
شهرداران که سبب شده است اعتباری در این
زمینه توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به
شهرداری ها اختصاص نیابد نتیجه این کار را ایجاد
مافیای زباله گردی در استان و ضرر به بیت المال
اعالم و اظهار کرد :بنا به آمار غیر رسمی که شهرداری
بیرجند در اختیار دارد حدود 700زباله گرد در مرکز
استان شناسایی شده اند که ماهانه سه تا  9میلیون

شروعازمبدا درتفکیکزبالهآغازشد
کمپوست در مرکز استان به کجا انجامید؟
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را در دستور کار دارد اما هنوز کار ملموسی در این
زمینه در مرکز استان مشاهده نمی شود .او ،با اشاره
به این که یکی از بزرگ ترین مراکز غیر قانونی جمع
آوری زباله مربوط به یکی از پزشکان متخصص مرکز
استان در بیرجند است ،از اجرای طرح ضربتی بازدید
از  35زباله گاه استان خبر داد که با اجرای این طرح
 28زباله گاه اخطار زیست محیطی دریافت کردند.
او ،با اشاره به اتمام مهلت یک ماهه صاحبان این زباله
گاه ها ،ادامه داد :در بازدیدهای دوباره چون مشکل
رفع نشده بود دوباره به آن ها اخطار داده شد و اگر در
مرحله دوم به این اخطار توجه نشود به مراجع قضایی
معرفی می شوند به عالوه از  35زباله گاه موجود در
استان  12زباله گاه مجوز استقرار ندارد که دریافت
است .او با اشاره به طرح تفکیک زباله که به دو
صورت تفکیک از مبدا و مقصد انجام می شود،
گفت :در طرح تفکیک از مبدا شهروندان زباله
را جداسازی می کنند و پس از تماس با پیمانکار
شهرداری ،زباله بازیافتی از در منازل جمع آوری
می شود همچنین ،دستور کار جمع آوری زباله
ها به دو صورت ثابت و سیار در این محل اجرا می
شود و تیم سیار با تعدادی وانت با آرم مشخص و
در ساعت مخصوص اقدام به تفکیک ،جمع آوری
و پسماندهای خشک و آن را خریداری می کنند.
وی افزود :دیگر این که ،افراد می توانند در کانکس
ها با آرم سازمان بازیافت و شهرداری برای تحویل
پسماندها اقدام کنند که برای نهادینه کردن این
کار افرادی برای آموزش های اولیه در مدارس در
نظر گرفته شده اند.

• •یک مانع

شهردار بیرجند از در نظر گرفتن اعتبار پنج میلیارد
تومانی برای راه اندازی کارخانه و پیش بینی
جایگاه مقصد برای تفکیک زباله خبر داد و اضافه
کرد :امکان نصب سطل های زباله مخصوص برای
تفکیک در کنار بقیه سطل های زباله مکانیزه

مجوز را در دستور کار قرار دادند.
وی معضل دیگر در حوزه پسماندها را مربوط به
زباله گاه های پسماند ویژه و صنعتی دانست و اضافه
کرد :سال  87طرح مطالعه مکان یابی در این زمینه
انجام شد و سال  89پنج محل پیشنهادی به تایید و
تصویب گروه مدیریت پسماند رسید اما هنوز با وجود
پیگیری های بسیار وزارت کشور و سازمان مدیریت
و برنامه ریزی اعتباری برای اجرایی شدن این زباله
گاه ها اختصاص نداده اند .به گفته وی ،تنها زباله گاه
استاندارد و نمونه استان زباله گاه سرایان است که
با اجرای آن زباله های شهرهای سه قلعه ،سرایان و
آیسک و روستاهای آن با بهره برداری از این زباله گاه
به این مکان منتقل خواهد شد.
وجود ندارد همچنین ،تامین منابع انسانی ،به
کارگیری افراد زباله گرد و تهیه ماشین آالت ،همه
بر عهده پیمانکار است اما پیشنهادهایی مبنی
بر به کارگیری افراد زباله گرد در اجرای طرح به
پیمانکار داده شده است .به گفته وی ،برای جمع
آوری زباله های تفکیکی در روستاها که توسط
افراد دوره گرد انجام می شود دهیاری ها متولی
هستند و همه زباله های بازیافتی جمع آوری
شده توسط حمل های بازیافت زیر نظر شهرداری
انجام و در جایگاه های شهرداری دفن می شود .او
درباره احداث کارخانه کمپوست ،گفت :پردازش
زباله ها در مقصد و احداث کارخانه کمپوست
نیازمند برنامه ها و اعتبار خاص است و اکنون فقط
تفکیک زباله را خواهیم داشت .حال باید منتظر
بود طرحی که مدت ها سخن از اجرا شدن آن در
مرکز استان است و باالخره به عرصه اجرا درآمده
است و اولین گام کوتاه و تفکیک زباله از مبدا و اجرا
شدنش در یک محل تا چه حد موفقیت آمیز خواهد
بود و تکلیف آن هایی که از طریق زباله گردی امرار
معاش می کنند چه می شود؟ آیا پدیده زباله گردی
باالخره از مرکز استان رخت برمی بندد یا همچنان
شاهد صحنه های زباله گردی خواهیم بود.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
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ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:
از ﺷﻤﺎره ﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻤﺎرهدار را ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﻮدش ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻌﺪ وﺻﻞ ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ »ﻧﻘﻄﻪ« ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ »ﺳﺘﺎره« رﺳﻴﺪﺪ ،ﺧﻂﺗﺎن ﺑﺎﺪ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺮدن ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ،ﺸﻴﺪن ﺧﻂ ﺟﺪﺪ را آﻏﺎز ﻨﻴﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺎن ﺎر ،ﺧﻂﻫﺎ را ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﺪه را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

خراسان جنوبی از نظر زمین پاک ،دارای حساسیت
های ویژه ای است .مدیر کل حفاظت محیط زیست ،با
بیان این که وضعیت استان از نظر زمین پاک تا حدودی
مناسب است ،افزود :با توجه به شرایط اقلیمی و فقر
نسبی پوشش گیاهی در برخی نقاط استان و همچنین
در حال توسعه بودن خراسان جنوبی ،حساسیت ویژه
ای در برقراری رابطه مناسب بین پایداری توسعه و حفظ
مولفه های آب و خاک نیاز و امید است با برنامه ریزی
دقیق تر در حوزه محیط زیست ،همت و تالش مسئوالن
مرتبط و همیاری مردم به جایگاه مورد نظر دست یابیم.
«حسن اکبری» ،به سیاست های مردم و دولت در داشتن
زمین پاک اشاره کرد و برقراری تعادل و توازن بین توسعه
و ظرفیت های طبیعی کشور ،جلوگیری از مصرف بی
رویه منابع و فعالیت های اقتصادی آلوده کننده و مخرب
جبران ناپذیر محیط زیستی ،پیشگیری برای از بین رفتن
جنگل ها و مراتع و پوشش گیاهی ،تغییر کاربری اراضی
طبیعی به زمین های با کاربری های غیر ،اجرای برنامه
های کنترل و پیشگیری از فرسایش خاک ها و آلودگی
منابع آب و خاک و همکاری و همیاری مردم با دولت و
مسئوالندرحفظمحیطزیستراازجملهاینسیاستها
اعالم کرد .به گفته وی این اداره کل هر سال برنامه های
متنوعی به همین مناسبت در استان اجرا می کند .او به
دوم اردیبهشت ماه روز جهانی زمین پاک اشاره و اظهار
کرد :فرسایش خاک ،افت آب های زیرزمینی و آلودگی
آب ها ،خشک شدن تاالب ها ،پسماندهای صنعتی و
کشاورزی و نبود تعادل بین توسعه و ظرفیت طبیعت از
جدی ترین چالش های زمین است.

صنایعسبزملیاستان
چهار واحد صنعتی کارخانه کویر تایر ،کارخانه سیمان
قاین ،کاشی فرزاد و زغال پروده طبس به عنوان صنایع
سبز سال  97از سوی سازمان حفاظت محیط زیست
انتخاب شدند .به گزارش «خراسان جنوبی» ،بر اساس
ارزیابی های انجام شده در استان و در نهایت در سازمان
حفاظت محیط زیست ،از بین واحدهای صنعتی فعال
که در حوزه محیط زیست اقدامات و عملکرد مثبتی
داشته است ،چهار صنعت به عنوان صنایع سبز ملی
انتخاب شدند .بنابراین گزارش ،قرار نگرفتن نام واحد
در فهرست صنایع آالینده سازمان حفاظت محیط زیست
در سال ،اجرای سیستم های کنترل آالینده (پساب ،هوا
و صدا) ،سیستم های پایش لحظه ای مدیریت پسماند،
نظام مدیریت سبز اخذ گواهی نامه استقرار مدیریت
زیست محیطی  14000 ISOو استقرار نظام ایمنی
و بهداشت  ،18000 OHSASآموزش محیط زیست
کارکنان و مدیران و  ...فضای سبز اشاعه فرهنگ محیط
زیست تولید محصول سبز و  ...از جمله معیارهای انتخاب
صنایع سبز در کشور است.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ¡ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ¡ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30

دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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