
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد

چالش های بودجه ای سازمان محیط زیست برای مدیریت پسماند

عملکرد ستاد اربعین در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی می شود
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی عملکرد ستاد اربعین 

حسینی با حضور وزیر کشور و سایر مقامات دست اندرکار خبر داد.
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت وگو با ایسنا گفت: عملکرد دستگاه های مسؤول در 
برگزاری اربعین حسینی به ویژه ستاد اربعین با حضور وزیر کشور و سایر مقامات در 

آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در نشست امروز کمیسیون نمایندگانی که 
به عتبات عالیات مشرف شده بودند گزارشی از وضعیت خدمات رسانی به زائران 
حسینی و را ارائه کردند که بر اساس گزارش ارائه شده زائران اربعین حسینی 
در مراسم امسال با مشکالت عدیده ای برای تهیه ویزا و دریافت ارز مواجه بودند. 

آنان عملکرد ضعیف بانک مرکزی و سایر دستگاه های دلیل را علت این مسئله 
می دانستند. وی از بررسی طرح جمعیت و تعالی خانواده در نشست امروز کمیسیون 
فرهنگی خبر داد و افزود: این طرح در کمیسیون از ابعاد مختلف مورد بررسی 
قرار گرفت اما به دلیل نصاب الزم نداشتن کمیسیون به صورت استمزاجی به 
رای گذاشته شد که به تصویب نمایندگان حاضر رسید. این طرح در نشست آتی 
کمیسیون فرهنگی بار دیگر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تا به تصویب اکثریت 
اعضا برسد. وی همچنین از بررسی و مسکوت ماندن طرح اصالح اساسنامه سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد و افزود: این طرح پس از بررسی و اطالع از 

وجود قوانین مختلف و همچنین به دلیل ایرادات و نقایص متعدد مسکوت ماند.
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تحریم ناکام آمریکا
با درک از تهران از بازارهای جهانی و  دیپلماسی نفتی بی سرو صدا
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فرمانده کل سپاه خطاب به ترامپ: 
هرگز ایران را تهدید نکن

گزارشی از متن و حاشیه مراسم 13 آبان 97

تاثیر کنگره بر آینده ریاست جمهوری ترامپ
به بهانه انتخابات میان  دوره  روز سه شنبه کنگره آمریکا بررسی شد

انتخابات میان  دوره  روز سه شنبه کنگره آمریکا عرصه جدیدی برای 
تقابل دموکرات ها و جمهوری خواهان است که می تواند تاثیر بسزایی در 
مدت زمان باقیمانده از ریاست جمهوری دونالد ترامپ و حتی انتخابات 

بعدی ریاست جمهوری این کشور داشته باشد.
به گزارش ایسنا، انتخابات کنگره آمریکا تعیین کننده نمایندگان کنگره 
است. کنگره شاخه ای از دولت فدرال است که قوانین را تعیین می کند و 

شامل مجلس نمایندگان و مجلس سنا است. برندگان انتخابات کنگره با 
آراء مردمی تعیین می شوند و بر خالف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

در سیستم انتخاباتی آن از آرای الکترال استفاده نمی شود.
در انتخابات میان  دوره  آمریکا -از این لحاظ که بین دو انتخابات ریاست 
جمهوری برگزار می شود، چنین خوانده می شود- رای دهندگان یک سوم 

سناتورهای آمریکا و تمامی اعضای مجلس نمایندگان را انتخاب می کنند.

دموکرات  حزبی  چه  که  است  آن  کننده  تعیین  دوره  میان   انتخابات 
یا جمهوری خواه- کنترل هر یک از دو زیرمجموعه کنگره یعنی مجلس 
نمایندگان و سنا را در دست خواهد داشت. حزبی که کنترل هر یک از 
این دو مجلس را در اختیار دارد معموال در رای گیری های قانون گذاری آن 

مجلس پیروز می شود.

کار عجیب شورای نگهبان!
تبعات عدم تائید CFT توسط چیست؟ 
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نشست کودکان کار و خیابانی با حضور سمن ها کسری قطعات خودروها همچنان ادامه دارد
به همت سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شدبا وجود تالش دولت

  در نشست خبری نویسنده ترک
مطرح شد

وینفرد شفر در نشست خبری پیش 
از دیدار تیمش برابر ماشین سازی تبریز: 

لطفا کتاب هایم را 
از ترکی به فارسی 

برگردانید

بازیکنی که نظم را 
رعایت نکند از تیم 

خارج است
صفحه 8 صفحه 6

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط 
زیست با تاکید بر اینکه حال و روز مدیریت پسماند 
کشور خوب نیست، گفت: متاسفانه در حال حاضر 
به دلیل مدیریت نادرست پسماند، صنعت بازیافت 
وارد می کند  از عراق  را  کشور، پالستیک کهنه ها 
این درحالیست که جمع آوری پسماند خشک مثل 
پالستیک ها و شیشه ها ضمن حفظ محیط زیست 

مانع خروج ارز از کشور می شود.
علی مریدی که به ضرورت اصالح نحوه مدیریت پسماند 
کشور معتقد است، در گفت  وگو با ایسنا با بیان این اینکه 
مدیریت پسماند می تواند فرصت اشتغال زایی برای جامعه ما 
فراهم کند، اظهار کرد:  تجربه جهانی نشان می دهد زباله و 
مدیریت درست آن در تولید ارزش افزوده نقش بسیاری دارد، 
به حدی که در شرایط حاضر، صنعت بازیافت ۱۵ درصد 
GDP )تولید ناخالص داخلی( برخی کشورها را تشکیل 

می دهد و فرصت شغلی بسیاری هم ایجاد می کند.
اشاره  با  این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست 
به اینکه مدیریت پسماند در ایران حال و روز خوبی ندارد، 
از واردات پالستیک  کهنه از کشور عراق به منظور استفاده 
در صنعت بازیافت کشور، خبر داد و گفت: جای تاسف دارد 
که در کشور ما به جای اینکه پالستیک  کهنه و آشغال های 
خشک را از مردم خودمان بخریم و در بازیافت استفاده کنیم، 
اقدام به خرید و واردات پالستیک   کهنه از عراق می کنیم. 
دلیل این وضعیت آن است که در ایران زباله های خشک از 
جمله پالستیک ها به درستی به دست صنایع بازیافت داخل 
کشور نمی رسد و مجبور می شویم از کشور همسایه آشغال 

وارد کنیم.
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست 
با تاکید بر اینکه صنعت بازیافت یک صنعت سود آور به 
حساب می آید، اظهارکرد: در صورت مدیریت صحیح پسماند 
در کشور - که مهمترین رکن آن تفکیک از مبدا زباله ها 
است - می توانیم ضمن حفظ محیط زیست و جلوگیری از 
تخریب و آلودگی آب، خاک و هوا از خروج ارز از کشور نیز 

خودداری کنیم.
مریدی تاکید کرد: وزارت کشور و شهرداری ها متولی 
مدیریت پسماند شهری هستند و سازمان حفاظت محیط 

زیست نیز ناظر عالی این موضوع است. باید تاکید کنم 
که حال و روز مدیریت پسماند کشور از جمله پسماند 
شهری خوب نیست و پیشنهاد و برنامه سازمان حفاظت 
محیط زیست این است که در مدیریت پسماند، تفکیک 
از مبدأ و کاهش تولید زباله در اولویت قرار گیرد همچنین 
پسماندهای  جمع آوری  طرح های  از  باید  شهرداری ها 
خشک از طریق استارت آپ ها حمایت کنند. شک نکنید 
چنین طرح هایی بیش از اینکه به کمک مالی نیاز داشته 

باشد به حمایت های قانونی نیازمند است.
وی با تاکید بر اینکه باید تفکیک از مبدأ را هدف قرار 
دهیم، اظهارکرد: دقت داشته باشیم که در تفکیک از مبدأ، 
تا  است  مدنظر  اینترنتی  خدمات  مثل  مدرن  روش های 
جمع آوری زباله های خشک که ارزش اقتصادی باالیی هم 
شرکت های  برخی  توسط  ساماندهی شده  شکل  به  دارند 
صحیح  مدیریت  گیرد.  صورت  استارت آپ ها  و  خصوصی 
پسماند و تفکیک از مبدأ مشکل اشتغال و محیط زیست 

کشور را توأمان حل می کند.
روش های مدرن برای مدیریت پسماند تر

مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست 
به  اشاره  با  »تَر«  پسماندهای  مدیریت  مورد  در  ادامه  در 
ضرورت بهره گیری از روش های به روز اظهار کرد: در برخی 
کشورها، در سینک های ظرفشویی، یک دستگاه خردکن 
این  طریق  از  تر  زباله های  که  می شود  نصب  مخصوص 
دستگاه، به حدی خرد و ریز می شود که در مسیر فاضالب 
وارد می شود. استفاده از راکتورهای کمپوست، روش دیگری 
است که در شمال کشور در ویالها و خانه های بزرگ قابلیت 
عملیاتی شدن دارد البته در حال حاضر هم تولید کمپوست 
در برخی مناطق انجام می شود اما به دلیل تفکیک نادرست 
زباله ها کود تولیدی مرغوب نیست و حاوی تکه های فلزی و 
پالستیکی است و در نتیجه قابلیت استفاده ندارد. طبیعی 
است که اگر تفکیک از مبدأ پسماند صورت گیرد کیفیت 

کمپوست هم باال می رود.
سازمان محیط زیست برای مدیریت پسماند چه 

کرده است؟
که سازمان  پرسش  این  به  پاسخ  در  مریدی همچنین 
حفاظت محیط زیست از ابتدای دولت دوازدهم برای مدیریت 

پسماند کشور چه اقدامی انجام داده است، با اشاره به ضرورت 
مدیریت  و  پسماند  مبدأ  از  تفکیک  زیرساخت های  ایجاد 
صحیح پسماند گفت: در چند ماه گذشته در حال مطالعه 
و بررسی به روزترین روش ها برای مدیریت پسماند بودیم. در 
نتیجه همین مطالعات و مقایسه آن با برنامه های داخلی بود 
که متوجه شدیم که در ایران عمده تمرکز مدیریت پسماند 
بر زباله سوزی ها و از تفکیک پسماند از مبدأ غفلت شده است. 
برای همین پیگیر آن هستیم که زیرساخت قانونی الزم را 
خرید  کنیم.  ایجاد  خشک  پسماندهای  جمع آوری  برای 
تضمینی زباله از استارت آپ ها از جمله زیرساخت های قانونی 
است. وی تاکید کرد: شهرداری ها هم باید از شرکت های 
جمع آوری زباله حمایت کنند چون شهرداری ها همین کار 
را به شکل غیراصولی و غیربهداشتی و توسط کودکان کار 
انجام می دهند. همچنین تفکیک از مبدأ باعث کاهش هزینه 
۴۰ درصدی مدیریت پسماند می شود. افزون بر اینها، تفکیک 
پسماند از مبدأ باعث می شود که حجم مورد نیاز زباله سوزها 
در کشور حداقل تا ۵۰ درصد کاهش یابد که در این صورت 
با کاهش هزینه برای خرید تجهیزات مورد نیاز قابلیت اجرایی 

بیشتری پیدا می کند.
نحوه تامین بودجه های مورد نیاز برای مدیریت 

پسماند
مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست 
در پایان در پاسخ به پرسشی در مورد بودجه موردنیاز برای 
مدیریت پسماند با اشاره به اینکه یکی ازوعده های انتخاباتی 
رئیس جمهور روحانی مدیریت پسماند بوده است، گفت: 
متاسفانه بودجه  درخواستی سازمان حفاظت محیط زیست 
از صندوق توسعه ملی در مجلس  برای مدیریت پسماند 
شورای اسالمی رأی نیاورد و با مخالفت نمایندگان روبه روشد. 
امسال سعی داریم روی تفکیک از مبدأ زباله ها، تمرکز کنیم 
که به حجم سرمایه گذاری ناچیزی نیاز دارد و طبیعتا ابعاد 
زباله سوزها کاهش می یابد بنابراین حجم بودجه درخواستی 
کمتر می شود. این برنامه باید در قالب بودجه ۹۸ در دولت 
تصویب شود که دو منبع تأمین برای آن وجود دارد، یکی 
صندوق توسعه ملی است و دیگری محل دریافت عوارض از 
کاالهایی مثل محصوالت پالستیکی، یخچال و تلویزیون است 

که پسماند ویژه تولید می کنند.


