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  یاسر مختاری
امسال دومین روز پاکسازی زمین که هر سال در 
آستانه بهار و پاییز گرامی  داشته می شود با سال های 
دیگر متفاوت است. اگر سالیان قبل وضعیت آلودگی 
هوا، گرمایش زمین یا زباله های شیمایی و صنعتی 
این کره خاکی را تهدید می کرد، امسال خطر دیگری 
برای ارض مسکون به وجود آمده است زباله ها و 
پسماندهای کرونایی که همزمان با شیوه بیماری 
کرونا در تمامی مناطق جهان پراکنده می شود، 
خطری بالقوه برای کلیه جانداران به شمار می رود. 
بسیاری این موضوع را خطر آینده کره زمین می دانند 
که عالوه بر جنبه های زیست محیطی، سالمت کلیه 
انسان ها را به لحاظ انتشار ویروس های عفونی و 

در صدر آنها کرونا تهدید می کند.
ویروس کرونا، اگرچه به دلیل تعطیلی های ناشی 
اجتماعی موجب کاهش  فاصله گذاری های  از 
فعالیت های صنعتی و در نتیجه پسماندهای این 
بخش و حتی پسماندهای عادی شد، همزمان 
در بخش زباله های عفونی و خطرناک، شاهد 
عفونی  پسماند  تولید  برابری  چند  افزایش 
در  کرونا  پاندمی  از  قبل  تا  هستیم.  در جهان 
دسته  سه  به  بیمارستانی  پسماندهای  جهان 
شیمیایی  و  برنده  و  تیز  شامل  عفونی  عادی، 
و دارویی تفکیک می شدند. پسماندهای عادی 
مراکز درمانی مانند سایر زباله های خانگی در 
محل های دفن زباله مدفون می شد. سایر زباله ها 

نیز در خود بیمارستان ها بی خطر سازی شده و 
توسط خودروهای مخصوص حمله زباله های 
خطرناک به سایت های دفن و امحای پسماند 
حمل می شدند. با شیوع کرونا برای پیشگیری از 
انتشار آلودگی، تمامی زباله های بیمارستانی چه 
عادی و چه عفونی به عنوان پسماند خطرناک 
تلقی شده و بر اساس دستورالعمل های زباله های 

عفونی دفن می شوند.
اما موضوع تنها زباله های خطرناک بیمارستان ها 
نیست چه بسا در حال حاضر خطری از جانب 
آنان مردم و محیط زیست را تهدید نکند، بلکه 
موضوع انبوه دستکش ها، و ماسک های رها شده 
در سطح معابر و مخزن  زباله های شهری است 
با اضافه شدن این پسماندها  بر همین اساس 
به پسماندهای عادی خانگی، شرایط مدیریت 
و  مراتب خطرناک  به  نیز  پسماندهای شهری 

حساس شده است.
خطر پسماندهای کرونایی با پایان پاندمی کرونا 
رفع نمی شود. باتوجه به اینکه بیشترین حجم 
پالستیکی  مواد  کرونا  به  مربوط  پسماندهای 
نیاز  مورد  زمان  طول  که  است  یکبارمصرفی 
برای تجزیه آن در محیط زیست بسیار طوالنی 
است و ماندگاری زیادی در محیط زیست و 
طبیعت دارد، در صورت عدم دفن اصولی و 
صحیح این نوع پسماندها در آینده با مخاطرات 
زیست محیطی، آلودگی آب، هوا و خاک مواجه 

خواهیم شد، که این موضوع سالمت نسل های 
آینده را نیز مورد هدف قرار می دهد.

یک مشکل و چندین متولی
بین  پسماندها  این  سرنوشت  میان،  این  در 
شهرداری و سازمان محیط زیست و دیگر نهادها 
در حال پاسکاری بوده و هریک دیگری را مسئول 

ساماندهی آنها می دانند
به گزارش سپید، حسین حیدریان، معاون پردازش 
و دفع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
با بیان اینکه زباله های پزشکی اعم از زباله هایی 
که در بیمارستان ها تولید می شود و زباله هایی که 
در منازل تولید می شوند، ویژگی هایی دارند که 
باید جزو پسماندهای ویژه تلقی شوند، گفت: 
»طبق قانون مدیریت پسماند ویژه بر عهده تولید 
کننده است و در بخش زباله های پزشکی نیز 
از  نوع  این  متولی  بهداشت  وزارت  مشخصا 

پسماندها محسوب می شود.«
وی افزود: »ظرفیت مخزن گذاری جداگانه برای 
زباله های پزشکی در حال حاضر در شهرداری 
محتواهای  طریق  از  اما  ندارد  وجود  تهران 
آموزشی و بر اساس پروتکل هایی که سازمان 
ابالغ کرده، به مردم آموزش  جهانی بهداشت 
داده می شود تا پسماندهایی که در منازل بیماران 
کرونایی تولید می شود را به صورت جداگانه ای 
در کیسه بسته بندی کرده و در مخازن قرار دهند.« 

حیدریان بیان کرد: »در بعضی نقاط از یک رنگ 
پسماندهای  مخصوص  مخازن  برای  خاص 
کرونایی استفاده شد که تجربه چندان موفقی 
نبود چون این پسماندها حتی اگر در یک رنگ 
جداگانه هم بسته بندی شوند ولی چون ناوگان 
جمع آوری جداگانه ای وجود ندارد عمال همان 

سرنوشت اولیه را پیدا می کنند.«
وی ادامه داد: »در تهران چه پسماندهایی که در 
کیسه های جداگانه بسته بندی می شوند و چه آن 
هایی که در پسماندهای عادی قرار می گیرند در 
مرکز دفع و پردازش آرادکوه جداسازی می شوند و 
داخل سلول دفن بهداشتی با رعایت پروتکل های 

بهداشتی دفن می شوند.«
 معاون پردازش و دفع سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران یادآور شد: »سازمان حفاظت 
مدیریت  قانونی  ناظر  عنوان  به  زیست  محیط 
پسماندها باید مشخص کند که پسماندهای حاصل 
از بیماری کرونا چه نوع پسماندی محسوب می 
شود، اگر پسماند عادی است که همین مدیریت 
پسماند عادی کفایت می کند و اگر پسماند ویژه 
است متولی آن را مشخص کند و اگر راهکاری 
ارائه دهد شهرداری تهران در کنار وزارت بهداشت 
و سازمان حفاظت محیط زیست می تواند با ایجاد 
زیرساخت در ابتدا و اختصاص بودجه های خاص 

پس از آن، در این زمینه اقدام کند.«
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