
مصرف بدون برنامه و بیش از حد سوخت های فسیلی 
از هر طرف که نگاه کنید، ضرر است. از یک طرف، 
این کار می تواند منابعی را که قرار است برای فرزندان 
ما و نسل های آینده باقی بمانند، هدر بدهد و نابود کند. 
هیچ کس نمی خواهد یک زمین بی بار و بی ثمر تحویل 
بچه هایش بدهد. از طرف دیگر سوزاندن سوخت های 
فسیلی یکی از مهم ترین عوامل گرم شدن کره زمین 
است. زمین هر سال گرم تر می شود و همه اقداماتی که 
قرار بود کمک کنند تا زمین بیش از این گرم نشوند، 
در عمل تا امروز فقط توافق هایی روی کاغذ بوده و 
از عمل به آنها خبری نیست. یعنی اینکه معلوم شده 
دولت هایی که در 6 سال قبل در کنفرانس پاریس 
قول داده بودند تا با انجام اصالحات و اقداماتی در 
سیستم مصرف سوخت های فسیلی از باال رفتن درجه 
حرارت کره زمین جلوگیری کنند، به قول های خود عمل 
نکرده اند. شک نیست که تا وقتی دولت ها به تعهدات 
خود عمل نکرده اند، اقدامات فردی نمی توانند یک 
مداخله جدی به حساب بیایند اما ما به عنوان مردمی 
که باید درست زندگی کنیم، می توانیم با اصالح سبک 
زندگی خود به درست شدن روند مصرف انرژی و 
سوخت های فسیلی کمک کنیم. اینها چند روش آسان و 
سبز برای بهتر کردن محیط زیست مان است که دست کم 

ما می توانیم انجام دهیم.

گرمای خانه را کم کنید
سریع ترین راه کاهش مصرف انرژی و به دنبال آن کاهش 
هزینه ها، خاموش کردن یا کم کردن وسیله گرمازاست. 
تحقیقات نشان داده که اگر وسیله گرمازای خانه تان را 
فقط 2درجه کم کنید تا 10درصد در کاهش قیمت 
قبضتان تاثیر دارد. در اکثر کشور های پیشرفته زمان 

خواب وسیله های گرمازا را خاموش می کنند.

ابزار های الکترونیک را از برق بکشید
شاید باورتان نشود که وصل بودن وسایل برقی که دیر 

به دیر از آنها استفاده می کنید می تواند مصرف برقتان را 
به صورت چشمگیری افزایش دهد. وسایل الکترونیک 
مانند دی وی دی پلیر، تلویزیون و... در درازمدت برق 
زیادی را مصرف می کنند و این به چشم هیچ کسی 
نمی آید. در آمریکا به این وسایل »خون آشام« نیز گفته 
می شود؛ چرا که بدون اینکه کسی حس کند برق را 
مصرف می کند. ساالنه این دستگاه ها حدود یک میلیارد 
دالر انرژی زمانی که خاموش هستند فقط از راه وصل 
بودن به پریز مصرف می کنند. پس دستگاه هایی مانند 
تلویزیون، باند های استریو، ماکروفر و هر گونه دستگاهی 
که از آن استفاده نمی کنید را از برق بکشید. وسایل 
دیگری چون ام پی تری پلیر و تلفن همراه و هر وسیله 

شارژی دیگر را وقتی شارژ شدند از برق بکشید.
حتی خاموش کردن المپ های اضافی می توانند یک 

قدم مثبت باشند.

شستنی ها را جور دیگر بشویید
وقتی حرف از لباس و ظرف شستن می آید به راحتی 
می توان انرژی بیشتری ذخیره کرد البته منظور کاهش 
مصرف برق و آب است. 90 درصد از انرژی که 
استفاده می شود صرف گرم کردن آب  در شستن 
می شود، بنابراین شستن لباس ها با آب سرد یکی 
دیگر از راه های کاهش مصرف انرژی است. سعی 
لباسشویی را روشن  برای هر چیزی ماشین  کنید 
نکنید و بگذارید لباس ها جمع شوند تا به حد ظرفیت 
کامل لباسشویی تان برسد. برای ظرف ها هم همینطور؛ 
می توان روزانه یک بار آب را برای شستن ظرف های 
روزانه باز کرد و از شستن ظرف های کم مثل شستن 
یک لیوان یا بشقاب خودداری کرد. این شاید خبر 
خوبی برای بچه های خانواده باشد که مجبورند ظرف 

هر چیزی که می خورند را بشویند

 بدون ماشین بیرون بروید
وسایل نقلیه نیمی از مصرف سوخت دنیا و یک چهارم 
تولید گاز های گلخانه ای را به خود اختصاص می دهند. 
دولت  شاید طرح زوج و فرد را موقتا لغو کند ولی بهتر 
آن است که با گذاشتن ماشین در خانه و اجرای دلخواه 
طرح زوج و فرد راهی برای کاهش مصرف انرژی 
پیدا کنیم. سعی کنید مسیر های کوتاه را یا پیاده بروید 
یا با دوچرخه. از مترو و اتوبوس های تندرو استفاده 
کنید. اگر می توانید، چند کار را با هم، در یک روز و 
از طریق تکنولوژی های ارتباطی انجام دهید. اگر هم 
چاره ای جز بردن ماشین ندارید سعی کنید خودروتان 
ایراد فنی نداشته باشد که میزان مصرف سوخت را 
باال ببرد؛ مثال کم بودن باد الستیک ها در هر کیلومتر 5 

درصد به مصرف سوختتان اضافه می کند. 
به  شدن  سوار  و  پارکینگ  در  خودرو  گذاشتن 
از  مقداری  باید  ناچار  که  عمومی  نقلیه  وسایل 
برد است؛  بازی دو سر  پیاده طی کنید،  مسیر را 
هم در مصرف سوخت صرفه جویی می شود و در 
نتیجه هوا پاک تر می ماند، هم تحرک شما را بیشتر 
می کند و همین مسیر پیاده می تواند شما را در برابر 
بیماری هایی مانند چاقی و دیابت و فشارخون و 

پوکی استخوان حفاظت کند.
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در مصرف سوخت صرفه جویی کنید 
تا هم شما سالم تر بمانید و هم هوا پاک تر

گزارش سبز

گذاشتن خودرو در پارکینگ و سوار شدن 
به وسایل نقلیه عمومی که ناچار باید 

مقداری از مسیر را پیاده طی کنید، بازی 
دو سر برد است؛ هم در مصرف سوخت 

صرفه جویی می شود و در نتیجه هوا پاک تر 
می ماند، هم تحرک شما را بیشتر می کند 
و همین مسیر پیاده می تواند شما را در 
برابر بیماری هایی مانند چاقی و دیابت و 
فشارخون و پوکی استخوان حفاظت کن

پیشنهاد سبز

تعداد  که  محیط زیست  فعاالن  برخی  سالمت: 
هر  دارند  عقیده  می یابد،  افزایش  روز  هر  آنها 
روش بازیافت یا مصرف بهینه تنها یک مسکن 
موقتی است و تنها یک روش قطعی برای حفظ 
محیط زیست وجود دارد و آن کمتر مصرف کردن 
است. به نظر این افراد، نکته مهم اینجاست که 
باید جای فرهنگ مصرف  فرهنگ صرفه جویی 
را بگیرد، چون هر قدر هم مواد بازیافت شوند 
یا ماشین های با بهره وری بهتر به بازار بیایند، باز 

هم روند تخریب ادامه دارد. 
اگرچه روش های بازیافت مواد به خصوص مواد 
نظر  به  اما  پیشرفت می کنند  پالستیکی هر روز 
می رسد، تاکنون هیچ روش بازیافتی نتوانسته به 
مصرف سیری ناپذیر پالستیک غلبه کند و از آن 
پیشی گیرد. تعداد کشورهای موفق در زمینه بازیافت 
زباله و مواد پالستیکی مانند سوئد که به طور کامل 
زباله های خود را بازیافت می کنند، شاید از عدد 

انگشتان دست فراتر نرود. به نظر می رسد بشر 
هنوز عمق بحران را درک نکرده است. آمریکا، 
پیشرفته ترین کشور دنیا با بزرگ ترین اقتصاد جهان، 
بزرگ ترین تولید کننده پالستیک در جهان است.
دانشمندان عقیده دارند، بهترین روش برای حفظ 
محیط زیست، کمتر و درست مصرف کردن است. از 
آب و مواد غذایی و سوخت و پالستیک و کود و... 
از خطرات بزرگی که این روزها دهکده جهانی را 
تهدید می کند، گرم شدن کره زمین است که تغییرات 

اقلیمی در سراسر جهان را نتیجه آن می دانند. 
کارشناسان عقیده دارند، دلیل بخشی از سیل های 
ویرانگر و توفان های مهیب و خشکسالی هایی که 
دنبال  به  را  مناقشات منطقه ای  با خود جنگ و 
آورده، تغییرات اقلیمی است که ریشه در تخریب 
محیط زیست و از همه مهم تر استفاده از سوخت های 
فسیلی و انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از مصرف 
این سوخت ها دارد. روش های بازیافت زیادی هر 

روز ابداع می شوند، مواد کم ضررتری که می توانند 
جایگزین مواد مضر قبلی شوند، اتومبیل هایی با 
یا دستگاه های گرم کننده  مصرف سوخت کمتر 
به اضافه روش های  اینها  با آلودگی کمتر. همه 
دیگری که دانشمندان در حال کشف و اختراع آن 
هستند، نوید روزهای بهتر برای محیط زیست را 
می دهند اما کماکان بهترین راه مصرف کمتر است. 
آنها به مردم توصیه می کنند، خود برای کاهش 
گازهای گلخانه ای حاصل از مصرف سوخت های 
فسیلی پیشقدم شوند. به آنها می گویند، درز درو 
پنجره ها را بگیرند تا تبادل گرما و سرما به بیرون 
از محیط خانه تا حد امکان کم شود، از المپ های 
کم مصرف استفاده کنند، چراغ ها و وسایل گرمایی 
را در اتاق هایی که حضور ندارند خاموش کنند، 
با کاهش  را  فسیلی  میزان مصرف سوخت های 
سفرهای غیرضروری یا استفاده از وسایل نقلیه 
عمومی به کمترین میزان ممکن برسانند، غدای 

کمتری دور بریزند و گوشت قرمز کمتری بخورند 
یا برای رفت وآمد از اتومبیل های هیبریدی، شکل 
پیشرفته تر خودروهای برقی که یک موتور احتراق 
داخلی بنزینی درکنار یک یا چند موتور الکتریکی 

قرار دارد، استفاده کنند.
یکی دیگر از منابع آلوده کننده جو زمین سفرهای 
هوایی است. کاهش تنها یک تا دو سفر هوایی در 
سال می تواند میزان انتشار گازهای گلخانه ای را به 

اندازه همه اقداماتی که گفته شد، کاهش دهد.

برای داشتن محیط زیستی سالم تر، کمتر مصرف کنید 

قاب سبز

زخمی که پس از سیل کنارک سر باز کرد. با جاری شدن سیالب 
کنارک و وعده مسئوالن مبنی بر اختصاص اعتبار ویژه به فاضالب 
این شهر، حاال پرسش اساسی این است که آیا شهرهای بزرگ دیگر 

سیستان و بلوچستان نباید فاضالب داشته باشند؟

ساالنه حدود ۱۵۰ میلیون درخت، به منظور تولید پارچه قطع می شود.
الیاف سلولزی مانند ریون و ویسکوز از خمیر درخت ساخته شده اند!  
آنها الیاف نیمه مصنوعی هستند زیرا اغلب از خمیر چوب با استفاده 
از مواد شیمیایی سمی تولید می شوند. الیاف سلولزی بر پایه چوب، 
۷ درصد از الیاف مورد استفاده را تشکیل می دهند و تقاضا برای این 

الیاف به دلیل نرمی، روکش در حال افزایش است.

چه بیماری هایی در آلودگی هوا افزایش می یابند؟ در شرایط آلودگی 
هوا، افزایش قابل توجه بیماری های قلبی و ریوی در جامعه دور 
بیماران و  انتظار نیست و همچنین افزایش مرگ زودرس این  از 
بیماری های تنفسی در کل  سالمندان و افزایش قابل توجه عالئم 

جمعیت را خواهیم داشت.

۲۹ دی، روز هوای پاک؛ رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت 
بهداشت گفته ایران، در رتبه ششم آلودگی هوای غرب آسیا است و در 
بین ۱۰۶ کشور دنیا رتبه ۲۳ شاخص کیفیت هوا را دارد. تهران در میان 
سایر پایتخت های جهان رتبه نوزدهم غلظت ذرات معلق را به خود اختصاص 
داده است. شاهسونی در مورد تاثیر آلودگی هوا بر سالمت شهروندان 
گفته است: »در سال ۹۹ مجموع تعداد سال های عمر از دست رفته در 
شهر تهران، ۴۵ هزار سال بوده است و در سال ۱۳۹۹ شهرهای زابل، 
تهران، اهواز، اصفهان و مشهد باالترین غلظت ذرات معلق را داشتند.«

هشدار سبز

منظور از تخریب کوهستان هرنوع 
اینجا  است.  آن  در  دستکاری 
می خواهم به یک سوءتفاهم رایج 
در بین مسووالن شهری اشاره کنم. 
بسیاری از این افراد فکر می کنند، 
کوهپیمایی  از  صحبت  وقتی 
می شود، یعنی این کوهستان باید 
حتما به امکاناتی مثل تله کابین، 
راهسازی یا رستوران تجهیز شود. اگر می خواهیم 
کوه ها را داشته باشیم و سال ها از آنها استفاده کنیم 
و کارکردهای دیگرشان را هم ببینیم، باید مسیرهای 
پاکوب قدیمی را حفظ کنیم، مسیر جدید ایجاد نکنیم، 
دهانه ها را فرسوده نکنیم یا با ساخت و ساز کوه ها 
را از شکل و شمایل طبیعی خارج نکنیم. رفتن به 
کوه هم برای سالمت جسمی و پیاده روی است 
و هم برای سالمت روحی. سالمت روحی ما در 
گرو بازگشت به چیزی است که من به آن خاطره 
ژنتیکی می گویم. ایرانی ها قرن ها و قرن ها با کوهستان 
زندگی کرده اند، بنابراین وقتی رضایت خاطر ما در 
کوهستان عمیقا فراهم می شود که کوه را در شکل 
طبیعی خود ببینیم. رضایتی که از دیدن خار و خاشاک 

و بوته های کوهستان و تک درخت های روییده در 
دره ها و صدای پرندگان به کوهپیمایان دست می دهد، 
چند برابر رضایت نشستن در یک چایخانه یا رستوران 
است. این تجهیزات شهری جایگاه خود را دارند و 
طبیعت نیز جایگاه خود را. بنابراین مسووالن شهری 
نباید مرز این دو محیط را با هم مخدوش کنند. مثال در 
تهران، شهر روز به روز و سنگر به سنگر کوهستان را 
اشغال می کند و کوهستان دارد شهری می شود. خط 
شهر به سمت باال به سمت کوه می رود و شمایی 
که تا 10 سال قبل از هیاهوی شهر به کوهستان پناه 
می بردید، باز هم در کوه شهر را می بینید. محیط 
کوه به دلیل تجهیزات آن تا حد زیادی شهری شده 
است. به نظر من بهتر است اجازه دهیم محیط های 
طبیعی نزدیک شهرها تا حد امکان به همان صورت 
طبیعی باقی بمانند. مسووالن به این نکته توجه کنند 
که ساختن یک ورزشگاه، یک فرهنگسرا یا سالن 
کوچک ورزشی هزینه ای بسیار هنگفت روی دست 
بودجه های شهری ما می گذارد اما کوهستانی که در 
همین تهران چندده هزار نفر را سرویس می دهد، هیچ 
هزینه ای برای ما ندارد، نه برای ساخت آن هزینه ای 
کردیم و نه برای نگهداری اش، فقط باید هم مسووالن 

و هم مردم با مالحظه و احتیاط به کوه نگاه کنیم. این 
ثروت عظیم خدادادی ملی ما است.

با ایجاد تجهیزات بی حساب و کتاب در کوهستان 
مخالفم. اگر در این کوهستان تله کابین و رستوران یا 
جاده ماشین رو بسازیم، موتورکراس و آفرود را اجازه 
بدهیم، هم برای ایجاد امکانات اولیه و هم نگهداری آنها 
باید هزینه های هنگفتی متقبل شویم و ضربه بزرگ تر 
اینکه مردم را از محیط طبیعی محروم کرده ایم، بنابراین 
برای سالمت روحی و روانی و آرامشی که در پایان 
هفته نیاز ما هست، نباید به کوهستان دست بزنیم. 
به طور خالصه، دستکاری نکردن کوهستان اولین و 
ساده ترین راه جلوگیری از تخریب آن است. طبیعت 
مظلوم خودش بهترین خدمات را به ما ارائه می کند.
همانطور که گفتم، بسیاری از شهرهای بزرگ ایران 
در نزدیکی کوه ها بنا شده اند، مسووالن شهری این 
شهرها توجه داشته باشند که نزدیکی این شهرها به 
کوهستان فرصتی بزرگ است. خیلی از شهرهای 
بزرگ دنیا در کنار دریا یا رودخانه قرار دارند. در 
تهران و شهرهای دیگر کشور ما که در کنار کوه ها 
بنا شده اند، کوه برای ما همان نقشی را دارد که دریا 
برای شهرهای کنار آب. یعنی کوه آب اول آب ما را 
تامین کرده که شرط اول تداوم حیات است و دیگر 
چشم اندازی را فراهم کرده که هر انسانی به آن نیاز 
دارد. همانطور که دیدن دریا شوق انگیز است، نیاز 

روحی ما کوهپایه نشینان هم با دیدن چشم انداز کوه 
ارضا می شود و دیدن کوه خستگی را از تن هر انسانی 
در می کند. این چشم اندازها را باید قدر بدانیم و کوه های 
نزدیک به شهرها را به عنوان یک ذخیره گاه طبیعی 
حیات وحش و تنوع ژنتیکی. موضوعی وجود دارد 
به نام ثروت ژنتیکی، همان تنوع گونه ها و ژن ها، که 
درواقع ازجمله ثروت های ملی هر سرزمین به شمار 
می آید. این یک امری مجازی یا رمانتیک نیست، 
واقعیتی فیزیکی و ملموس است که کمک می کند به 
سالمت انسان ها. بسیاری از داروها از گیاهان گرفته 
می شود و درصد قابل توجهی در گیاهان شناسایی 
و بعدا سنتز شده است، ولی فرمول آن را طبیعت 
در اختیار ما گذاشته است. هنوز انسان بسیاری از 
امکاناتی را که طبیعت دراختیارش گذاشته نشناخته 

و دامنه این امکانات را نمی داند.

چگونه کوهستان را تخریب کردیم؟

 عباس 
محمدی
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