
شیرپال  تا  دربند  مسیر  سال هاست 
را قدم به قدم گاهی قبل از طلوع 
خورشید خانم طی کرده ام، مسیری 
که هر چند در چمبره رستوران ها و 
دکه ها و بساطی ها گرفتار آمده، هنوز 
طراوت و تازگی کوهپایه های البرز با 
زمزمه و گاهی خروش رود آن را در 
دل ذهن دارم. بهترین دوستانم را در 

کوه یافتم، تنها رفتم ولی تنها بازنگشتم.
هنوز آنها که سنشان کمی بیشتر از بقیه است، عبدا... 
ریش را به یاد دارند که از جوانی ابتدا با ریشی سیاه که 
بعدها جوگندمی شد، در کمرکش مسیر آبشار دوقلو 
قهوه خانه ای باصفا داشت و کمتر کسی بود که گذارش 
از آن طرف بیفتد و احوالی از همسر و دختر آقا عبدا... 
نپرسد که در سحرگاهان با دادن لیوانی شیر داغ و معطر 
همراه خنده ای مهربان ما را به صعود به آن باالها گسیل 
و دلگرم می کرد. سال ها همنوردان و کوهنوردانی که 
می خواستند چند ساعتی را با سرباالیی ها و سرپایینی های 
شمال پایتخت کوهستانی کشورمان کلنجار بروند یا به 
هوای رسیدن به قله توچال بودند، مسیر آشنای آبشار 
دوقلو و شیرپال را طی می کردند؛ یعنی همان وقت ها 
که هنوز خبری از تله کابین نبود و کوهپایه های البرز را 

انواع و اقسام سازه ها زخمی نکرده بود.
هر کسی که پا به کوه می گذاشت، می دانست باید در این 
چند ساعت یا چند روز با حال و هوای شهر و اصول و 
نظم شهرنشینی خداحافظی کند و اتفاقا یکی از جاذبه های 
زدن به کوه هم همین فاصله گرفتن از رفتار هرروزه بود. 
کوهنوردان حرفه ای مرامی دیگر داشتند و در بسیاری 
مواقع از بین افرادی سر بر می آوردند و می آورند که دغدغه 
روزهای بهتر را برای ایران داشتند و دارند، انگار کوه 
آدم را جور دیگر می خواهد و برخالف سایر ورزش ها 
رقابتی در رسیدن زودتر بر قله و مقصد نیست، بلکه 
مرامی مقدس تر دارد و آن درود و سپاس و دیدن دوستان 
در مسیر و با هم بودن واقعی است و حفظ پاکی کوه 

و کوهنوردی...
این روزها اما مسیرهای کوهستانی در شهر و کشور ما جور 
دیگر شده و باید گفت خوشبختانه یا متاسفانه جمعیت 
مشتاق آنچنان اقبالی به کوهستان آورده که خدمت رسانی 
به آنها جزو شغل های نان و آبدار برای برخی افراد شده 
است. رستوران هایی که روزگاری چندتایی بودند، حاال 
اینجا و آنجا مجاز و غیرمجاز، با رعایت اصول بهداشتی یا 
بدون رعایت آن، مثل قارچ سبز می شوند، گاهی از طرف 
شهرداری یا اداره محیط زیست و ... حکم به تخریب 
می دهند تا بشود این رشد قارچ گونه را مهار کرد اما من 
که کارشناس شهرسازی نیستم، نمی دانم این اقدامات تا 

کجا موثر و درست می تواند باشد.

از مسیر دربند که باال می روید، چند پالک سازمان آب را بر 
در چند قهوه خانه در میدان سربند و تله سیژ می بینید. اگر 
کمی دقیق باشید از خود می پرسید، پالک های سازمان آب 
منطقه ای بر سر بقیه رستوران ها و قهوه خانه ها کجاست؟
ظاهرا پاسخ این است که پالکی وجود ندارد و با کمی 
پرس و جو معلوم شد، رستوران های مسیر هنوز با همان 
عادات قدیمی آب را برای راه انداختن کار خود از منابع 
دیگری تامین می کنند؛ یعنی شاید روزها که به قول آنها 
آب کدر و کثیف است، آب را برای آبیاری از رود مجاور 
رستوران با پمپی مجاور رود برمی دارند و شب ها که 
آب زالل می شود، به مصرف شرب و دم کردن چای یا 

مصارف دیگر در رستوران می رسد. 

اینکه چه کسی این معیار را گذاشته معلوم نیست، می شود 
حدس زد، این سنت مربوط به وقتی بوده که هنوز جمعیتی 
اندک به کوهستان می رفتند و می شده به پاکی سرچشمه ها 
و چشمه ها دلخوش بود اما مدتی زیاد، حدود چند دهه، 
از آن زمان گذشته و تازه همان موقع هم نتیجه این روش، 

انبوه بیماران گوارشی و... بوده است.
اگر در مسیر دقت کنید، متوجه می شوید آب از باالی 
کوهستان توسط لوله های پلی اتیلن به پایین هدایت می شود 
و اماکن تفریحی و مسکونی را در مسیر خود آبرسانی 
می کند. باز هم با همان سوال روبرو می شویم که با چه 
معیاری آب سرچشمه را پاک می دانیم و از کجا معلوم 
که سوراخ های متعددی که در اثر اصابت سنگ  یا سم 
قاطرهای حامل مواد غذایی، ایجاد شده که در مسیر آنها 
آب با فشار بیرون می زند و  و با فشار منفی هر آلودگی 
را به داخل می کشد وگاهی با سنگ  و سیمانی پوشیده 

شده می تواندانواع میکرب ها را درون خود راه دهد؟
در گفت وگو با یکی از دوستانم که مسوولیتی در این 
زمینه دارد، مشخص شد بسیاری از پمپ هایی که قرار 
بوده، آب شهری را به باال برسانند و منابع آب پاکی برای 
مردم منطقه باشند، فعال به واسطه مسایل مالی از طرف 

ساکنان استفاده نمی شوند. 
اینها پرسش هایی هستند که هر کس که با کمی دقت 
مسیر کوهستانی را طی می کند، ممکن است در ذهنش 
شکل بگیرد: با توجه به اینکه از میدان سربند به باال پالک 
سازمان آب بر سر در منازل نیست اهالی باالی میدان 
و رستوران ها آب نوشیدن و شستشوی خود را از کجا 

تامین می کنند؟ با توجه به اینکه در مسیر کوه آن منطقه 
لوله های پولیکا حاوی آب از مناطق باالتر جاری است، 

آیا کنترلی بر کیفیت آنها هست و توسط چه ارگانی؟
از چند خانه و رستوران پرسیده شد که اعالم کردند از 

طریق سازمان آب خدماتی دریافت نمی کنند.
مخزن آبی در دوراهی اوسون و آبشار دوقلو هست که 
منشاء آب آن و لوله های ورودی و سر ریز آن حفاظتی 

نمی شود و سر ریز آن به رودخانه جریان دارد.
توچال  حدود  باالی  ارتفاعات  در  اینکه  به  توجه  با 
سنگ سیاه)پناهگاه مرحوم حسین امیری( گوسفندها و 
آغل دام وجود دارد، آیا آلودگی های آنها به آب مصرفی 
پایین دست انتقال نمی یابد؟ اما مشکل فقط کیفیت آب 
است؟ نه، در مسیر دربند ده ها رستوران و قهوه خانه به 
جمعیت انبوهی که در ساعات فراغت خود به کوهستان 
پناه آورده اند، خدمات رسانی می کنند. پس باز هم می شود 
پرسید، آیا وزارت بهداشت و بهداشت محیط بر کیفیت 
بهداشت مواد غذایی در مناطق کوهستانی تهران نظارت 
دارند؟ آیا از لواشک های رنگ شده تا گوشت و مرغی که 
در بسیاری موارد بدون وسایل حمل یخچال دار در کیسه 
نایلونهای آلوده توزیع می شوند و سبزیجات و ساالدی که 
کنار غذا سرو می شود تا انتقال ضایعات و پسماند مصرفی 
مردم و رستوران ها که آن  رود زیبا را گاهی به لجنزاری 
تبدیل می کند که موجب رشد حشرات و حیوانات موذی 
و آلودگی بیشتر آب و هوای منطقه و خطر افزون تر بر 

سالمت خودمان می شود، تحت نظارت است؟
ادامه دارد...

امسال مطابق برنامه های قبلی روز جهانی محیط زیست با شعار »تنوع زیستی« 
با مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شد. انتخاب این شعار که موضوع سال 
محیط زیست اعالم شده، به دلیل خطری است که فعالیت های مخرب انسان 

متوجه تنوع گونه های زیستی روی کره زمین کرده.
با وجود اعالم شعار تنوع زیستی، روز جهانی محیط زیست مانند هر پدیده 
اجتماعی دیگر، در سایه کرونا قرار گرفت، چرا که همه گیری ویروس کرونا 
و بیماری کووید-۱۹باوجود مشکالت زیست محیطی خاص خود،  نقشی 

قابل توجه در کاهش تاثیرگذاری انسان بر تغییرات آب و هوایی داشت.
این تغییرات که از خوش بینانه ترین برنامه های هوادار محیط زیست هم 
پا را فراتر گذاشت، نور امیدی در دل همه کسانی روشن کرد که امیدوار 
بودند با کند کردن روند گرم شدن زمین از تخریب فزاینده محیط زیست 
جلوگیری شود. اجرای مقررات قرنطینه و اعمال محدویت های سخت گیرانه 
برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا سبب شد تا شمار زیادی 
از کشورها در اروپا و نیز دیگر نقاط جهان از آسمانی آبی و روشن تر و 

هوایی پاک تر بهره مند شوند.
مقررات قرنطینه و منع آمد وشد سبب شد تا انتشار گاز کربن در ماه های 
نخست سال جاری میالدی روزانه تا میزان ۱۷ درصد در جهان کاهش یابد.
با این حال برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد هشدار داد که همه گیری 
ویروس کرونا نباید به عنوان یک »پوشش نقره ای« برای تغییرات و آب و 
هوایی تلقی شود؛ به عبارت دیگر سازمان ملل تاکید دارد که نباید آنطور 
که تصور می شود نسبت به تاثیر مثبت محدودیت های ناشی از همه گیری 

ویروس بر جو زمین خوش بین  بود.
به گزارش »سالمت«، اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان 
ملل متحد روز جمعه در گفت وگو با یورونیوز تصریح کرد که برای مبارزه با 
وضعیت اضطراری موجود ناشی از تغییرات شدید آب و هوایی باید اقدامات 

بیشتری انجام داد و قرنطینه قطعا راه حل این کار نیست.
به گفته این مسوول سازمان ملل متحد، نباید برای محصور کردن انسان ها،  

بستن مدارس و فروپاشی اقتصاد ها جشن گرفت.
خانم اندرسن می گوید: »اگر هدف رسیدن به توسعه پایدار است این روش 
به واقع راه حل مناسبی نیست.« وی در بخشی دیگر از گفت وگوی خود با 
یورونیوز تاکید می کند: »راه حل به وضوح روشن است، باید به سمت سبز 
شدن تغییر کنیم و سیاست های زیست محیطی پاک  و سبز تر از جمله استفاده 

از انرژی سبز را در دستور کار قرار دهیم.«
مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل در ادامه ادامه می دهد: »با 
برنامه های تشویقی و بسته های محرکی که دولت ها در حال حاضر ارائه 

می کنند فرصتی شگفت انگیز پیش رو است تا به جایی که قبال بودیم باز 
نگردیم. باید از کمک ها و صندوق های مالی حمایتی در جهت تشویق مشاغل 
و فرصت های شغلی سبز، بازسازی و مقاوم سازی ساختمان ها،  گسترش 
پیست های دوچرخه در شهرها،  روی آوردن به انر ژی های تجدیدپذیر و 

همان طور که پاکستان انجام داده کاشت گسترده درخت استفاده کنیم.«
تردیدی نیست که اقدامات فردی می تواند نقش مهمی در کاهش آالینده های 
جو زمین داشته باشد، اما آنچه که درنهایت عنصر تعیین کننده است، سیاست های 

دولت ها برای کاهش گازهای گلخانه ای است. 
از اواسط قرن نوزدهم درجه حرارت سطح زمین به طور متوسط ۱/62 درجه 
فارنهایت )0/۹ درجه سانتی گراد( افزایش یافته، تغییری که عمدتا به وسیله 
افزایش دیاکسید کربن و سایر انتشار گازهای گلخانه ای در جو زمین به 

وجود آمده است. بیشترین افزایش دما در ۳۵ سال گذشته رخ داده است و از 
سال 20۱0 میالدی با ۵ سال از گرم ترین سال های تاریخ زمین روبرو بودیم.

سال 20۱6 میالدی از سوی اداره کل ملی هوانوردی و فضا ایاالت متحده 
آمریکا )ناسا( و اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده آمریکا )نوآ( به 
عنوان گرم ترین سال در تاریخ بشریت از قرن نوزدهم به این سو معرفی 
شد که در طی آن دمای جهانی به میزان ۱/۷8درجه فارنهایت )0/۹۹درجه 

سانتیگراد( گرمتر از میانگین نیمه قرن بیستم بود.

راهکارهاییبرایکاهشگازهایگلخانهای
زندگی کردن بدون خودرو؛ تا می توانید خودروهای شخصی را بیرون 
نیاورید و برای رسیدن به مقصد از راه های دیگری مانند دوچرخه یا پیاده روی 

یا وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.
استفاده از خودروهای الکتریکی؛ هر چند در کشور ما با توجه به گرانی 
خودرو و فقدان فناوری مناسب، این روش دور از دسترس و بلندپروازانه 
به نظر می آید، اما شکی نیست که چاره ای نداریم در آینده ای نزدیک به آن 

سمت حرکت کنیم.
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر؛ این یعنی همان نیرویی که طبیعت با 
سخاوتمندی در اختیار ما گذاشته و باید برای استفاده از آنها فقط کمی همت 

و دلسوزی داشت. باد یکی از انرژی های تجدیدپذیر است.
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی؛ هرچند در زمان شیوع کرونا 
بسیاری از افراد برای ورود به وسایل نقلیه عمومی اکراه دارند، کرونا به 
هر حال روزی تمام می شود. پس اگر این روزها وارد وسایل نقلیه عمومی 

می شوید، ماسک را فراموش نکنید
بازسازی و تعمیرات اساسی خانه؛ عایق کردن دیوارها و دوجداره کردن 
خانه ها از راه های مصرف بهینه انرژی است که هر چند به نظر هزینه بر است، 

درنهایت صرفه اقتصادی هم دارد.
مصرف کمتر گوشت؛ شاید باورش سخت باشد که یکی از صنایع به شدت 
آلوده کننده محیط زیست دامپروری ها هستند. این صنایع هم آب فراوانی 
مصرف می کنند، هم برای علوفه دام هایشان نیاز به مراتع وسیع دارند و به 
همین دلیل باید پوشش گیاهی طبیعی زیادی را برای کاشت علوفه پاک 
کنند و هم گازی که از دستگاه گوارش دام ها به جو زمین وارد می شود، از 

گازهای گلخانه ای است که باعث افزایش دمای زمین می شود. 
به همان دلیل کارشناسان پیشنهاد می کنند، برای کمک به کند شدن افزایش 
دمای زمین، گوشت کمتری مصرف کنیم. این کار به سالمت فردی ما هم 

کمک می کند.
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یادداشت سبزقاب سبز

بهداشت کوهپایه های پایتخت باید نظارت شود 

گزارش یک روز از گشت وگذار در کوهستان

 نادر نظری
جراح عمومی و 

طبیعت گرد

روز جهانی محیط زیست؛ سازمان ملل: نباید به تاثیر مثبت دوران قرنطینه خوش بین بود

طرح کاپ، کاهش پسماند، دنبال می شود. در قالب این طرح 
مخازن جداگانه ای در ساختمان ها تعبیه می شد و شهروندان 

به صورت مجزا پسماندهای خود مانند شیشه، ظروف 
پِت، پالستیک و ... را در مخازن قرار می دادند. در نهایت 

نیروهای پسماند هفته ای 1 یا 2بار در ازای پرداخت هزینه، 
پسماندهای خشک را جمع آوری می کردند.

در مسیر دربند ده ها رستوران و قهوه خانه 
به جمعیت انبوهی که در ساعات فراغت خود 

به کوهستان پناه آورده اند، خدمات رسانی 
می کنند. پس باز هم می شود پرسید، آیا وزارت 

بهداشت و بهداشت محیط بر کیفیت بهداشت 
مواد غذایی در مناطق کوهستانی تهران نظارت 
دارند؟آیا از لواشک های رنگ شده تا گوشت و 
مرغی که در بسیاری موارد بدون وسایل حمل 

یخچال دار در کیسه نایلون های آلوده توزیع 
می شوند و سبزیجات و ساالدی که کنار غذا سرو 

می شود تا انتقال ضایعات و پسماند مصرفی 
مردم و رستوران ها تحت نظارت هستند؟

اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل 
متحد: »برای مبارزه با وضعیت اضطراری ناشی از تغییرات شدید 

آب و هوایی باید اقدامات بیشتری انجام داد و قرنطینه قطعا 
راه حل این کار نیست. راه حل به وضوح روشن است باید به سمت 
سبز شدن تغییر کنیم و سیاست های زیست محیطی پاک  و سبز تر 

از جمله استفاده از انرژی سبز را در دستور کار قرار دهیم.«

افزایش آالینده ها طبیعت را به زانو درمی آورد. محمدرضا 
مسعودی نژاد، دکترای تخصصی علوم محیط زیست دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه افزایش آالینده ها 
به حدی که از توان طبیعت خارج شود، طبیعت را به زانو 
درمی آورد، گفت: »آلودگی آب، هوا، خاک و پسماندهای 
جامد خطرناک مانند ماسک و دستکش می تواند آثار نامطلوب 

و ماندگاری بر طبیعت داشته باشد.«

تاالب هورالعظیم به کنوانسیون رامسر می پیوندد. معاون محیط زیست 
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست: »تاالب هورالعظیم در مسیر 

ثبت در کنوانسیون رامسر قرار گرفته و اگر همه مراحل انجام شود، تا 
پایان امسال بخش اکولوژیک تاالب هورالعظیم شامل حوضه های1، 2 

و 3 در کنوانسیون رامسر ثبت خواهد شد.«

1۰ سال حبس برای آتش زنندگان مراتع. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: »طبق مکاتبات انجام شده 
با دادستان کل کشور مقرر شده افرادی که به طور عمدی جنگل ها و 
مراتع را به آتش می کشند، به حداقل 1۰ سال حبس محکوم شوند.«

جنگل های آمازون با شدتی بی سابقه می سوزند. روند نابودی 
آمازون از سال 2۰۰8 میالدی بی سابقه است. این جنگل ها در 

آمریکای جنوبی و بیشتر خاک آن در کشورهای برزیل و پرو واقع 
است.مطالعه دانشگاه مریلند آمریکا روی درختانی با ارتفاع بیش 
از 5 متر نشان داده در سال 2۰19 میالدی در هر 6 ثانیه ناحیه ای از 

جنگل های بکر به وسعت یک زمین فوتبال نابود شده است.

هشدار سبز


