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کرمان میزبان هیأت دولت در سی و یکمین سفر استانی رئیس جمهور است

تب باالی  50درجه خوزستان
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ایسنا

خیابانهــای خلــوت و ســاکت در ظهــر
مردادمــاه ،کولرهــای گازی کــه پشــت
درهای بســته بیوقفه روشــناند ،بساط
شــلوغ تگریفروشــیهای اهواز و آبادان
کــه در لگنهــا و بشــکههای بــزرگ پر از
یــخ ،نوشــابهها و آبمعدنیها را شــناور
کردهانــد و بیوقفــه دستشــان را داخــل
آب و یخ میبرند تا به نیاز مشــتریهای
تشــنه و گرمازدهشــان پاســخ دهنــد و ...
ایــن هــا ازجملــه تصاویــر آشــنای ایــن
روزهــا هســتند .مردادماه در خوزســتان،
گرما ح د و مرز نمیشناســد و این تصویر
عمومــی امــروز شــهرها و روســتاهای
خوزستان است .بر اساس اعالم سازمان
هواشناســی خوزســتان روز سهشنبه دما
در شــوش بــه  53.6درجــه و در اهواز به
 51.6رســید .همین شــدت گرما  27نفر
را راهــی بیمارســتان کرد .سهشــنبه گرم
خوزستانیها به گرمازدگی خالصه نشد
و بــرق هــم در برخی مناطق خوزســتان
از جملــه دزفــول ،شوشــتر ،حمیدیــه،
سوســنگرد و خرمشــهر در ایــن روز قطع
شد.
روز گذشــته اســتانداری زمــان اتمــام
فعالیــت ادارات و دســتگاههای اجرایــی
را ساعت ۱۲ظهر اعالم کرد تا به پایداری
شبکه برق کمک شود.
ëëاتوبوس بدون کولر در اهواز  51درجه
مســتهلک بودن ناوگان اتوبوســرانی
و مجهــز نبــودن اتوبوسهــا به سیســتم
سرمایشی در کالنشهر اهواز با جمعیتی
بالغ بــر یک میلیون و دویســت هزار نفر
یکــی از مشــکالت مــردم اهــواز در ایــن
روزهای سوزان خوزستان است.
خانــم احمــدی کــه کارمنــد یکــی از
ادارات شهر اهواز است به «ایران» گفت:
درحالــی کــه دما در ایــن روزها بــه باالی
 51درجــه رســیده اســت امثــال مــن که
ماشــین کولردار نداریم مجبور هستیم با
اتوبوس تردد کنیم و متأسفانه هیچکدام

سخنگویشرکتبرقمنطقهایخوزستان:ترانسهاوتجهیزاتموجودمابرایدمای
حدود 50درجه طراحی شده و روز سهشنبه دما در برخی شهرهای خوزستان به حدود54
درجهرسید ورکوردتاریخیمصرفبرقمنطقهایخوزستانباثبتاوجمصرف 8هزار
و 806مگاوات زده شد
از اتوبوسهایــی کــه در مســیر من وجود
دارند سیستم سرمایشی ندارند.
در ســالهای گذشــته برخــی از
ایســتگاههایی کــه در مرکــز شــهر قــرار
داشــت به اصطالح مکانیــزه بود و الاقل
بــرای دقایقــی میتوانســتی با ایســتادن
داخــل آن خنــک شــوی ولــی آن را هــم
برچیدهاند.
سؤال من از مســئوالن شهرداری این
اســت که مگر نــه اینکه ما خوزســتانیها
هرســاله ایــن گرمــای ســوزان را تجربــه
میکنیم خب چرا کســی فکــری به حال
ایــن اتوبوسهای قدیمــی نمیکند؟ ای
کاش مسئوالن یک بار هم که شده با این
اتوبوسها به محل کارشان میرفتند.
گالیههــای ایــن شــهروند را بــا «رضا
امینی» شهردار اهواز درمیان گذاشتیم.

امینــی در پاســخ بــه ایــن پرســش
روزنامــه ایــران بــدون اعــام تعــداد
اتوبوسهای فاقد تجهیزات سرمایشــی
در کالنشهر اهواز گفت :متأسفانه ناوگان
اتوبوســرانی اهــواز یکــی از محدودتریــن
ناوگانهــای اتوبوســرانی اســت و در
حــال حاضــر بــه دالیــل مختلــف کمتــر
از  100دســتگاه اتوبــوس در اختیــار دارد
کــه بخشــی از آن به اســتهالک ناشــی از
شــرایط اقلیمی خوزســتان و بخشــی به
مدیریتهــای داخلــی شــهرداریهای
گذشته برمیگردد.
وی افــزود :در دوره مدیریــت جدیــد
شــهرداری  65دســتگاه اتوبــوس کــه
ســهمیه اهواز بوده ،خریداری شده که تا
قبل از اربعین به ناوگان اضافه میشــود
و از محل انتشــار اوراق مشــارکت ،ســال

گذشته هم  100میلیارد تومان در حساب
شــهرداری موجود است که منتظر تولید
هستیم تا خرید انجام شود.
وی همچنیــن در خصــوص چرایــی
جمعآوری برخی ایســتگاههای مکانیزه
توضیح داد :متأســفانه تجهیزات برخی
ایســتگاههای مکانیــزه با وجــود اینکه در
مناطق شلوغ شهر بوده به سرقت رفته و
در حال حاضر تعداد محدودی ایستگاه
مکانیزه وجود دارد.
ëëاز مســئوالن اســتان خواســته بودیــم
تعطیلکنند
روز سهشــنبه بــرق تعــدادی از
مشــترکان بــرق در شــهرهای مختلــف
اســتان خوزســتان از جملــه دزفــول،
شوشتر ،حمیدیه ،سوسنگرد و خرمشهر
آنهــم در دمــای بــاالی  50درجــه قطع
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جوانــان ســیاهپوش دارنــد جلــوی هیــأت را
مرتــب میکنند .فردای شــام غریبان اســت
و آثــاری از شــمعهای خامــوش شــده روی
زمین و کنــار دیوارها دیده میشــود و منظره
خوشایندی را پیش روی بیننده قرار میدهد؛
فضایــی ســاده و معنوی .پســری حــدوداً 20
ساله یک نایلون بزرگ را روی زمین میکشد
و باقی مانده لیوانهای استفاده شده را داخل
آن میانــدازد .چیــز زیادی هم نیســت چون
آنطور که میگویند امســال عزاداران خیلی
بیشــتر از همیشــه مراعات کردهانــد و مقدار
پسماندهای روی زمین از همیشه کمتر بوده
است .شاید اگر خودتان هم دقت کرده باشید
میبینیــد که مقــدار ظروف یک بــار مصرف
اســتفاده و رهــا شــده روی زمیــن نســبت به
سالهای قبل خیلی کمتر است.
«مــا هــر شــب چنــد کیســه زباله بــزرگ
کنــار بســاط چــای و شــربت گذاشــته بودیم
و میدیدیــم مــردم وقتــی چــای و شــربت
مینوشند لیوان را داخل کیسهها میاندازند،
حتــی بعضــی کــه کیســهها را نمیدیدنــد
دنبــال جایی برای انداختن زباله میگشــتند

کــه این خیلی خــوب و قابل توجــه بود چون
قبــاً میدیدم کــه خیلیها لیــوان را همانجا
میاندازنــد و میرونــد و در نتیجــه هر شــب
حجم زیادی زباله روی زمین دیده میشد».
این را مردی میگوید که به گفته خودش
از اول محــرم بــرای عزاداران حســینی چای
ریختــه و از آنهــا پذیرایــی کــرده اســت و تــا
هفتم امام حســین(ع) هم قرار است به این
کار ادامــه دهــد .او ادامه میدهد« :همیشــه
از اینکــه میدیــدم چقدر لیوانهــای یک بار
مصرف روی زمین ریخته شــدهاند خجالت
میکشــیدم و فکــر میکــردم آن رفتگر بنده
خــدا گنــاه دارد کــه این شــبها باید زحمت
بیشتری بکشد اما خوشبختانه سطح آگاهی
در مورد نریختن زباله در فضای عمومی بین
مردم باال رفته و این مســأله در شبهای ماه
محرم هم خودش را بخوبی نشان میدهد،
حتــی میدیــدم کســانی را کــه در لیوانــی
شــربت میخوردنــد و دوباره همــان لیوان را
میآوردنــد کــه پر کنیم و این نشــان میدهد
کــه میدانند باید ظروف پالســتیکی کمتری
مصــرف کننــد .البتــه مــا بــرای چــای لیــوان
کاغــذی اســتفاده میکنیــم که هم ســالمتر
است و هم ضرر کمتری به طبیعت میزند.
برای شربت هم همین لیوانهای پالستیکی

را استفاده میکنیم که خب چاره دیگری هم
نیســت .ما که سن مان بیشتر اســت یادمان
میآیــد کــه قدیمترهــا مثــاً یک نوجــوان یا
آدم بــزرگ با یک پارچ شــربت یا شــیر و یک
لیوان میان مردم میگشــت و بــا همان یک
لیــوان همــه هم شــربت یا شــیر میخوردند
کــه االن چنیــن چیــزی اصــاً مــورد پذیرش
نیســت؛ هم اینکه زمانه تغییر کرده و هم به
خاطر کرونا دیگر نمیشــود از این کارها کرد.
آن وقتهــا البته خبری هــم از لیوان یک بار
مصرف و این چیزها نبود و به قولی باب نبود.
حاال به هرحال ایــن امکان برای پخش نذور
مــاه محرم وجــود دارد و مجبوریــم از همین
لیوانهــا و ظروف یــک بار مصرف اســتفاده
کنیم اما همین که بقایای آن را روی زمین رها
نکنیم خودش خیلی خوب است».
یکــی از متصدیان هیأتی دیگــر در همان
خیابان هم تصدیق میکند که امسال نسبت
به ســالهای قبل حجم زباله رها شــده روی
زمین کمتر بوده است.
«عصر عاشورای هر سال شاهد بودیم که
چه مقدار ظروف یک بار مصرف روی زمین
ریختــه شــده اســت .یک ســال یــادم میآید
تقریبــاً زمین با لیوان یک بــار مصرف فرش
شده بود .خیلی صحنه ناراحت کنندهای بود

گرچه به دالیل شرایط کرونایی
امکان استفاده از ظروف چند
بار مصرف برای توزیع نذری
خصوصاًبینجمعیتبیرون
هیأت وجود ندارد اما در داخل
خود هیأتها میشود از ظروف
چند بار مصرف به شرط رعایت
موارد بهداشتی استفاده کرد.
همچنینمیتوانسفرههای
پارچهای یا پالستیکی چند بار
مصرف را جایگزین سفرههای
یک بار مصرف کرد یا غذا را در
سینیهای بزرگ توزیع کرد .در
بسیاری از شهرها هم همچنان
توزیغ غذا در ظروف مالمین یا
آلومینیومی رواج دارد که کمک
زیادی به حفظ محیط زیست
میکند

اما امســال هم مردم بیشــتر رعایت میکنند
و هــم خــود هیأتهــا مکانهایــی بــرای دور
ریختن زباله تعبیه کردهاند .ما خودمان چند
ســطل زباله در نقاط مختلــف اطراف هیأت
گذاشتهایم و ســطلهای زباله شهرداری هم
هســت که ممکــن اســت تعدادشــان خیلی
زیاد نباشــد اما به هرحال در هــر محدودهای
دیده میشوند .در این شرایط دیگر بستگی به
فرهنگ خود مردم دارد که رعایت کنند .فکر
میکنــم در حــال حاضر فرهنگســازی خوبی
انجام شده و آنقدر روی این موضوع صحبت
شده و مردم شنیدهاند که خودشان بهصورت
اتوماتیــک رعایت میکنند .البته که هنوز هم
تــا رســیدن بــه آن نقطــهای که همــه رعایت
کننــد فاصلــه داریم اما کــم کم بــه آنجا هم
میرســیم .من میبینم که بچههای کوچک
هــم روی زمیــن آشــغال نمیاندازنــد و ایــن
نشان میدهد والدین به آموزش فرزندانشان
توجه میکنند .وقتی بچــهای میبیند که پدر
و مادرش توی ســطل زباله آشــغال میریزد
از آنها یاد میگیرد .متأســفانه در این شبها
والدینی را هم دیدهام که جلوی فرزندانشان
روی زمیــن آشــغال میریختنــد یــا لیــوان را
از دســت بچــه میگرفتنــد و جلوی چشــم او
به زمیــن میانداختنــد و الگــوی خوبی برای
بچههایشــان نبودند .به هرحال آنها هم دیر
ط زیســت را باید
یــا زود یــاد میگیرنــد محیــ 
تمیــز نگــه دارند».صــادق از جملــه کســانی
اســت که خودش دســت به کار شده تا نقشی
هرچند کوچک اما مهم در حفاظت از محیط
زیست داشته باشد« .روز عاشورا برای شرکت
در مراســم عــزاداری بــه محلــه قدیمیمــان
رفته بــودم .حوالی ظهر دیدم تعــداد زیادی
بطریهای کوچک آب روی زمین ریخته شده
اســت .رفتم به اهل هیأت پیشــنهاد دادم که
خودم بطریهــا و لیوانهای یک بار مصرف
را از روی زمیــن جمع کنم .یک نایلون بزرگ
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شــد و گالیــه خوزســتانیها را بهدنبــال
داشت.
«کیومــرث زمانــی» معــاون
برنامهریــزی و ســخنگوی شــرکت بــرق
منطقــهای خوزســتان در تشــریح ایــن
وضعیــت بــه «ایــران» توضیــح داد:
ترانسهــا و تجهیــزات موجــود مــا برای
دمــای حــدود  50درجــه طراحــی شــده
و روز سهشــنبه دمــا در برخی شــهرهای
خوزســتان بــه حــدود  54درجه رســید و
رکــورد تاریخــی مصرف بــرق منطقهای
خوزســتان با ثبت اوج مصــرف  8هزار و
ت زده شد.
 806مگاوا 
در چنیــن حالتــی سیســتمهای مــا
روی هشــدار دمایــی رفــت و دســتگاهها
نمیتوانســتند از 100درصــد ظرفیــت
اســتفاده کننــد و متأســفانه در حــد یــک
درصد خاموشی داشتیم.
وی تصریح کرد :روز چهارشنبه عالوه
بــر قطع بــرق  386اداره پس از ســاعت
اداری ،برق صنایع بزرگ و شــهرکهای
صنعتی را هم قطع کردیم تا مشکلی در
پایداری شبکه نداشته باشیم.
وی خاطرنشــان کــرد :بــه هــر جهت
تغییرات اقلیمی ضرورت ظرفیتسازی
تجهیــزات بــرق خوزســتان را دوچندان
کرده و ما باید بــا اختصاص بودجه الزم
اقدام به تقویت شــبکه کنیم و تجهیزات
برای دمــای باالتر از  51درجــه را تدارک
ببینیم.
 27ëëنفــر ب ه دلیل گرما راهی بیمارســتان
شدند
«حبیــب حیبــر» معــاون درمــان
دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز نیــز بــه
«ایــران» گفت :گرمــای بــاالی  51درجه
 27نفــر از خوزســتانیها را بهدلیــل
گرمازدگــی راهــی بیمارســتان کــرد .وی
افــزود :البته با اقدام فــوری کادر درمانی
در اورژانس بیمارســتانهای خوزســتان
تمام مراجعهکنندگان بهصورت سرپایی
درمان و ترخیص شدند.
وی از مــردم خوزســتان خواســت تــا

ی که ممکــن اســت از منــزل خارج
جایــ 
نشــوند و در صــورت مشــاهده عالئــم
گرمازدگــی هــر چــه ســریعتر بــه مراکــز
درمانی مراجعه کنند.
همچنین نوشیدن زیاد آب و پوشیدن
لباسهــای ســبک بــا رنــگ روشــن را
فراموش نکنند.
ëëدمای  13شهر خوزستان باالی  50درجه
در همیــن حال «محمد ســبزهزاری»
مدیرکل پیشبینی ســازمان هواشناسی
خوزســتان بــه «ایــران» گفــت :هشــدار
نارنجــی دمایــی در خوزســتان کــه از روز
یکشنبه صادر شده بود تا آخر هفته بجز
روز پنجشنبه پابرجا خواهد بود.
به گفته وی روز سهشنبه دمای شوش
بــه  53.6درجه ،بســتان  52.2و اهواز به
 51.6درجه رسید و روز چهارشنبه نیز 13
شهر استان دمای باالی  50درجه داشت
البته امروز پنجشــنبه کمــی دما متعادل
خواهــد شــد امــا در روز جمعــه نیــز در
بســیاری از نقاط اســتان بــاالی  50درجه
خواهد بود.
ëëبوشــهریها هم منتظر دمــای باالی 50
درجهباشند
«زهــرا راســتگو» معــاون توســعه و
پیشبینی ســازمان هواشناســی بوشــهر
توگــو بــا «ایــران» از هشــدار
هــم در گف 
دمایــی ســطح نارنجی برای این اســتان
در روزهــای جمعــه و شــنبه خبــر داد و
گفــت :انتظار داریم در این دو روز دما در
بســیاری از نقاط به باالی  49و  50درجه
برســد کــه اگر ایــن اتفاق رخ دهــد دمای
بیسابقهای در بوشهر است.
وی گفت :بوشهر در خردادماه دمای
بــاالی  51درجــه را در شهرســتان دیــر
تجربــه کرده بود ولی مــا در مردادماه به
دلیــل شــرجی بودن بــاالی هــوا معموالً
چنین دمایی نداریم.
وی تصریح کرد :بسیاری از شهرهای
بوشــهر ساحلی است و با انتقال رطوبت
از دریا به ساحل دمای ثبت شده کمتر از
دمای احساسی به نظر می رسد.

نزمین-پهناورترین استان کشور امروز میزبان آیتاهلل رئیسی رئیس جمهور
ایرا 
و هیأت دولت در سی و یکمین سفر استانی است.
سفر پایان هفته کاروان هیأت دولت به استان کرمان درحالی انجام میشود
که کرمانیها چشــم امید به رهاوردهای آن بــرای جبران عقبماندگی تاریخی
حوزه راههای مواصالتی خود دارند آن هم در شرایطی که  ۶هزار میلیارد تومان
پروژه نیمهتمام این بخش چشــم انتظــار توجه ویژه دولت اســت .افزون بر آن
از ابتــدای امســال ،اســتان کرمان بــا دو حادثه ســرما زدگی مــزارع و محصوالت
کشاورزی و سیل مواجه بوده است که خسارت های چندین هزار میلیارد تومانی
به بخش زراعی ،زیر ساختها و شهرها و روستاها وارد کرده است.
اســتاندار کرمان درباره جزئیات ســفر رئیس جمهور به اســتان کرمان اظهار
کرد :پس از مدتها انتظار سفر ریاست جمهوری و هیأت دولت به استان کرمان
از ظهر روز پنجشنبه  ۲۰مردادماه تا جمعه شب انجام میشود.
محمد مهدی فداکار با اشاره به اینکه در این سفر بازدیدها و جلسات مختلف
برگزار میشــود ،افزود :جلسه شــورای اداری ،دیدار با نخبگان ،نشست خبری با
اصحاب رسانه و نشست با فعاالن اقتصادی و معادن از دیگر برنامههای ریاست
جمهوری در کرمان است.
فداکار تصریح کرد :در دســتگاههای اجرایی نیز معاونین وزرا میز خدمت را
تشــکیل داده و پاسخگوی مراجعات مردمی هســتند .استاندار کرمان بیان کرد:
مصوبات مختلفی در حوزههای گوناگون از جمله بهداشت و درمان ،آب ،سیل
و ...در ایــن ســفر دیده شــده ،مصوبات ســفر بعد از پایان ســفر به اطــاع مردم
رسانده میشود و در مجموع سفر پربرکتی برای استان خواهد بود.
ëëاختصاصاعتباربرایجبرانخسارتسیلکرمانوراور
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت :با توجه به خسارتهای عظیمی
که سیل چند روز قبل به روستاهای شهرستانهای کرمان و راور وارد کرد ،از رئیس
جمهور درخواســت داریم یکی از مصوبات سفر ایشــان به استان کرمان در نظر
گرفتن اعتبار مناسب برای جبران خسارت وارد شده به این مناطق باشد.
محمدرضــا پورابراهیمــی با اشــاره به ســرمازدگی محصوالت کشــاورزی در
کرمــان نیز افــزود :خســاراتی که ســرمازدگی در روزهــای ابتدایی ســالجاری به
محصوالت کشــاورزی بویژه محصول پســته در شهرســتانهای کرمان وارد کرد
بهرغــم پیگیریها و جلســاتی کــه در این خصــوص برگزار کردیم ،هنــوز جبران
نشده است.
ëëانتقادهمیشگیازوضعیتراههایاستانکرمان
وضعیــت راه های اســتان کرمان بهعنوان پهناورترین اســتان کشــور با وجود
قرارگرفتن در نقطهای اســتراتژیک در کریدورهای مهم کشور و منطقه ،همواره
دســتمایه انتقــاد و مطالبه عمومی مــردم و کارشناســان بوده و در شــرایطی که
مســئوالن میگویند این اســتان در مســیر کریدور شــمال به جنوب کشور و شرق
به غرب کشــور قرار دارد ،ضعفهای حوزه راه آن بیش از ســایر حوزهها نمایان
است .به نحوی که برخی شهرستانهای همجوار با کرمان حتی راه مستقیم به
مرکز این اســتان ندارند و بســیاری از محورهای موجود نیز یا فرســوده شده و در
حال تخریب هســتند یا غیر ایمن با آمار تلفات فراوان خوانده میشــوند .شمار
تلفات جادهای استان کرمان به آن حد رسیده که کرمان را طی سالهای گذشته
در ردیف پنج استان نخست کشور از این منظر جای داده است.فرمانده انتظامی
استان کرمان در این باره اعالم کرد :طی سه سال گذشته  ۲هزار و  ۵۰۰نفر براثر
سوانح رانندگی استان کرمان جان باختند و حدود  ۱۷هزار نفر نیز مجروح شدند.

گرفتــم و مشــغول جمــع کــردن بطریهای
پالســتیکی از روی زمیــن شــدم .چنــد کیســه
بــزرگ جمــع کــردم و بــردم داخــل ســطل
زبالــه شــهرداری انداختم .دیــدم آنجا خانم
مســنی ایســتاده و از من پرســید که بطریها
را نمیخواهــم؟ مــن هــم گفتــم نه .بعــد او
بطریهــا را جمــع کرد تــا برای فــروش ببرد.
همانجــا یک ماشــین ضایعاتی آمــد و همه
بطریهای پالستیکی را یکجا از او خرید و زن
خیلی خوشحال شــد .رفتم و دوباره مشغول
جمع کردن بطریها و لیوانهای پالســتیکی
شــدم .جالــب اســت مردمــی کــه میدیدند
مــن دارم پالســتیکها را از روی زمیــن جمع
میکنند توجهشــان جلب میشد و بطریها
را دیگر روی زمین نمیانداختند و میآوردند
داخــل نایلــون زبالــه میانداختنــد و تشــکر
میکردنــد کــه دارم زبالههــا را از روی زمیــن
جمــع میکنــم .انــگار خجالت میکشــیدند
آشــغال روی زمیــن بریزند .یکــی دو نفر هم
کمکم کردند تا زبالهها زودتر جمع شود».
توزیــع غــذای نــذری در ظــروف یــک بــار
مصــرف کــه چنــد ســالی اســت رواج پیــدا
کرده ،امســال هم کماکان انجام شــد البته به
گفتــه برخی دســت انــدرکاران صنف ظروف
پالســتیکی ،محــرم امســال تقاضا بــرای این
ظروف به نســبت ســالهای قبل کمتر شــده
اســت کــه البتــه دالیــل مختلفــی دارد .از آن
جملــه میتوان به صحبتهــای اخیر احمد
فکــری ،رئیــس اتحادیــه صنف فروشــندگان
ظروف پالســتیکی مشهد اشــاره کرد که گفته
اســت« :هرســاله در ایامی مانند ماه رمضان
یــا محــرم و صفر تقاضــا برای خریــد ظروف
یکبار مصرف افزایش پیدا میکند اما در حال
حاضر تقاضا برای این کاال نسبت به سالهای
گذشته کاهش محسوسی پیدا کرده است .این
در حالی است که میزان سفارش ظروف یکبار
مصرفهیأتهاطیسالهایگذشتهدردهه

اول مــاه محرم و دهه آخــر ماه صفر به باالی
 ۲الی  ۳هزارســفارش در روز میرســید ».این
موضوع نشان میدهد آگاهی عمومی نسبت
به مصرف ظروف یکبار مصرف و آسیبهای
زیســت محیطــی آن بــاال رفتــه اســت .گرچه
کاهــش میزان خرید ظــروف یک بار مصرف
را میتــوان بــه دالیل اقتصادی هــم ربط داد
اما میشود امیدوار بود که لزوم استفاده کمتر
از این ظروف هم شــاید بتواند در آینده دلیل
خوبی برای تقاضای کمتر این اقالم باشد .اما
ســؤال این است که اگر نذور خود را در ظروف
یــک بار مصــرف توزیــع نکنیــم ،چــه راهکار
دیگــری وجــود دارد؟ امیررضــا میرجعفری،
کارشــناس بهداشــت محیط به این پرســش
پاســخ میدهد« :یکی از کارهای مهم در این
رابطــه ،حــذف آب و نوشــیدنیهای با ظرف
پالســتیکی ( )PETاز ســفرههای نذری است
کــه در ایــن خصوص میتــوان ظــروف دیگر
غیــر از آن را جایگزیــن کــرد .گرچه بــه دالیل
شرایط کرونایی امکان استفاده از ظروف چند
بار مصــرف برای توزیع نــذری خصوصاً بین
جمعیــت بیرون هیــأت وجــود نــدارد اما در
داخــل خود هیأتها میشــود از ظروف چند
بار مصرف به شــرط رعایت موارد بهداشــتی
اســتفاده کــرد .همچنین میتوان ســفرههای
پارچــهای یــا پالســتیکی چنــد بار مصــرف را
جایگزین ســفرههای یک بار مصــرف کرد یا
غــذا را در ســینیهای بــزرگ توزیــع کــرد .در
بســیاری از شــهرها هــم همچنــان توزیع غذا
در ظــروف مالمین یا آلومینیومــی رواج دارد
ط زیســت
کــه کمــک زیــادی بــه حفــظ محی 
میکند .بــرای توزیع نوشــیدنیهای گرم هم
لیوانهای یک بار مصرف پالســتیکی خیلی
برای سالمتی مضر هستند و باید از لیوانهای
شیشــهای اســتفاده کرد و چه اشکالی دارد که
کســانی در هیأتها مســئول شســت و شــوی
لیوانهاباشند».

