
نزدیک به 2 دهه است مردم عادت 
در  را  خود  پسماندهای  کرده اند 
مخازن بزرگی بیندازند که اغلب سر 
کوچه های محله شان تعبیه شده اند 
تا مثال با تجمیع زباله و بردن آنها در ساعت های 
از دوش  اجرایی  هم  و  مالی  هم  باری  مشخص، 
سازمان مدیریت پسماند تهران برداشته شود. مدتی 
درباره اینکه پسماند خود را ساعت 9 شب در مخزن 
که  شده  این  نتیجه  امروز  اما  شد  تبلیغ  بگذارید، 
مردم در همه ساعت های روز پسماندهای خود را 
بدون تفکیک تر و خشک در مخازنی می اندازند که 
معدن انواع میکرب ها شده و بویی آزاردهنده دارد. 
عالوه بر آلودگی مخازن و عدم کارایی آنها برای 
جداسازی پسماند خشک و تر و هزینه ای که به 
دوش بودجه شهرداری ها می گذارند،امروز مخازن 
جایگاه نمایش فقر در جامعه شهری ماست چرا 
که در هر ساعتی، کودک یا بزرگسالی را می توانید 
ببینید که با ظاهری ژنده و رقت انگیز برای یافتن 
پول  به  بتواند  که  بخوری  درد  به  پسماند خشک 
نزدیک کند، تا کمر درون مخزن خم شده و دست 
پسماندها  درون  آرنج  تا  را  خود  بی حفاظ  اغلب 
فرو برده. به همه اینها اضافه کنید شیوع کرونا را 
که کارشناسان عقیده دارند همین زباله گردها یا به 
اصطالح کتفی ها یکی از عوامل شیوع ویروس در 

شهرهای ما هستند.
معلوم نیست طرح گذاشتن مخازن از کجا و براساس 
چه کارشناسی آمده اما هر چه هست، بعد از اجرای 
موفق طرحی متفاوت در شهرهایی مانند اصفهان و 
شیراز و چند ناحیه و منطقه تهران، باالخره شهرداری 
به این نتیجه رسیده که تا کار بیشتر از این خراب 

نشده، باید چاره ای کرد.
طرح کاپ، کاهش پسماند، در چند منطقه تهران 
اجرا شده و قرار است به زودی در سراسر پایتخت 
پسماندها را جمع آوری کند. مسووالن شهری در 
این طرح دنبال راه هایی هستند که پسماند اوال کمتر 
تولید شود و در مرحله بعد تا جای ممکن دفن نشود 
و بازیافت پسماند از مبدا آغاز و باقیمانده غیر قابل 
استفاده آن تبدیل به انرژی شود.به گفته مسووالن 
شهرداری، مخازن پسماند تا حداکثر 5 سال دیگر 
باید در سطح شهر تهران جمع آوری شود و طرح 
کاپ که پسماندها را به تفکیک خشک و تر درب 
منازل از ساکنان تحویل می گیرد، جانشین آن خواهد 
شد. در حال حاضر، 4 منطقه در تهران به صورت 

پایلوت )پیشتاز( طرح را شروع کرده اند.

مردم، عامل مهم اجرا شدن موفق طرح کاپ
هفته قبل، در سمت شورایار ناحیه 5 منطقه 6 به 
محمدرضا  شدم.  دعوت  شهرداری  در  جلسه ای 
اخالصی، مدیریت پسماند منطقه 6 و فرزاد هنرور، 
داده  ترتیب  جلسه ای   ،6 منطقه   5 ناحیه  شهردار 
بودند تا از طریق شورایاران، مردم را برای همکاری 
بلبشو که  این اوضاع  کنند. در  آماده  با شهرداری 
شورایاری ها به عنوان نهادهای مویرگی که در ارتباط 
مستقیم با شهروندان قرار دارند، معلوم نیست چه 
سرنوشتی پیدا خواهند کرد و کسی نمی داند امروز 
هستند و فردا هم هستند یا نه، گذاشتن این جلسه 

به خودی خود قدم مثبتی بود.
جلسه با صحبت های اخالصی شروع شد و با آماری 
که عمق مساله را نشان می داد. او که به درستی سعی 
کرد از جنبه های تخصصی فاصله بگیرد و به نقش 
مردم در ماجرای پسماند بپردازد، اینطور رشته کالم 

را به دست گرفت.
»می خواهم از یک نکته کوچک شروع کنم. شهروندان 
تهرانی بدانند اگر پیش از انداختن کیسه چای به 
سطل زباله، آب آن را بگیرند و مدتی صبر کنند 
سطل  به  را  آن  بعد  و  شود  خارج  کیسه  آب  تا 
زباله  در حجم  تن  از 660  بیش  بیندازند، روزانه 

تهران صرفه جویی خواهد شد.«
معلوم شد سبدهای کوچکی که در اغلب ظرفشویی ها 
پیدا می شوند، کارکردی بسیار مفید دارند چرا که 
اخالصی تاکید کرد: »اگر شهروندان ما مواد غذایی را 
در این سبدها بریزند تا پیش از روانه کردن به سطل 
زباله آبگیری و خشک شود، روزانه از تولید بیش از 
100هزار متر مکعب شیرابه جلوگیری خواهد شد و 
همه اینها منجر به کاهش تولید پسماند خواهد شد.«
وی ادامه داد: »قدم مهم ما شناساندن انواع پسماند 
پسماندهای  انواع  آن جزئی تر،  از  و  تر  خشک و 
بازیافت  در بحث  که  است  به شهروندان  خشک 
هر کدام جایگاه خود را دارند. پسماندهای خشک 
ارزشمند و پسماند خشک غیرارزشمند کدامند و 
هر کدام به چه دردی می خورند و امروز که موضوع 
شیوع کرونا مطرح شده، با ماسک ها و دستکش های 

کرونا باید چه کنیم؟«
به گفته اخالصی، هدف در آخر، حذف دفن زباله 
است که هر چند به نظر بلندپروازانه می آید، اما به 

ظاهر شدنی نیست.
نکته مهم در طرح کاپ، جداسازی پسماند خشک و تر 

است. مرحله بعدی ام آراف است؛یعنی ایستگاه هایی 
که در همان محالت پیش بینی شده اند تا در ابتدای 
راه، پسماندهای باارزش بتوانند از بقیه پسماندها 
جدا شوند تا پسماند کمتری را بتوانیم به آرادکوه، 
که  زمانی  تا  دهیم  انتقال  تهران،  زباله  دفن  مرکز 

بتوانیم به تفکیک صد در صدی برسیم.«

شروع کار
به گفته محمدرضا اخالصی در ابتدای طرح کاپ 
عوامل تشویقی برای شهروندان در نظر گرفته شده. 
مسووالن شهرداری فرهنگ را از عوامل کمک رسان 
برای موفقیت طرح می دانند. از همان گام های اول، 

مشکل فرهنگ خودش را نشان داده.
مدیریت پسماند منطقه 6 گفت: »در برخی محالت 
کرده اند  فراموش  را  وظیفه شهروندی خود  مردم 
به  لطفی  کاپ،  طرح  با  همکاری  می کنند  فکر  و 
شهرداری است، در صورتی که ما باید این را یک 

وظیفه شهروندی بدانیم.«
اخالصی قدم اول را اینطور توضیح داد: »فعال در 
برخی مناطق تهران، 2 مخزن یکی برای پسماند تر 
و دیگری برای پسماند خشک از طرف شهرداری 
تعداد  به  توجه  با  مسکونی  مجتمع  هر  دراختیار 
خانوارها قرار گرفته. بعد از آموزش به اهالی درباره 
نحوه جداسازی پسماندها و روزهای جمع آوری 
پسماندهای خشک و تر، مخازن بزرگ پسماند از 
آن محله برداشته می شوند. برنامه جمع آوری 3 روز 
جمع آوری پسماند تر و 2 روز جمع آوری پسماند 

خشک است..«
نگاه اقتصادی شهروندان به پسماند خشک از مسائل 
دیگر اجرایی شدن طرح کاپ است. اخالصی تصریح 
کرد: »بعضی از شهروندان عقیده دارند، شهرداری 
باید به ازای پسماندهای خشک به آنها پولی پرداخت 
کند که این خالف اخالق شهروندی است. شاید 
از دالیل زیر و رو کردن مخازن هم همین  یکی 
باشد که شهرداری پولی در ازای پسماند خشک 
به شهروندان پرداخت نکرده. همین مساله منجر به 
شکل گیری مافیای عظیم پسماند در شهر تهران شده 

که عمده کارگران این مافیا کودکان کار هستند.«
اخالصی عقیده دارد: »اگر آن زمان منطقه تقی آباد 
را می دیدید و االن اشرف آباد منطقه 15 و خالزیر 
منطقه 19 وضعیت اسفناک استفاده از بچه ها برای 
جدا کردن زباله های خشک  را می توانید به چشم 
ببینید. این کودکان کار اغلب کمتر از 10-12 سال 
مراکز  جزو  محرومی که  مناطق  در  بعضا  و  دارند 
عمده کار مافیای پسماند است، انواع بیماری های 
جسمی و روانی و جنسی آنها را آلوده می کند و حتی 
اگر حین کار هم بمیرند، کسی به داد آنها نخواهد 
از عوامل پخش  این بچه ها  رسید و حاال هم که 

ویروس کرونا در شهر شده اند.«
به گفته اخالصی، شهرداری هیچ نگاه انتفاعی به 
موضوع پسماند ندارد. تا سال گذشته پیمانکاران 
حمل  برای  باورنکردنی  اعدادی  مناطق  بازیافت 

پسماند شهری می خواستند.
دریافت  روش های  از  »یکی  داد:  ادامه  اخالصی 
مورد  خصوصی  بخش  برنامه های  خشک  زباله 
می خواهند  که  است. شهروندانی  تایید شهرداری 
در مقابل پسماندهای خشک خود پول یا کاال یا 
خدمات دیگر دریافت کنند، می توانند این برنامه ها 
را روی تلفن های خود نصب کنند و با تماس با 

اینها و دادن اطالعات پسماندهای خشک خود را 
تحویل دهند. شهرداری به عنوان وظیفه 3 روز در 
هفته پسماند تر و 2 روز در هفته پسماند خشک 
را از در منازل جمع آوری می کنند و این برنامه ها 
در واقع عامل تشویقی برای شهروندانی است که 
حال  در  دارند.  انتظاراتی  خشک  پسماند  دربرابر 
حاضر، 3 برنامه در سطح شهر تهران فعال هستند.

عوارض پسماند کفاف هزینه های 
جمع آوری را نمی دهد

اخالصی درباره عوارض پسماند گفت: »شهروندان 
تصور می کنند، پسماند برای شهرداری سودآوری 
دارد، درصورتی که اینطور نیست. شهرداری تهران 
جمع آوری  برای  ساالنه  مجموعا  حاضر  حال  در 
پسماند برای هر نفر 600هزار تومان هزینه می کند. 
هرقدر هزینه های پسماند شهری کم شود، به نفع 

شهروندان خواهد بود.«

پسماند الکترونیک از بزرگ ترین 
دغدغه هاست

را  الکترونیک  پسماند   6 منطقه  پسماند  مدیریت 
یکی از بزرگ ترین دغدغه ها می داند: »پسماندهای 
الکترونیک شامل ادوات برقی بالاستفاده و از دور 
خارج شده و المپ و باتری های تمام شده و مانند 
آن، در عین اینکه آالینده های خطرناکی هم هستند، 

می توانند منبع درآمد سرشاری هم باشند.
اگر معدن طال از هر 1000 کیلوگرم، 2 گرم طال 
بدهد، این معدن صرفه اقتصادی دارد. درصورتی 
که در 1000 کیلوگرم پسماندهای الکترونیک، بیش 
از 24 گرم طال وجود دارد. کارشناسان پسماندهای 
الکترونیک را بزرگ ترین معادن طالی دنیا می گویند. 
نه تنها طال فلزات ارزشمند دیگر مانند پالتین و نیکل 
و ...را هم می توان از پسماندهای الکترونیک استخراج 
پسماندهای  برای  شهرداری  قبل،  سال  چند  کرد. 
 4 در  نداشت.  برنامه  هم  باتری  مانند  الکترونیک 
پسماندهای  برای  پسماند  سازمان  گذشته،  سال 
الکترونیک برنامه هایی دارد. ازجمله طرحی به نام 
به  می توانیم  را  الکترونیک  پسماندهای  الکتروپاد. 
ماموران  تحویل  پسماند خشک جداگانه  صورت 
شهرداری بدهیم. نگاه ما باید این باشد که پسماند 

خشک را بازیافت یا بازگردانی کنیم.«
اخالصی برخی خطرات پسماندهای الکترونیک را 
به این صورت بیان می کند که مواد داخل المپ های 
فلوئورسنت سرطان زا هستند و خاک را هم آلوده 

می کنند و تا 70 سال هم از بین نمی روند.

دو مخزن برای جداسازی پسماند کافی نیست
به گفته محمدرضا اخالصی، در دنیا مجموعه های 
ساختمانی 5 یا 6 مخزن برای پسماند دارند. پسماند 
تر، پسماندهای خشک بی ارزش مثل پالستیک هایی 
قابل  با مواد مخلوط شده اند و  یا  که چرب شده 
بازیافت نیستند و مخازن برای پسماندهای خشک 

باارزش و شیشه.
از پسماندهای خشک بی ارزش برای سوختن و تولید 
برق استفاده می کنند. در حال حاضر در سازمان مدیریت 
پسماند یک زباله سوز 200 تنی با ظرفیت تولید روزانه 3 
مگاوات برق هست و محدوده کهریزک از برق  تولیدی 
همان زباله سوزاستفاده می کند اما خوراکی که فعال به 
این دستگاه می دهیم، مناسب نیست. مثال زباله تر یا 

مواد غیر قابل سوختن، خلوص حرارت و به همان 
نسبت میزان تولید برق را پایین می آورد.

محمدرضا اخالصی افزود: »کشوری مانند آمریکا 
صددرصد زباله سوز است و پسماندها در این کشور 
بازیافت نمی شود، یعنی مردم پسماندهای تر خود را 
درون خردکن های سینک های ظرفشویی می ریزند و 
به این ترتیب پسماند تری وجود ندارد و پسماند 
خشک هم برای تولید برق روانه زباله سوزها می شود.«

شیشه هم از دردسرهای پسماند است
بین 5 تا 7درصد زباله تر را شیشه تشکیل می دهد 
و مخلوط بودن شیشه با زباله تر خلوص کمپوست 
تولید شده از زباله تر را پایین می آورد. فعال شیشه 
جزو پسماند خشک به حساب می آید اما باید در 

آینده مخازنی هم برای شیشه پیش بینی شود.

به شهروندان آموزش دهیم
به گفته مدیریت پسماند منطقه 6، کارشناسان طرح 
کاپ عقیده دارند، یکی از جنبه های مهم گردآوری 
پسماند همکاری شهروندان است. برای آنکه شهری 
ما  از  بعد  نسل های  و  باشیم  داشته  پاکیزه  و  تمیز 
باید  این شهر آسوده زندگی کنند،  بتوانند در  هم 

مسوولیت های شهروندی خود را بشناسیم.
درمورد پسماند شهروندان ما نباید اصرار بر حفظ 
عادت های قبلی داشته باشند. مثال در مناطقی که 
از  زباله  مخازن  و  می شود  اجرا  کاپ  طرح  فعال 
سر معابر برداشته شده اند، دیده شده که شهروندان 
بدون اعتنا به روزهای جمع آوری از در منازل، در 
هر ساعتی که میلشان بکشد زباله را در محل های 

قبلی مخازن رها می کنند.
اغلب ما سریال خانه سبز را به یاد داریم که گفت 
ماشین  آمدن  هنگام  مردان ساختمان شب  وگوی 
به همان  باید دوباره  آشغاالنس! شکل می گرفت. 
عادت ها برگشت و با شهرداری همکاری کرد. برای 
اینکه این همکاری شکل بگیرد، قدم اول آموزش 
هزینه های  کاهش  برای  ما  پیشنهاد  بود.  خواهد 
در  محله  مردم  گروه های  بیشتر  تشکیل  آموزش، 
شبکه های اجتماعی و آموزش در فضای مجازی 
است. روش های دیگر مراجعه حضوری یا نصب 

بنر در محالت است.
میزان پسماند خشک و تر باهم نسبت عکس دارند، به 
این معنی که اگر پسماند خشک را بیشتر جمع آوری 
کنیم، میزان پسماند تر کمتر خواهد شد و برعکس.

ته سیگار پسماند آلوده و سمی است
نمی دانند  پسماند  را  سیگار  ته  مردم  اغلب 
بدون  شهروندان  که  ته سیگارهایی  که  درصورتی 
توجه به هر جایی پرتاب می کنند، زباله های کوچک 
سمی خطرناکی هستند که می توانند به خاک و درختان 
و گیاهان آسیب جدی وارد کنند. مواد آالینده در 
توتون سیگار در فیلتر جمع  و با پاره شدن فیلتر 

سیگار به طبیعت وارد می شود.
برای جلوگیری از این آلودگی، باید سطل های کوچکی 
مثال روی تیرهای چراغ برق نصب کرد که دسترسی 
به آنها هم آسان باشد. در برخی محله های تهران، 
مردم به صورت خودجوش با نوشتن شعارهای زیست 
محیطی روی سطل های کوچک، موفق شده اند از میزان 
ته سیگارهای رها شده در معابر کم کنند. یکی از 
برنامه های شهرداری در آینده نزدیک باید مقابله با 

ته سیگار به عنوان پسماندی آلوده و سمی باشد.
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یادداشت سبز

مرجان 
یشایایی

برای شهری پاکیزه و پایدار مشکل پسماند باید سازماندهی شود 

طرح کاپ؛ گام اول جداسازی پسماند  تر از خشک

قاب سبز

خیلی ها نمی دانند که فیلترهای سیگار آلوده و آالینده هستند. برای 
همین است که رها شدن ساالنه هزاران میلیارد ته سیگار در طبیعت و 

شهرهای جهان به یک معضل بزرگ برای سالمت و محیط زیست 
مردم تبدیل شده است. در ایران به تازگی کارزاری تازه برای 

جمع آوری ته سیگارها از سطح خیابان ها به راه افتاده است.

پاکسازی خیابان ولیعصر از فیلتر سیگار در روز جهانی پاکسازی 
زمین، ۲۹ شهریور، )۱۹ سپتامبر(، و با حضور داوطلبان سازمان های 

مردم نهاد شهر تهران و جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران 
شهری، خیابان ولیعصر تهران از ته سیگار پاکسازی شد.

جهان در حال گرم شدن است؛ برخی از مخاطرات اقلیمی ناشی 
از تغییراقلیم عبارتند از: گرمایش، خشکسالی، موج گرما، 

افزایش بارش و سیل، کاهش بارش و کمبود آب، تغییرات 
شیمیایی آب دریاها و اقیانوس ها، باال آمدن سطح آب، توفان و 

توفند، تغییرات پوشش گیاهی

فرمول یک »سبز« می شود؟ مسووالن مسابقات اتومبیلرانی فرمول 
یک که این فصل به خاطر همه گیری کرونا با تاخیر از ماه ژوئیه 

آغاز شد، برنامه ای بلند پروازانه  را برای برگزاری »زیست محیطی تر« 
رقابت ها اعالم کرده اند. بر اساس این برنامه قرار است تا سال 

۲۰۲۵ هیچ زباله  پالستیکی در مسابقات تولید نشود و عالوه بر آن 
تماشاچیان نیز با وسایل حمل و نقل پاک به محل مسابقه بروند.

راه حلی برای تامین آب جنوب سیستان و بلوچستان استفاده از 
واحدهای آب  شیرین کن  حرارتی می تواند مشکل تامین آب در 

جنوب استان سیستان و بلوچستان را حل کند اما پرهزینه است؛ یکی از 
کارشناسان درباره آن می گوید: از روش های مرسوم تامین انرژی آب 
شیرین کن های حرارتی، استفاده از پسماند حرارت نیروگاه های تولید 

برق است که می تواند هزینه تامین انرژی را به صفر برساند./ فارس

طرح کاپ، کاهش پسماند؛ تنها در شهر تهران ساالنه بیش از ۳۱۰ 
کیلوگرم پسماند شهری تولید می شود. این پسماندها عالوه بر آلوده 

کردن آب و خاک حیات انسان و سایر موجودات زنده را تهدید 
می کنند. با رعایت نکاتی ساده می توان حجم تولید پسماندها از جمله 

پسماندهای پالستیکی و کاغذی را کاهش داد.

طرح کاپ، کاهش 
پسماند، در چند 

منطقه تهران اجرا 
شده و قرار است 

به زودی در سراسر 
پایتخت پسماندها 
را جمع آوری کند. 
مسووالن شهری 

در این طرح دنبال 
راه هایی هستند که 

پسماند اوال کمتر 
تولید شود و در 

مرحله بعد تا جای 
ممکن دفن نشود 
و بازیافت پسماند 

از مبدا آغاز و 
باقیمانده غیر قابل 
استفاده آن تبدیل 

به انرژی شود
- محمدرضا اخالصی

مدیریت پسماند 
منطقه 6


