
سه شنبه 17 خرداد 121401
 شماره  8513

ژاد
سن

عبا
د
حم

ی/م
هر

مش
س:ه

عک

درســالهایگذشــتهانتشــاربوینامطبوعدر
شــهرتهرانبحثهایزیادیرابهوجــودآورد.از
پاییزسال97کهبراینخســتینباربوینامطبوع،
شهروندانتهرانیراآزردهخاطرکردتاپاییزسال99
کههمچنانمنشأبومشــخصنشدهبود،گمانهها
درمورداینبوافزایشیافــت.درنهایت35کانون
بهعنوانعواملانتشــاربوینامطبوعاعالمشدکه
ناممرکزدفعوپردازشآرادکوهدرفهرستکانونها
قرارداشت.بهواسطهنوعفعالیتمرکزآرادکوهکه
محلجمعآوریپسماندازشــهرتهرانمحسوب
میشود،بوینامطبوعدراطرافاینمرکزطبیعی
بهنظرمیرســد.باوجوداین،مدیرعاملســازمان
مدیریتپسماندشهرتهرانمعتقداستکهتأثیر
بوینامطبوعبهقدرینیســتکهکیلومترهادور
ازمحلاینمرکزراتحتالشــعاعقراردهد:»باید
ببینیمبوینامطبوعمرکزآرادکوهتاچهمحدودهای
تاثیرگذاراست؛یعنیبوییکهازمرکزجمعآوریو
دفنزبالهآرادکوهخارجمیشود،تاچندکیلومتررا
تحتالشعاعقرارمیدهد.«محمدمهدیعزیزیبه
همشهریمیگوید:»درسالهایاخیربرایبویی
کهدرمحوربزرگراهقدیمتهران-قمودرمحدوده
فرودگاهامامخمینی)ره(استشماممیشود،ادارهکل
محیطزیستاستانتهرانمطالعاتجامعیراانجام
دادتادرنهایت35کانونعمدهتولیدبوینامطبوعدر
اینمحدودهشناساییشود.«اوادامهمیدهد:»مرکز
آرادکوهیکیاز35کانونبوینامطبوعشناختهشد،
ولیفاصلهایکهاینمرکزتااتوبانقدیمتهران-قم

وفرودگاهامامدارد،بیشتراز10کیلومتراست.«

2.8کیلومتر
مرکزدفعوپــردازشآرادکــوهدر40کیلومتری
جنوبشــهرتهرانودرکهریزکقراردارد.یکی
ازاینمشــکالت،انتشــاربوینامطبوعاستکه
درســالهایاخیرتالششــدهمیزانانتشاربورا
کاهشدهند.بهگفتهمدیرعاملسازمانمدیریت
پسماندشهرتهران،یکســریکارهایدانشگاهی
درقالبپایاننامههایکارشناسیارشــدودکتری
درکشورصورتگرفتهوبامراجعهبهمرکزآرادکوه
نیزنمونهبرداریهاییانجامشدهوشعاعتأثیربوی

نامطبوعمرکزآرادکوهبراطرافشراارزیابیکردند.
عزیزیعنوانمیکند:»درنهایتتشخیصدادند
مهمترینبوییکهازمرکزآرادکوهتولیدمیشود،
بویحاصلازفرایندتولیدکمپوستازپسماندتر
است؛طوریکهبوینامطبوعدرکمترینغلظتکه
میتواندمنتشرشود،چیزیحدود2.8کیلومتررا
تحتشعاعقرارمیدهد؛یعنیدر3کیلومتریاطراف
مرکزآرادکوه،بوینامطبوعیاحساسنمیشود.«او
تأکیدمیکند:»انبارها،کارگاههایتجاریوصنعتی
اطرافآرادکوهوجوددارندوبهخاطراهالیشورآباد
وکهریزککهدرفصولگرمسالبهدلیلدمایهوا
تحتتأثیربوینامطبوعقرارمیگیرند،ســازمان
مدیریتپســماندخودشراملزممیدانســتکه

یکسریاقداماتراانجامدهد.«

اقدامات سازمان مدیریت پسماند
سازمانمدیریتپسماندشهرتهرانچهاقداماتیدر

موردکاهشبوینامطبوعدرمرکزدفعوپردازش
آرادکوهانجامدادهاســت؟اینپرسشــیاستکه
عزیزیدرپاسخبهآنمیگوید:»البتهبویمنتشر
شــدهدرمراکزدفنزبالهطبیعیاستوهرجای
دنیاکهوارداینمراکزشــوید،بوینامطبوعوجود
دارد.البتهبراســاسفرایندهاییکهدریکمرکز
دفنزبالهاتفــاقمیافتد،ممکناســتمقدارآن
کمیازیادباشــد.«بااینحال،مدیرعاملسازمان
مدیریتپســماندازنخســتینومهمتریناقدام
اینســازماندرموردکاهشبوینامطبوعدراین
مرکزصحبتمیکنــد:»یکدریاچهشــیرابهبه
وسعت18کیلومتروباعمقمتوسط2متردرمرکز
آرادکوهوجودداشــت.ایندریاچهشیرابهیکیاز
منابععمدهتولیدبوینامطبوعبودکهماتاسال96
بااستفادهازچندروشمختلفایندریاچهراامحا
کردیم.درواقعبویدریاچهشیرابهمانندیکعفونت
قدیمیدرپیکرجنوبتهرانبودکهحاصلسالها

دفنمستقیمپسماندبهشمارمیرفت.«اوعنوان
میکند:»روشهایمختلفیمانندتصفیهشیرابه،
بازچرخانیشــیرابهوالگونهایتبخیریکهطی
2سالفعالیتشبانهروزیدریاچهشیرابهبود،امحاو
بهاینترتیب،یکیازمنابعبوینامطبوعحذفشد.«
بهگفتهمدیرعاملسازمانمدیریتپسماند،دومین
منبعتولیدبو،سایتتولیدکمپوستبود:»البتهاین
معضلراهمباچندروشمختلفبرطرفکردیم.
روشهاییمانندافزایشفرکانسهوادهیباخرید
7دستگاههمزنانجامشــدکهفرایندراازاینکهبه
حالتبیهوازیواردشود،خارجکردیمتابوکاهش
پیداکند.«عزیزیاضافهمیکند:»کاربعدیاینبود
کهتراکمپسماندهایسایتکمپوستوماندگاری
آنراکاهشدادیمتااینفرایندهمرویکمشدن

بوینامطبوعتأثیرخودرابگذارد.«
یکهمــکاریهمبــاپژوهشــکدهبیوتکنولوژی
کشــاورزیایرانانجامدادیــم.بدینترتیب،یک
کنسرسیوممیکروبی)جزواختراعاتاینپژوهشکده(
تهیهشدکهسازمانمدیریتپسماندآنراتکثیرکرد
وهرروزداریمرویتودههایکمپوســتمیریزیم.
اینمیکروارگانیسمگروههاییازباکتریهاوقارچها
هســتندکهترکیباتآلیفرارراحــذفمیکنند.
خوشبختانهاینروشهمتأثیراتخوبیبرکاهش

بوینامطبوعدرمرکزآرادکوهداشتهاست.«

هوادهی برای کاهش بوی آرادکوه
مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرتهران:طبقتحقیقات،بویمرکزدفعوپردازشزبالهجنوبشهر،تنهاتاشعاع2.8کیلومتریمنتشرمیشود

محمود موالییگزارش
روزنامهنگار

 احیاي عمارت مسعودیه 
در گرو مسائل حقوقی

عمارتمسعودیهدرخیابانملتمیدانبهارستانمدتیاست
حالوروزخوبینــدارد.درگذرزماناینبنایارزشــمندکه
بخشیازهویتتاریخیتهرانمحسوبمیشود،فرسودهشدهو
وضعیتکنونیبیانگرایناستکهعمارتنیازبهبازسازی،احیاو
مرمتفوریدارد.مدیریتشهریبااجراییکردنقانونحمایت
ازمرمتواحیايبافتهــایتاریخی-فرهنگیوصدورمجوز
پروانهمرمتبناهایارزشمندتاریخیوهمچنینپیشبینی
اعتباراتبازبرایبازندهســازیاینبناها،نشاندادهرویکرد
جدیدیدرپیشگرفتهوصیانتهویتتاریخیتهرانیکیاز
اولویتهایمدیریتشهریاست.ازاینروشهروندانانتظاردارند
دراسرعوقتعمارتمسعودیهتعیینتکلیفشوداماسیداحمد
علوی،رئیسکمیتهگردشگریومیراثفرهنگیشورایشهر
تهرانبههمشهریمیگوید:»اینعمارتمشکلحقوقیدارد
ومادامیکهمســئوالنوزارتمیراثفرهنگی،گردشگریو
صنایعدســتیبهعنوانمتولی،آنراحلنکنندامکانمداخله

شهرداریتهرانوجودندارد.«
بهگزارشهمشــهری،عمارتمســعودیهازجملــهبناهای
ارزشمندیاســتکهســال77بهعنواناثرملیایرانبهثبت
رســیدهاماوضعیتکنونیآننشــانمیدهددستگاهمتولی
)وزارتمیراثفرهنگی،گردشــگریوصنایعدستی(برخالف
تالشهاییکهانجامدادهدرصیانتازاینعمارتموفقنبوده
است.چراکهســال89اینبناازســویصندوقحفظ،احیاو
بهرهبرداریازبناهایتاریخیبهشــرکتسرمایهگذاریعظام
واگذارومقررشدپسازمرمتبههتلتبدیلوبهرهبرداریشود
اما6سالبعد)سال95(صندوقاحیابنابهدالیلیاقدامبهفسخ
قراردادکردوباگذشت6سالهنوزمشکالتحقوقیاینقرارداد

حلنشدهاست.
موضوعیکهرئیسکمیتهگردشگریومیراثفرهنگیشورای
شــهرتهرانبهآناشــارهوعنوانمیکند:»قطعاًرسیدگیبه
وضعیتعمارتمسعودیهضرورتداردومدیریتشهریهمبه
اینضرورتواقفاستاماازیکسوعمارتدراختیارشهرداری
تهراننیستوازسویدیگربهدلیلمشکالتحقوقینمیتوان
اقدامیدرراستایمرمتوبازندهسازیاینعمارتانجامداد.«
بهگفتهسیداحمدعلوی،مدیریتشهردرچهارچوبوظایفو
اختیاراتبرایتسهیلوتسریعحلمسائلحقوقیاینعمارت

تالشمیکندوپیگیرموضوعاست.

توسعه ظرفیت های فرهنگی
بناهایتاریخیعالوهبرهویتتهران،بخشــیازظرفیتهای
فرهنگیمحسوبمیشوند.علویبابیاناینمطلبمیگوید:
»امسالدربودجهشهرداریتهران،اعتباربازبرایباززندهسازی
بناهایتاریخیپیشبینیشدهاســتکهدراختیارمتولیان
)سازمانزیباسازیوشرکتتوســعهفضاهایفرهنگیشهر

تهران(قرارمیگیرد.«

فریدونرضویکیا
مدیرعاملشرکتعمرانیکارکنان

شهرداریتهران
ســامانهجامــعبهرهبــردارانمجموعــه
فرهنگــی،گردشــگریدریاچهشــهدای
خلیجفارسباهدفایجاددرگاهییکتا،
یکپارچــه،ایمــنوقابــلدســترسودر
راســتایفراهمشــدنشــرایطالزمبــرای
ارائــهخدمــاتالکترونیــکبــهمدیــران
وبهرهبــردارانغرفههــاو...راهانــدازی

شدهاست.

جعفرتشکریهاشمی
عضوشورایشهرتهران

حدود۵۰درصدتاکسیهایشهرتهران
بــهســنفرســودگیرســیدهاندوبایــد
ازنــوبازســازیشــوند.البتــهازآنجــاکــه
تاکســیهاخودروهــایســبکبهشــمار
میرونــدتوجیهیبــرایبازســازیندارند
وبرهمیناســاسبایدباحمایتدولت
وشــهرداریهاجایگزیــنخودروهــای

جدیدشوند.

نقلقولخبر

عددخبر

گزارش2

شــهردارمنطقه19ازتوزیعکیســههای
پارچــهایدرنانواییهاخبــردادوگفت
کهایــناقــدامدرراســتایتحققشــعار
»همــهمحیطبانیــم«انجــاممیشــود.
مهــدیهدایــتگفــت:»ایــنهفتــه
2۰۰عــددکیســهپارچــهایدرنانواییها
توزیعمیشود.قصدداریمشهروندان
رابهکاهشمصرفکیسههاینایلونی
کهبــرایمحیطزیســتمضرهســتند،

ترغیبکنیم.«

200
کیسهپارچهای

ســیودومیــننشســتکمیســیون
شــهرداران مجمــع عمرانــی و فنــی
کالنشــهرهایایراندر17و18خــرداد
بــهمیزبانــیشــهرداریمشــهدبرگــزار
در صرفهجویــی راههــای میشــود.
مصرفســوخت،کاهــشآلودگــیهوا
وبــارترافیــککالنشــهرهابــاتکمیــل
دسترسیتقاطعهادرشبکهبزرگراهی،
یکپارچهسازیدادههاواطالعاتفنیو
عمرانــیوتوســعهپایــدارشــهریتهران
و...ازمباحثــیهســتندکــهدرایــن

نشستمطرحوبررسیمیشوند.

2
روز

افزایش بو با گرم شدن هوا
انتشار بوی نامطبوع در فصل گرما بیشتر اســت. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند می گوید: 
»دمای 35تا 40درجه باالی صفر سبب افزایش بوی نامطبوع در مرکز آرادکوه می شود. در این حالت 
بیشترین تولید بو با پوسیدگی مواد آلی اتفاق می افتد.« او اضافه می کند: »ماندگاری مواد آلی را در 
فصل گرما کمتر می کنیم و به موازات آن، فرکانس هوادهی را بیشتر کرده و از کنسرسیوم میکروبی 

هم با غلظت بیشتری استفاده می کنیم تا انتشار بوی نامطبوع را کاهش دهیم.« 

مکث


