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نخستین MRF چه ویژگی هایی دارد؟

 در دهمین شنبه امید و افتخار، 

گزارش
نخستین مرکز مدیریت یکپارچه 
MRF( و  پســماند شــهری)
۵۵غرفه دریافت پسماند خشک با حضور جمعی 
از مدیران شهری در محدوده کوهک چیتگر واقع 

در منطقه22 شهر تهران به بهره برداری رسید.
به گزارش همشهری، اگرچه حلقه اولیه و اصلی 
زنجیره کاهش حجم پســماند به جداســازی 
زباله های تولیــد در مبدأ وصل اســت اما این 
زنجیــره آنقدر پیچیدگــی دارد که تکمیل هر 
حلقــه از آن می تواند نتایج مؤثــری در حفظ 
محیط زیســت شــهرهای بزرگ و ســامت 
شهروندان داشته باشــد. در اینکه شهروندان 
باید تا حد ممکن زباله کمتــری تولید کرده و 
پسماندهای ارزشمند و خشک را از پسماندهای 
 تر جدا کنند، شکی نیســت اما جدا از این، در 
دنیای امروز مدیریت پسماند تولید شده هم در 
جای خود بااهمیت است. دنیای امروز، بازگشت 
پســماندهای باارزش به چرخه مصرف و تولید 
انرژی از پسماندهای جمع آوری شده است. بر 
این اســاس، در تهران با جمعیت ساکن بیش 
از 9.۵میلیون نفری، طبق طرح جامع مدیریت 
پسماند، هر سال باید پروژه های ویژه ای به اجرا 
درآید تا کم کم دســت مافیــا از طای کثیف 
کوتاه شده و از محیط زیســت و سامت مردم 

حفاظت شــود. مرکز مدرنی که دیروز با حضور 
تعــدادی از مدیران شــهری در کوهک تهران 
افتتاح شد، دقیقا قرار است به همین روند کمک 
کند؛ مرکزی که باعث پردازش و کاهش حجم 
پســماند تولیدی مناطــق۵، 21و 22 پیش از 

ارسال به آرادکوه می شود.
ســایت MRF پهنه کوهک پذیرنده پســماند 
مخلوط شــهری 3منطقه غرب تهران به حجم 
730تن در روز بوده و تعــداد خطوط تفکیک 
پسماند در این سایت، 3خط شامل 2خط فعال 
و یک خط رزرو با ظرفیت 2۵0تن در هر شیفت 
کاری 8ساعته اســت. زمانی که در بهره برداری 
یکی از 2خط فعال مشــکلی ایجاد شود و نیاز 
به تعمیر و نگهداری داشــته باشــد، خط رزرو 

جایگزین می شود.

میزاندفنزبالهبهکمتراز۱۰درصدمیرسد
محمدمهــدی عزیــزی، مدیرعامل ســازمان 
مدیریت پســماند تهران در حاشــیه مراســم 
بهره بــرداری از نخســتین مرکــز مدیریــت 
یکپارچه شــهری در مرکــز مدیریت یکپارچه 
پسماند شــهری شــماره یک)کوهک( گفت: 
»امروز نخســتین مجموعه مدیریت یکپارچه 
پسماند شــهری در حریم شــهر ایجاد شد. در 
این مراکــز مدیریت پســماند و تفکیک آنها با 

اولویت جداســازی حداکثری پسماند با ارزش 
در مبدا صورت می گیرد. در فاز اول برای ایجاد 
این مرکــز ۵0میلیاردتومان ســرمایه گذاری 
شد و همچنین از ظرفیت 100درصدی بخش 
خصوصی نیز استفاده شده است. در این محل 
پســماند مناطق21، 22 و ۵ دریافت می شود 
و ظرفیت دریافت 7۵0تن ظرفیت پسماند در 
این منطقه وجود دارد و زباله ها پس از پردازش 
به آرادکوه منتقل می شــوند. البته هدف ما این 
است که اقدامات الزم برای جداسازی زباله های 
 تر و خشــک را در همین منطقه انجام دهیم تا 
دیگر زباله ها به کهریزک نروند و برای انجام این 
کار در حال همکاری با بخش خصوصی جهت 
ســرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی هستیم و 
در بازه زمانی 3 الی ۴ســال دیگر این کار انجام 
می شود. به دنبال این هســتیم تا دفن زباله در 
شــهر تهران به کمتر از 30درصد برسد و البته 
شهردار تهران تأکید دارد تا این میزان به کمتر از 

10درصد برسد.«

3برابرشدنتعدادمراجعانغرفهبازیافت
عزیزی درباره بهره برداری از ۵۵غرفه بازیافت در 
کنار نخستین مرکز مدیریت یکپارچه پسماند 
شــهری)MRF ( هم گفت: »۵۵غرفه دریافت 
پسماند خشک به عنوان مشوق های خوبی برای 
شهروندان به شمار می روند و با ابتکارات صورت 
گرفته تقریباً 3برابر افزایش مراجعه کننده در این 

غرفه ها وجود دارد. 
در غرفه هــاي ســنتی فقط شــوینده تحویل 
شهروندان داده می شد، اما اکنون در ازای تحویل 
پسماند خشک گل به شهروندان می دهیم و آنها 
می توانند از هایپرپسماندها نیز مواد مورد نیاز 

خود را دریافت کنند. 
همچنین در منطقــه1۵ فضایی بــرای بازی 
کودکان در ازای دریافت پسماند خشک ایجاد 
شده است و مجموعه ای در منطقه10 نیز روزانه 
یک تن پســماند خشــک دریافت می کند.« 
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند تهران 
درباره انتشار بوی نامطبوع در این منطقه هم با 
تأکید روی این موضوع که مشکلی از این بابت 
وجود ندارد، در تکمیــل صحبت هایش گفت: 
»۴ماه اســت که تست ســرد این مرکز انجام 
شده است و شکایتی درخصوص بوی نامطبوع 

وجود ندارد.«

آمادگیکاملبرایبارشهایپاییزی
عزیــزی در پایــان از آمادگی کامل ســازمان 
مدیریت پسماند تهران برای بارش های پاییزی 
خبر داد و گفت: »آمادگــی الزم برای مقابله با 
نزوالت آســمانی و بارندگی ها را داریم و امروز 

308دستگاه ماشــین آالت تخصصی در حوزه 
برف روبی و ۵00دستگاه ماشین عمومی وجود 
دارد و ۶00نیروی انسانی نیز به مجموعه شهری 

افزوده شده اند.«

افتتاحکارخانهنخالهساختمانیتایکماه
آینده

پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسامی شهر 
تهران در مراسم بهره برداری از نخستین مرکز 
مدیریت یکپارچه پسماند شــهری)MRF( و 
۵۵غرفه دریافت پسماند خشک با اشاره به این 
موضوع که حلقه مفقوده در اســتفاده بهینه از 
امکانــات، مدیریت تغییرات اســت، گفت: »ما 
معموال از ســرعت تغییرات عقب تر هستیم و 
اگر نتوانیم خود را با ســرعت تغییرات تطبیق 
دهیم، ایــن عقب افتادگی بیشــتر و عمیق تر 
می شود لذا باید از مدیریت استاتیک به مدیریت 
دینامیک برســیم و خودمــان را مولد کنیم تا 
خود را به تغییــرات جهانی برســانیم. باید با 
مراکز دانش بنیان ارتباط برقــرار کنیم تا یک 
هم افزایی در این زمینه ایجاد شود. هر چه ارتباط 
شــهرداری با بخش خصوصــی و ظرفیت های 
دانش بنیان بیشتر شود، موفقیت های بیشتری 
نیز در حوزه هــای مختلف حاصل می شــود. 
این راهی اســت که تازه شروع شــده و 7پهنه 
دیگر را ایجــاد می کنیم و یــک کارخانه نخاله 
ســاختمانی نیز تا یک ماه دیگر افتتاح می شود. 
سعی می کنیم در شورای شــهر اقدامات خود 
را با سرعت تغییرات تطبیق دهیم.« همچنین 
لطف اهلل فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری 
شــهرداری تهران نیز در این مراسم اظهارنظر 
کوتاهی داشت و گفت:»پروژه امروز از 2ویژگی 
اســتفاده از تکنولوژی بومی و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی برخوردار است و سیاست ما در 
شهرداری این اســت که این فرایندها را توسعه 

دهیم.«
به گزارش همشهری، در مراسم دیروز مهدی 
بابایی عضو شــورای شــهر تهران،   حسین 
نظری معاون خدمات شهری، جال بهرامی 
معاون حمل ونقل و ترافیک، شــینا انصاری 
مدیــرکل محیط زیســت و توســعه پایدار 
شهرداری تهران، سیدسعید صدرزاده دستیار 
شهردار در حوزه ارتباطات و مطالبات مردمی، 
حمیدرضا حاجــوی شــهردار منطقه22، 
احسان شریفی شــهردار منطقه۵، غامرضا 
شــنگی شــهردار منطقه17، رضا پوریافر 
شهردار منطقه21، عبدالمطهر محمدخانی 
ســخنگو و رئیس مرکــز ارتباطــات و امور 
بین الملل شهرداری تهران و جمعی دیگر از 

مدیران شهری حضور داشتند.

افتتاح مرکز مدرن برای پسماند تهران
در دهمین شنبه امید و افتخار، نخستین مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری تهران و ۵۵غرفه تحویل پسماند خشک به بهره برداری رسید 

رؤیتعملکردمدیریتششم؛
امسالوسالبعد

 صدمین جلسه شورای شهر تهران هم 
برگزار شــد. در این جلسات تاش همه 
اعضا و منتخبان مردم در شورای شهر، 
پیگیــری مطالبات شــهروندان و رفع 
مشکات و امور شهر بوده و از این پس هم خواهد بود. اعضای 
شورای ششــم پس از ورود به صحن پارلمان شهری، ابتدا 
شهردار پایتخت را انتخاب کردند تا وقفه ای در خدمت رسانی 
به مردم و انجام امور شهر مانند نگهداشت و... به وجود نیاید. 

پس از انتخاب شــهردار، فعالیت عظیمی در تهران و تمام 
الیه ها)عمرانی، حمل ونقل، فرهنگی و اجتماعی و...( شروع 
شد و نیروهای شهرداری هم پای کار آمدند و امور را مدیریت 
کردند تا کارها به نحو احسن و بهتر انجام شود که به واسطه 
همین تاش ها تحوالتی در حوزه بهبــود وضعیت ناوگان 
حمل ونقــل عمومی، پروژه های عمرانی)شهیدشوشــتری 
و...( و مقابله با فساد)تخریب ساخت و سازها و....( رخ داد. در 
واقع هدف مدیریت شهری در دوره جدید، کارآمدی بوده و 
هست و طی این مدت شورا و شهرداری برای تحقق این هدف 
شبانه روز تاش کرده اند و مسائل شهری با وجود همه موانع 
و محدودیت های منابع پایدار و عدم  وجود مدیریت یکپارچه 

شهری و... پیگیری شدند.
 طی 100جلســه ای که برگزار شد شــورا براساس وظیفه 
سیاستگذار، برنامه ریزی ها را انجام داد و شهرداری مسائل را 
پیگیری کرد و در فرایند انجام امور شهر باز هم شورا نظارت 
داشت. یعنی شورا و شهردار در این دوره دوشادوش و کنار 
هم در مسیر خدمت به شــهروندان قدم برداشتند و امروز 
معتقدم عملکرد مدیریت شهری قابل دفاع است. همچنین 
باور دارم کارهایی که در ســال اول شــروع شدند در سال 
دوم و سوم رویت پذیر می شــوند و از این رو قطعا مسئولیت 
سنگین تری در سال های آتی داریم و امیدوارم آنچنان که 
زیبنده شهر تهران و پایتخت نشینان است، بتوانیم خدمت 

و انجام وظیفه کنیم.
 نمی توان گفت از عملکرد 100درصد راضی هستیم؛ چرا که 
رضایت، توقفی است برای تاش های ما و حتما باید به سمت 
نقاط آرمانی حرکت کنیم. در این راه نیــز قطعا از نظرات، 
انتقادات و پیشــنهادهاي شهروندان اســتقبال می کنیم و 
امید داریم مردم در مسیر ترســیم شده، مدیریت شهری را 

یاری کنند.

صدورمعاینهفنیبرتر
بدونهزینهاضافی

یکی از دغدغه های پایتخت نشینان ورود به طرح کاهش و ترافیک 
است. محدوده هایی که در راستای کاهش آلودگی هوا و ترافیک، 
محدودیت های ترددی در آنها اعمال می شود و ورود به آنها نیازمند 
پرداخت عوارض اســت که در غیر این صورت نیروهای راهور با 
نوشتن جریمه اعمال قانون می کنند. مدیریت شهری برای کاهش 
این دغدغه اعمال تخفیف 30درصدی عوارض ورود به طرح با برگه 
معاینه فنی برتر را در دستور کار قرار داده است؛ گواهی اي)معاینه 
فنی برتر( که به گفته برخی برای دریافتش باید هزینه اضافی به 
مراکز معاینه فنی پرداخت شود؛ اما محسن تبریزی مهر، معاون 
فنی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در گفت وگو با همشهری 
آن را تکذیب کرد و گفت که بابت صدور گواهی معاینه فنی برتر 
هیچ هزینه اضافــی از مراجعان دریافت نمی شــود. به گزارش 
همشهری، وسایل نقلیه سهم 83درصدی در تولید آالیندهای 
گازی و سهم ۶1درصد در تولید ذرات معلق هوای پایتخت دارند 
و انجام معاینات فنی به موقع منجر به شناسایی نواقص و تعمیر 
آنها می شود و این کار قطعا در کاهش آالیندگی بی تأثیر نخواهد 
بود. در این میان معاینه فنی برتر این تأثیر را چندبرابر می کند و 
به گفته معاون فنی ستاد معاینه فنی خودروی تهران تفاوت معاینه 
فنی عادی و برتر در فرایند آزمون و ســنجش میزان آالیندگی 
است نه در هزینه. آنطور که محســن تبریزی مهر عنوان کرده: 
»حد مجاز مونواکسید کربن خارج شده از اگزوز خودرو در معاینه 
فنی معمولی PPM 0.7 و در معاینه فنی برتر با دور موتور2۵00 
حدود PPM 0.۶ است.«  به گفته تبریزی مهر برای انجام معاینات 
فنی برتر 10مرکز)بیهقی، سراج، آبشناســان، دماوند، الغدیر، 
شقایق، نیایش، چمران، فدائیان اسام و خاوران( منتخب وجود 
دارد که میزان آالیندگی بادقت و ســختگیری های بیشتری در 
آنها سنجش می شود؛ مراجعه به این مراکز و دریافت معاینه فنی 
برتر اختیاری است. او با بیان اینکه اصل کار در مراکز معاینه فنی 
جلب اعتماد مراجعه کنندگان است، عنوان کرد: »در مراکز معاینه 
فنی با استفاده از کارشناسان مجرب و تجهیزات به روز خدمات با 
بهترین کیفیت ارائه می شود و هدف ما ایجاد احساس اطمینان 

مراجعه کنندگان از دقت و صحت انجام معاینه فنی است.« 

مقابلهباوارونگیدمادرفصلسرما
چند سالی است که با تشــدید آلودگی هوا در شهرهای بزرگ 
و صنعتی همچون تهران، شــهروندان در فصول سرد با پدیده 
وارونگی دما مواجه می شــوند. در شــرایط عادی، هوای گرم 
به علت ســبک بودن در الیه های فوقانی و هوای سرد هم چون 
سنگین است در الیه های ســطحی قرار می گیرد اما در پدیده 
وارونگی حالت معکوس ایجاد می شود و ذرات آالینده هم امکان 
جابه جایی ندارند و همین امر تنفس مردم را ســخت می کند. 
چرا که با هر دم و بازدم به جای استنشــاق اکسیژن، گازهای 
خطرناک و ذرات معلق را وارد ریه ها می کنند. معاون فنی ستاد 
معاینه فنی خودروهای تهران با هشدار به رخ دادن این پدیده 
در ماه های پیش رو گفت که برای پیشگیری از وقوع این پدیده و 
ورود به شرایط اضطراری آلودگی هوا، ضرورت دارد شهروندان 
فرصت را از دســت ندهند و برای کنتــرل وضعیت آالیندگی 
خودروهایشــان به مراکز معاینه فنی مراجعــه کنند. به گفته 
تبریزی مهر شهروندان برای کســب اطاع از آخرین وضعیت 
کاری مراکز می توانند به ســایت ستاد معاینه فنی خودروهای 
تهــران بــه آدرس  inspection.tehran.ir مراجعه کنند. 
همچنین می توانند از طریق سامانه »تهران من« نوبت اینترنتی 

دریافت کنند.

حامدعباسینامی
سرپرستشرکتبهرهبرداریمترو

تهران
آمــارمســافرانروزانــهنســبتبــهمــاه
قبــلحــدود۱۰درصــدافزایــشداشــته
اســت.براســاسآخریــنآمــارروزانــه
2میلیونو۳۰۰هــزارجابهجاییمســافر
بــامتــروانجــاممیشــود.دربخــش
عملیاتروزانه،۱۹ساعتبهرهبرداریو
درمجموع2۱2۵حرکتمسافریصورت
میگیردو۵ساعتنیزکارهایمربوط
بهنگهداریوتعمیراتتخصصیانجام
میشــود.آمــارمســافرانمتــرودرمهر
امســالنســبتبــهمهرســالگذشــته

افزایش۳۰درصدیداشتهاست.

ایوبفصاحت
مدیرعاملسازمانمدیریتمیادین

میوهوترهبارشهرداریتهران
پروندهتخلفمالیدراینسازمانکشف
شــدهاســت.پرونــدهایــنتخلــفمالــی
بهصــورتدقیــقازبُعدفنــیوتخصصی
بررســیوبــاکمــکبخشهــاینظارتــی
تکمیلشد.اینتخلفکهباپیچیدگیهای
خاصیوالبتهباتبانیصــورتگرفتهبود
وبــااینکهپولبرداشــتشــدهباســرعت
بهحسابسازمانبرگشتدادهشداماما
رابرآنداشتتانسبتبهمطالعهدقیق
نواقصنظامهایمالیوفرایندهایخود
اقدامکنیمتاباوجودنرمافزارهایبهروزو
پیشرفتهامکانچنینسوءاستفادههایی

راشاهدنباشیم.

شــهردارتهــرانمردادمــاهامســالو
درآســتانهیــکســالگیدورهششــم
مدیریتشــهریپایتخــت،ازافتتاحو
کلنگزنیطرحهادرقالبشنبههای
امیــدوافتخــارخبــردادوحــاالتــاش
شــهرداریتهــرانبــامحوریــتامیــدو

افتخاربهشنبهدهمرسیدهاست.

10
شنبه

نخســتینشــنبهامیــدوافتخــارپایانه
بزرگاکباتانافتتاحشد.اینپایانه۷۰
هزارمترمربعیکه۶برابریکایستگاه
معمولیمترواســتودربخشغربی
خــط۴قــراردارد،پــساز۱۴ســالبــه

سرانجامرسید.

70000
مترمربع

درســومینشــنبهامیــدوافتخــار،
کلنگزنــی۵هــزارواحــدمســکونیاز
محلپروژههایقرارگاهمسکندرجوار
حرمحضــرتعبدالعظیمحســنی)ع(

انجامشد.

5000
واحد

درپنجمینشــنبهدر۱۴نقطهواقــعدر۷
منطقهيك،2۰،۱۷،۷،۴،2و22کلنگزنی
احداثروزبازارمیادینمیوهوترهبارباهزار

میلیاردریالاعتبارانجامشد.

14
روزبازار

درنهمیــنشــنبه،نخســتینپارکینــگ
تأییدیــه دارای هوشــمند طبقاتــی
آتشنشــانیوصددرصــدزیرســطحی
پایتختراباظرفیت۵۵۱واحدافتتاحکرد.
بزرگترینپارکینگزیرزمینیپایتختدر
۳طبقهومســاحت2۰هــزارمترمربعدر

مدارخدماترسانیقرارگرفت.

551
پارکینگ

جزئیاتاردویراهیان
بهشتزهرا)س(برایدانشآموزان

معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان 
بهشــت زهرا)س( جزئیات برگــزاری اردوهای 
راهیان بهشت زهرا)س( را تشــریح کرد. مهدی 
قربانعلی در گفت وگو با همشهری آناین با بیان 
اینکه اردوها از سال گذشــته برنامه ریزی شده و 
بنا بود همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس 
آغاز شود، گفت: برنامه سازمان بهشت زهرا)س( 
و مدیریت گلزار شهدا که مجری این طرح است، 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت اســت. موضوع 
اردوهای راهیان بهشت در امتداد اردوهای راهیان 
نور و راهیان کربا و رســیدن بــه مقصد مبارک 
همنشینی با شهدای عالیقدر است که ماحصل آن 
در گلزار شهدا نمود پیدا کرده است. اردوی راهیان 
بهشت کاما اختیاری است و حتی در این طرح، 
محدودیت قائل شــدیم؛ یعنی هر منطقه نهایتا 
3اتوبوس در هفته می توانند در اردو شرکت کنند 

و این برعهده آموزش و پرورش و مناطق است.
او با بیان اینکه مخاطبان و جامعه هدف ما در این 
طرح، مقطع تحصیلی متوسطه اول و دوم است، 
گفت: دلیل محدودیت این نیست که امکانات الزم 
وجود ندارد؛ برعکس، امکانات و ظرفیت های مورد 
نیاز برای حضور دانش آموزان بیشــتر در اردوی 
بهشت زهرا)س( موجود است؛ اما اگر دانش آموزان 
بعد از این اردوها به مدرسه بازگردند و فضا را برای 
دوستان شان توصیف کنند، دانش آموزان بیشتری 

هم ترغیب خواهند شد.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

 خبر

علیرضانادعلی؛سخنگوی شورای شهریادداشت

مراکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری در ۸نقطه از شهر تهران 
مهدیپیرهادیرئیسکمیسیونسالمت،محیطزیستوخدماتشهریشورایشهرتهران

یکیازویژگیهایپروژهMRFمشــارکتبخشخصوصیبهشمارمیآیدکهدر۸نقطهازشهر
تهراناینمشارکتدرحالانجاماست.ویژگیدیگراینپروژهبحثفشردهسازیپسماندریجکتی
است؛درحالیکهتاپیشازاین،اینکاردرفضایبازاتفاقمیافتادومخاطراتزیستمحیطیایجاد
میکرد،اماامروزبهجهتتصفیهشیرابهپسماندوفشردهسازیپسماندبیشاز۸۰درصدمجموعه
زبالههایتهراندرایستگاههایمیانیپردازشوتفکیکمیشودکهکاهشهزینهرانیزدربرخواهد
داشت.ایجادکارخانههایمختلفیرادراینحوزهخواهیمداشتکهیکیازآنهابازیافتخاکو
نخالهاستکهمجموعهبزرگبازیافتخاکونخالهتاچندوقتدیگرافتتاحمیشود.عالوهبراین
قراردادیکزبالهسوزباحجمچندینبرابریزبالهسوزموجوددرسازمانپسمانددرحالانعقاداست

وتاحدود3سالآیندهبهبهرهبرداریمیرسد.

مکث

10درصد زباله های کشور متعلق به تهران است
  حمیدرضاطهوری،مشاوروزیرکشوردرامورفناوری

خوشبختانهدرکشورمانوضعیتمدیریتپسماندقابلقبولاست،امادرحوزهپردازشوتفکیک
زبالهدچارعقبماندگیومشکالتیهستیم.۲۰میلیونتنزبالهساالنهدرکشورتولیدمیشودکه
سهمشهرتهرانو۲شهرازشهرهایشمالیکشورهرکدام۱۰درصدازکلاینمیزانتولیدزباله
است.هماکنون۵۰درصداززبالههایجمعآوریشدهدرتهراندفنمیشودوبایداقداماتیمناسب
برایکاهشآلودگیزیستمحیطیپسماندهایشهرتهرانانجامشود.برنامهوزارتکشوردراین
حوزهکاهشنقاطجمعآوریزبالهدرکشوراز۷۰۰نقطهبه3۰۵نقطهاستکهاینکاربااستفادهاز
روشهاینوینوبیخطرسازیزبالهوتفکیکآنازمبدامیسراست.وزیرکشوردرابالغیهایدر
اواخرسالقبل۱۰فرمانرادرخصوصتفکیکزبالهازمبدا،استفادهازاستارتآپهاو....صادرکرد
کهراهکارهایالزمراجهتاستفادهمدیرانشهریدرجهتمدیریتپسماندشهرهاارائهمیداد.
هماکنوناتفاقاتخوبیدراینحوزهدرکشوررویدادهوخوشبختانهوضعیتشهرتهراندرحوزه
مدیریتپسماندازمتوسطکشورباالتراست.مشارکتبخشخصوصیبهخوبیدرحالانجاماست
وشرکتهایدانشبنیانباشهرداریهمکاریدارند.یکنوگراییدرمدیریتپسماندشهرتهران

دیدهمیشود.بهطوریکهباروشMRFمیزانزبالههایریجکتیکمترمیشود.

مکث

آدرس سایت: منطقه22، بلوار کوهک، کوچه نسیم4، 
ایستگاه میانی خدمات شهری کوهک)شماره5( 

دوره احداث
 12ماه 

دوره بهره برداری
 64ماه 

 تعــداد خــط تفکیــک: 3خــط 250تــن در یــک شــیفت 8ســاعته
شامل 2خط 250تن در هر شیفت 

8ساعته فعال، یک خط 250تن در هر شیفت 8ساعته در حالت 
آماده باش

تعداد نیروی انسانی جداکننده
50نفر 

ظرفیت اسمی پردازش
 730تن در روز)در 2شیفت 8ساعته(

ظرفیت اسمی خطوط تفکیک
 45/6تن در ساعت

مساحت کل سایت:4500مترمربع در محوطه ایستگاه کوهک 
شامل 3هزارمترمربع پردازش، 500مترمربع محل پذیرش و ...

ظرفیت اسمی ساالنه
 266450تن در سال 
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