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برش

کامیونها پشــت هم ســرباالیی تند جــاده را باال
میرونــد .یکی نخاله میبرد ،یکی زباله .کامیون
حامــل خاک هــم آنها را دنبــال میکند .مقصد
همه ســایت دفع زباله اســت .صــدای لودرها از
یک کیلومتری شــنیده میشــود .آژیر که به صدا
درمیآید کارگران ســایت پردازش زباله ،بســاط
ناهــار را جمــع میکنند .یکــی از آنها زیــر آفتاب
چرت میزند و وقتی متوجه ما میشود ،میگوید
چشمانم را برای چند دقیقه استراحت میدهم.
با آن چشمها باید مراقب باشد بطری پالستیکی
از نقاله عبور نکند .نقالهها با صدایی گوشخراش
حرکت میکنند .ســروکله کامیــون بزرگ حمل
زباله پیدا میشود .به آنها سیم تریلی میگویند.
سرکارگر با دست اشاره میکند زبالهها را در سوله
کناری تخلیه کند .با سررسیدن زباله ،نقاله سوله
دوم هم روشــن میشــود .تپه بزرگــی از زباله در
ورودی یکی از ســولهها توجهم را جلب میکند.
نایلونهــای رنگــی کنــار زبالههایی که بــوی آزار
دهندهای دارند ،جاخوش کردهاند .آســمان هم
در تسخیر پرندههایی است که خوراکشان روی
زمین پهن شــده اســت؛ از قوش و شــاهین بگیر
تــا مرغ ماهیخــوار و ســار و کالغ .اینجــا خبری از
مســتند حیات وحش و شــکار پرندگان شــکاری
نیســت و همــه کنار هــم زندگی خوب و خوشــی
دارند و از پسماندهایی که قرار است به کمپوست
تبدیل شوند ،تغذیه میکنند .دیدن عقابهایی
که کنار مرغ ماهیخوار و ســار روی تپه پسماندها
نشســتهاند ،جالب اســت .از کیلومترهــا دورتر با
دیدن دســته بزرگ پرندهها که در آســمان چرخ
میزننــد ،متوجــه میشــویم به مقصــد نزدیک
شــدهایم .جایی که داســتان زبالههــای تهران به
اینجا ختم میشود؛ مجتمع پردازش و بازیافت
زباله آرادکوه نزدیکیهای کهریزک.
ماشینهای بزرگ ســبز رنگ مشغول سرند
کردن زبالهها هستند .قرار است این زبالهها بعد
از دو ماه راهی ســایت کمپوست شــوند .آرادکوه
جایی است که با انتشار بوی بد در تهران نام آن
بر ســر زبانها افتــاد .اما جالب اینکــه هیچ بوی
آزار دهندهای به مشــام نمیرسد .انگار پرندهها
هــم از این وضعیت راضی هســتند و هــر روز به
تعدادشان اضافه میشود.
«این کارگــران را میبینــی؟ همه متخصص
هســتند .آن پسر که بطریهای پالستیکی را بین
زبالههــای روی نقاله بیرون میکشــد میبینی؟
متخصص این کار اســت و یک بطری هم از زیر
چشــمش رد نمیشــود ».این را مجید میگوید.
ســرکارگر و پیمانــکار بخــش پردازش پســماند.
حواسش به همه جا هست.
تسمه نقاله با صدای گوشخراشی کار میکند
و بــرای حــرف زدن بایــد فریــاد بزنــی .مجید به
لودری که زبالههــا را داخل قیف بزرگی میریزد

اشــاره میکنــد و میگویــد« :اینجــا انتهای ســفر
زبالههای پایتخت اســت .از شــب تــا صبح 250
ســیم تریلی بــزرگ نزدیک بــه  6هزار تــن زباله
پایتخــت را اینجــا میآورند .تا چند ســال قبل 9
هزار تن زباله اینجا میآمد اما شرایط اقتصادی
و تفکیک زباله در مراکزی که توســط شــهرداری
احداث شده ورودی زبال ه را به  6هزار تن کاهش
داده اســت .در این مراکز زبالههایی مثل چوب و
شــاخ و بــرگ و مبلهای چوبی جــدا و تبدیل به
چیپس چوب میشود».
آژیــر ســالن شــبیه آژیرهایــی اســت کــه در
فیلمهای جنگ جهانی دیده و شنیدهام .اما این
صدای گوشــخراش برای کارگران عادی اســت،
طوری که حتی سرشان را هم باال نمیآورند .این
آژیر یعنی خط روشن شده و کارگرها باید مراقب
باشند دستشان زیر نقاله نرود.
مجید این را میگوید و ســراغ یکی از کارگران
که مشــغول جــارو زدن محوطه اســت ،میرود:
«قبــل از اینکــه زبالههــا روی نقاله قــرار بگیرد با
ایــن دســتگاه ســرند میشــوند و میخچهها هم
نایلــون زبالهها را پاره میکننــد .وقتی زباله روی
نقالــه قــرار گرفت بــا آهنربــا فلزات بیــن زباله
جدا میشود و بعد  115کارگر در این هفت سوله
با چشــم مــواد قابــل بازیافــت را جــدا میکنند؛
یکی پالســتیک برمیدارد و یکی شیشــه و کاغذ.
خالصــه هــر چیــزی که قابــل بازگشــت و صرفه
اقتصادی داشــته باشد ،جدا میشود .از اینجا که
عبور کنیم ،فاز دوم جداســازی شــروع میشود و
زباله خشــک وتر جدا میشــوند .زبالــ ه تر از این
خروجــی آبی رنگ بیــرون میرود و بــار کامیون
میشود .زبالههایی که صرفه اقتصادی ندارند و
باید دفع شوند هم از خروجی قرمز بار کامیونها
میشود .زبال ه تر شامل پوست میوه  ،سبزیجات
و باقــی مانده غذاســت که همه اینهــا تبدیل به
کمپوستمیشود.
البتــه االن وضعیــت تفکیــک زبالــه خیلــی
بهتــر شــده .تــا  5ســال پیــش آنقــدر بطــری و
ظروف پالســتیکی و شیشــه بین زبالههــا بود که
نمیتوانســتیم همــه آنهــا را جدا کنیــم اما االن
مردم توی خانه یا محل کار خودشان بطریهای
پالستیکی و مواد قابل بازیافت را جدا میکنند.
کارگرهــای اینجــا از  8صبــح تا  5عصــر باید
بــه ایــن زبالهها چشــم بدوزند و جــدا کنند .یک
ساعتی هم وقت ناهار دارند .مواد قابل بازیافت
هــم بعــد از گندزدایــی بــه مراکز خاص ارســال
میشــود .شــرایط کار اینجا ســخت اســت و این
بچههــا در معــرض انــواع بیمــاری قــرار دارند.
سالی دو بار واکســن میزنند و دو پزشک هم در
مجتمع آرادکوه مســتقر هســتند و مــدام آنها را
یکنند».
معاینهم 
مجید تپه زبالهها را نشان میدهد و میگوید:
«اگــر پــول یا طــا و جواهر گم کنید محال اســت
بیــن  6تــن زبالــه بتوانیــد آن را پیــدا کنید .شــما
بگــو تــوی این زبالهها پــول و طال پیدا میشــود؟

هر ســال چنــد نفر کــه فکــر میکنند پــول یا طال
و جواهراتشــان بــا زبالههــای خانــه اینجا آمده
سراغ ما میآیند و ساعتها زبالهها را باال و پایین
میکنند اما چیزی پیدا نمیکنند .سالی هم چند
بار اجساد تکه تکه شده پیدا میکنیم .امسال دو
تــا جنازه پیــدا کردیم .همین دو مــاه پیش وقتی
مشــغول پــردازش زبالههــا بودیم تنــه یک مرد
روی نقالــه آمــد .بالفاصلــه دســتگاه را خاموش
کردیم و به مســئوالن آرادکوه اطالع دادیم .یک
ساعت بعد پلیس و پزشکی قانونی سررسیدند.
دستهای این جنازه در زبالههای سوله کناری و
پاهایش هم در سوله آخر پیدا شد .وقتی تکههای
جسد به شکل پراکنده در سولههای مختلف پیدا
میشــود یعنــی قاتل بعــد از مثله کردن جســد،
آنها را در سطلهای زباله مناطق مختلف تهران
انداخته است».
موقــع خداحافظــی ،مجیــد ازمیــان زبالهها
ســوزن ســرنگی را نشــانم میدهــد و میگویــد:
«تکلیــف زبالههای بیمارســتانی و کلینیکها که
معلوم است .مســتقیم برای دفع به سلولهای
بهداشــتی منتقــل میشــوند اما خیلــی از مردم
که توی خانه از ســرنگ اســتفاده میکنند آنها را
با بقیه زبالههــا دور میریزند .اینجا وقتی بچهها
مشغول جداسازی هستند ،سوزن این سرنگها
دستشــان را زخمی میکنــد .خواهش میکنم
به مردم بگویید بعد از اســتفاده از ســرنگ نوک

ســوزن را خم کنند که دســت این بچهها زخمی
نشــود .البته تیغ و شیشه هم که داستان خودش
را دارد».
ارتفاع محل دفع پســماندهای بیمارســتانی
بیشــتر از  20متر اســت .ســرباالیی را باال میروم.
خاکریــزی از زبالههــای بیمارســتانی کــه داخــل
گونیهــای مخصــوص اســت مقابــل چشــمم
قــرار میگیرد .بیل لــودر زیر تپه آهــک میرود و
آن را روی گونیهــا میریــزد .زیــر پا پر از ســرنگ
و آنژیوکــت اســت .بــوی عفونــت مشــام را آزار
میدهــد و لودرهــا خــاک و آهک روی کیســهها
میریختند و ارتفاع خاکریز را باالتر میآوردند.
یکی از مســئوالن میگوید «این زبالهها بدون
جداسازی اینجا دفع میشوند و رویشان با آهک
پوشیده میشــود .ســلولهای دفع پسماندهای
بیمارســتانی کامــاً عایقبنــدی شــدهاند تــا
شیرابهشــان به زمین نفوذ نکند ».صدای پارس
ســگهایی کــه پشــت خاکریــز زبالــه دنبــال هم
میکننــد توجــه همه را جلــب میکنــد .هر چند
دقیقــه یــک بــار ســراغ یکــی از کیســههای زباله
میروند و بو میکشند.
در ســایت تولیــد کمپوســت خبــری از
صداهــای گوشــخراش نیســت .چنــد دســتگاه
همــزن مخروطــی شــکل کار میکننــد و کارگرها
بــا بیل مــوادی را داخل آنها میریزند .ســرکارگر
میگوید ســه ســالی اســت این مرکــز راه افتاده و

ی تر که دو ماه در محوطه سایت هوادهی
زبالهها 
میشــود برای تولید کمپوســت به اینجا میآید:
«اینجــا دو نوع کمپوســت درجه یــک و دو تولید
میکنیــم .درجه یک بــا مواد ریزغنــی تبدیل به
گرانــول میشــود .این کــود بــاارزش را به مناطق
 22گانه شــهرداری میفرستیم که برای پارکها
و فضــای ســبز اســتفاده کننــد .هــر روز  1300تن
گرانــول تولید میکنیــم .کمپوســت درجه  2هم
در باغها مصرف میشود و باغداران و کشاورزان
خریدارشهستند».
کوره زبالهسوز آخرین جایی است که باید سر
بزنم .تصویر پرواز دو عقاب باالی کوره بلندی که
دود ســفیدی از آن خارج میشود ،قاب زیبایی را
مقابل چشمم قرار میدهد .مهندس حبیبپور
مدیــر بخــش نیــروگاه زبالــه ســوز ،اتــاق فرمان
نیــروگاه را نشــانم میدهــد و میگویــد« :اینجــا
روزانه  200تن زبالهای که قابلیت بازیافت ندارد،
ســوزانده و از حــرارت آن هــر ســاعت  3مگاوات
برق تولید شده و مستقیم وارد شبکه برق شهری
میشود».
لحظه بازگشــت ،یکــی از کارگــران گونی مواد
پالســتیکی را کــه از میــان زبالهها جدا کــرده گره
میزنــد و داخــل ماشــین حمــل مــواد بازیافتی
میاندازد .با صدای بلند میگوید فکر کن اگر یک
روز زبالههــای تهران جمع نشــود چه فاجعهای
اتفاق میافتد؟

ëëتکلیف زبالههای بیمارســتانی و کلینیکها که معلوم اســت .مســتقیم برای دفع به سلولهای بهداشتی منتقل میشــوند اما خیلی از
مردم که توی خانه از سرنگ استفاده میکنند آنها را با بقیه زبالهها دور میریزند .اینجا وقتی بچهها مشغول جدا سازی هستند سوزن این
ســرنگها دستشــان را زخمی میکند .خواهش میکنم به مردم بگویید بعد از استفاده از سرنگ ،نوک سوزن را خم کنند که دست این
بچهها زخمی نشود .البته تیغ و شیشه هم که داستان خودش را دارد

با شــیوع ویــروس مرگبار
کرونــا زباله بیمارســتانی
تهــران از  70تن در روز به
 120تن رســید .پسماندی
دکتر حسین
کــه اگــر بــا پروتکلهــای
حیدریان
کامــل بهداشــتی دفــن
معاون پردازش و
دفع سازمان مدیریت نمیشــد ،میتوانســت
کانــون جدیــدی بــرای
پسماند
انتشــار ایــن ویــروس
باشــد .امــا کارکنان ســازمان پســماند و پــردازش
شــهرداری در مجتمــع آرادکــوه از روزهــای اول
شــیوع این ویروس ،پســماندهای بیمارســتانی را
بــا شــیوههای کامالً بهداشــتی دفــع کردنــد و این
روند همچنــان ادامه دارد .اگرچه بــا عبور از پیک
ششم میزان پســماندهای بیمارستانی کمتر شده
اما رعایت پروتکلهای بهداشــتی هنوز هم ادامه
دارد .البتــه  120تن فقط مربوط به بیمارســتانها
و مراکــز پزشــکی اســت و همــه میدانیــم کــه
خیلیها در خانه بســتری میشدند و قاعدتاً زباله
آلــوده هم تولید میشــد .در این راســتا با آموزش
بــه شــهروندان در فضــای مجــازی خواســتیم
زبالههــای عفونــی را داخــل کیســههایی بــه قطــر
 ۲۰ســانتیمتر قرار دهند و همراه پســماندهای تر
داخل سطلهای زباله بگذارند .در خط پردازش،
ایــن زبالهها همــراه زبالههــای بیمارســتانی دفع
میشــود .همچنیــن بــا شــیوع کرونــا بــرای دفــع
زبالههای بیمارســتانی در منطقه آرادکوه ۲ ،برابر
بیشتر از قبل آهک مصرف میکنیم .خوشبختانه
بــا اقداماتی کــه انجام شــد از ایجاد کانــون جدید
بیماری جلوگیری کردیم و امروز با فروکش کردن
کرونــا مقــدار زبالههــای بیمارســتانی بــه  ۱۰۵تن
کاهش پیدا کرده اســت .متأســفانه ایــن مدت دو
نفــر از نیروهای مجتمــع آرادکوه که به کرونا مبتال
شده بودند ،جان خود را از دست دادند.
قبــل از شــیوع کرونــا هــزار و  200تــن پســماند
خشــک در مناطــق با روشهــای مختلف تفکیک
میشــد امــا با شــیوع این ویــروس مراکــز تفکیک
پســماند خشــک را تعطیل کردیم .به این ترتیب
میزان ورودی پســماند به مجتمــع آرادکوه روزانه
بــه  6هــزار و  300تــن افزایــش پیــدا کــرد .البتــه
امــروز ورودی پســماند به آرادکوه بعــد از تفکیک
پســماندهای خشــک در مبــدأ بــه  ۵هــزار و ۳۰۰
تــن در روز رســیده اســت .همچنیــن ســلولهای
دفع زبالههای بیمارســتانی را هم کامالً به شــکل
بهداشــتی و مهندســی عایقبنــدی کردهایــم تــا
شــیرابه آن بــه خــاک و آبهــای زیرزمینــی نفوذ
نکند.
موضوع تفکیک زباله توسط شهروندان از مبدأ
موضوع مهمی است که میتواند به پاکیزگی شهر
کمک کند .در تهران هنوز با استانداردهای مدنظر
فاصلــه داریــم .خوشــبختانه بــا زیرســاختهایی
کــه در ایســتگاههای متــرو و میادین ترهبار شــکل
گرفته و بــا بهکارگیری اپلیکیشــنهای مختلف در
ایــن زمینه شــرایط نســبت به گذشــته بهتر شــده
است و امیدوارم تا  ۲سال آینده به استاندارد الزم
در زمینــه تفکیــک زباله بیــن خانوادهها برســیم.
شــاید یکــی از دالیلــی کــه در برخــی از کشــورها
مــردم توجــه بیشــتری بــه تفکیــک زبالــه دارنــد،
ســاختارهای اجبــاری باشــد .این اجبار بــا جریمه
هم همراه اســت .ولی در کشــور مــا اجباری وجود
نــدارد و خیلی از مــردم کارهایی انجــام میدهند
که باعث ترویج زبالهگردی میشــود .شــهروندان
میتوانند بــه جای اینکه زبالههای خشــک را کنار
ســطلهای زبالــه قرار دهنــد ،آن را بــه غرفههای
دریافت پسماندهای خشک یا خودرو مخصوص
پیمانکاران شهرداری در مناطق تحویل دهند.
 ۲۵تــا  ۳۰درصــد زبالــه تولیــدی شــهروندان
زبالــه خشــک ارزشــمند و قابل بازیافت اســت که
 10درصد آن توســط زبالهگردها تفکیک میشود.
زباله خشــک دوباره به صنعت برمیگردد و زباله
ترهم بعد از اینکه شــیرابه آن گرفته شــد به مواد
آلــی و بعــد از آن بــه کمپوســت تبدیل میشــود.
 40درصــد از زبالههــا هم کــه ارزش اقتصادی و یا
قابلیت کمپوســت نــدارد ،دفع میشــود ۲۰۰ .تن
هم به زبالهســوز میرود و تبدیل به برق میشود.
واقعیت این اســت که اگر اقدامــی برای مدیریت
پســماند انجام ندهیــم ،حداکثر تا  10ســال آینده
میتوانیــم در آرادکــوه زبالــه دفــع کنیــم .در ایــن
راســتا بــا اجــرای طــرح جامــع مدیریت پســماند
کــه تعریــف و ابــاغشــده افــق 20ســالهای برای
مجموعــه آرادکوه در نظر گرفته شــده اســت .این
طرح متمرکز بر فاینال ســازی و مدیریت پسماند
در مبدأ اســت تا بتوانیم حداقل تا  ۲۰ســال آینده
آراد کوه را داشته باشیم.
بــر اســاس آمارهــای جهانــی متوســط ســرانه
تولیــد زباله در دنیا حدود  ۸۰۰تا  ۸۵۰گرم اســت
و در تهــران میانگین تولیــد زباله  ۷۰۰تا  ۷۵۰گرم
اســت که کمتر از نرم جهانی اســت .بررســیهای
آماری نشــان میدهد تولید پســماند نسبت به 5
ســال قبل  ۲۲درصد کاهش داشــته است .البته ۵
تا  ۷درصد این کاهش به دلیل شــرایط اقتصادی
اســت و  15درصــد به دلیــل کارهایی کــه در مبدأ
انجام میگیرد.

