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شهرنوشت

در روزهای اخیر تصویری از تهران 
که توسط ناظر فضایی ناسا گرفته شده 
بود بسیاری را شــگفت زده کرد. ابری 
به رنگ بنفش بر فراز بخشی از نقشه 
تهران. گفته می شــد این ابر ستونی 
5 کیلومتــری از گاز متان اســت که 
آســمان جنوب شــهر را دربرگرفته 
اســت و طبق تصاویر به دست آمده 
در هر ساعت حدود ۸5۰۰ کیلوگرم 
متان بــه هوا می فرســتد. تنها مرکز 
وســیع دپوی زباله در جنوب تهران با 
مختصاتی که مورد اشاره گزارش ناسا 
بود، ســایت آرادکوه و متعلق به مرکز 
مدیریت پسماند شــهرداری تهران 
اما این خبــر را رد کرد. محمد مهدی 
عزیزی، مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند تهران در واکنش به این موضوع 
گفت که در سایت زباله آرادکوه، اقدامی 
که به تولید گاز متان منجر شود صورت 
نگرفته اســت. موضوعی کــه به نظر 
می رســید خود نیز چنــدان به آن 

مطمئن نبود.
 دیروز اما پیــام جوهرچی، معاون 
دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت 
محیط  زیســت، با تایید تصاویر ناسا 
اظهار کرد: »مراکز دفن قدیمی به طور 
قطع قابلیــت دفع گاز متــان دارند و 

نمی توان این موضوع را حاشا کرد«.
در حالی که بسیاری از شهروندان 
تهرانی و از جمله مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری تهران 
گمــان می برند که ماجرای ســایت 
دفن زباله آراد کــوه واقع در کهریزک 

تهران، تنها به تل عظیم زباله و شیرابه 
و آلودگی آب و خاک و بوی نامطبوعی 
که منطقه و گاهی سراســر تهران را 
فرامی گیرد ختم می شــود، اما پس از 
عکس جنجالی ناسا مشخص شد که 
ماجرا تنها این نیست و گاز متان آن هم 
با این حجم و غلظت را نیز باید به پرونده 

قطور آلودگی هوای تهران افزود.
مرکز آرادکوه 6۰ سال است که تنها 
مرکز پردازش و دفن زباله شهر تهران 
است. یعنی زمانی که پایتخت کمتر از 
2 میلیون نفر جمعیت و میزان مصرف 
به نسبت جمعیت در آن بسیار کمتر از 
تهران 1۰ میلیــون نفری حال حاضر 
بود. با این حال آنچه که تغییری در آن 
حاصل نشد، راهبری جدید برای دفن 

زباله است.

سهم ایران در تولید متان
تقریباً همه کسانی که با اصطالح 
گازهای گلخانه ای آشــنا هســتند، 
دی اکســید کربن را به عنوان معرف 
این گــروه از گازها می شناســند. اما 
دی اکسید کربن تنها یکی از گازهای 
گلخانه ای اســت که انســان تولید 

می کند.
گازهای گلخانه ای شامل دی اکسید 
کربن، متان و سایر گازهایی است که در 
جو زمین تجمع کرده و الیه انعکاسی 
برای گرما ایجاد می کننــد و زمین را 
در دمــای قابل قبول نگــه می دارند. 
برای هزاران ســال، غلظت گازهای 
گلخانه ای و دمای کلی زمین به طور 
نســبتا پایداری ثابت بود اما، افزایش 
شدید غلظت گازهای گلخانه ای ناشی 
از فعالیت های صنعتی طی 2۰۰ سال 
گذشته این سیستم را از تعادل خارج 

کــرده و باعث گرم شــدن کره  زمین 
شده است. 

در ســال های اخیــر موضــوع 
انتشــار گازهای گلخانه ای به یکی از 
چالش های اصلی بشر برای بقا تبدیل 
شده است. کشــورهای مختلف دنیا 
راهکارهایی را برای کاهش تولید این 
گاز و ملزم کردن یکدیگر برای اجرای 
آن در نظر گرفته اند. نشست گالسکو 
در سال گذشــته با این هدف برگزار 
شد. ایران هم یکی از شرکت کنندگان 
این نشست بود. کشوری که هر چند 
صنعتی نیست و نباید سهم چندانی در 
تولید سوخت های فسیلی داشته باشد 
اما رتبه هفتم را به نسبت جمعیت در 
تولید گازهای گلخانه ای دارد. سهمی 
باال که دولتمــردان آن را به تحریم ها 
نسبت می دهند. در حالی که برخی 
صنایع فرسوده و برخی استخراج نفت 
را زمینه ساز باال رفتن سهم کشور در 
تولید گازهای گلخانــه ای می دانند، 
حال باید سهمی هم برای سایت های 
زباله کشور که تعداد آنها کم هم نیست 
در نظر گرفت. مــواردی که هم برای 

ســاکنان منطقه مشــکالت زیست 
محیطی و بهداشــتی فراوان ایجاد 
کرده است مثل ســایت زباله سراوان 
و آراد کــوه و از قرار معلــوم هم برای 

کره زمین.

رصد متان با چشم ناسا!
در حالی که مســئوالن در حوزه 
پسماند تهران از وجود گاز متان ابراز 
بی اطالعی می کنند، سوال اینجاست 
که ناسا چگونه و با چه ابزاری این گاز 
را باالی ســر تهرانی ها تشخیص داده 

است. 
گفته می شود یکی از دستگاه های 
نظارتی ناســا این توانایی را دارد که 
به شناســایی منابع انتشــار متان در 
زمین بپــردازد. از آنجایی که به گفته 
محققان این گاز ۸۰ برابــر قوی تر از 
دی اکسید کربن عمل می کند، رصد 
چالــش اصلی حیــات در کره زمین، 
یعنی تولید گازهای گلخانه ای هم یک 
دستور العمل اصلی برای کنترل این 

ماده مخرب است.
این ناظر که از تیر ماه امســال کار 
خود را اغاز کرده است، دستگاه بررسی 
منبع غبار معدنی ســطح زمین است 
و در قســمت بیرونی ایستگاه فضایی 
بین المللی نصب و ترکیب شیمیایی 
گرد و غبار را در سراسر مناطق بیابانی 
زمین اندازه گیری و به دانشــمندان 
کمک می کنــد تا بفهمنــد که غبار 
موجود در هوا چگونه بر آب و هوا تأثیر 
می گذارد. عــالوه بر این بــه تازگی 
مقامات ناســا اعالم کردنــد که این 
دستگاه در حال شناسایی توده های 
عظیــم گاز متــان در کره زمین هم 
هســت و تاکنون 5۰ مــورد از آنها را 

شناســایی کرده که یکی از آنها باالی 
سر بخش های جنوبی تهران قرار دارد.

واکنش شهرداری تهران 
با این حــال حســین حیدریان، 
معاون پردازش و دفع سازمان پسماند 
شــهرداری در واکنش به این خبر با 
تکذیب ایجاد ابر متان به دلیل دپوی 
زباله در جنوب تهران گفته بود: »اگر 
دپوی زباله عامل ایجــاد ابر متان بود 
باید در طول 6۰ ســال گذشــته هم 
دیده می شــد در حالی که تراکم این 
گاز همیشه زیر 5 درصد بوده است«. 
او در گفتگــو با اکوایــران، حتی بیان 
کرد که »اگر متان به تراکم 15 درصد 
برسد منفجر می شود و به همین دلیل 
تراکم این گاز همیشــه زیر 5 درصد 
است و ابری در این میزان تراکمی که 
در تصویر اشاره شده ایجاد نمی شود«.

در حالی کــه حیدریان با اشــاره 
به امــکان خطای اطالعــات تصاویر 
ماهواره ای اطمینــان داد که ابر متان 
هیچ ارتباطی با مجموعه آرادکوه ندارد، 
سازمان محیط زیست به ابهامات پایان 
داد و دیروز اعــالم کرد که ماجرای ابر 
متان آن هم باالی سر این سایت دفن 

زباله صحت دارد.
پیام جوهرچــی، معــاون دفتر 
مدیریت پسماند ســازمان حفاظت 
محیط  زیســت در این باره به ایســنا 
گفت: »مراکز دفن قدیمی به طور قطع 
قابلیت دفع گاز متان را دارند و نمی توان 
این موضوع را حاشا کرد. در کشورهای 
پیشــرفته برای طراحی محل دفن 
پسماند استحصال گاز دارند تا به عنوان 
یک منبع انــرژی از آن در نیروگاه ها 

استفاده کنند«.
وی افزود: »ما از دو ســال گذشته 
دســتورکار طراحی محل دفن زباله 
را به این شــیوه ابالغ کردیم که باید 
محل دفن های زباله جدید و براساس 
ضوابط و دستورالعمل ابالغی سازمان 
محیط زیست ساخته شوند. به عبارتی 
لوله گذاری هایی برای خروج گاز متان و 
استحصال انرژی از متان صورت بگیرد. 
اگر این کار انجام شود چنین مواردی 

رخ نمی دهد«.

 ضرورت مدیریت گازهای 
متصاعد از سایت زباله

در حالــی که در ســال های اخیر 
بسیاری از کشورها سعی دارند تا سهم 
خود را از تولید گازهــای گلخانه ای 
به خصــوص متــان در کره زمین کم 
کننــد و در نتیجــه در روند کاهش 
گرمایش کره زمین قدمــی بردارند، 
ایــران سال هاســت کــه درگیــر 
مواردی چــون تامیــن بودجه برای 
ایجاد زیرســاخت های هوای پاک و 
ساماندهی سایت های دفن زباله ایست 
که در سراسر کشور مشکالتی را برای 

شهروندان ایجاد کرده است.

در این میــان برخــی می گویند 
اســتحصال گازهــای گلخانه ای آن 
هم در ســایت های دفن زباله چندان 
پرهزینــه نیســت و شــهرداری ها 
می توانند آن را با کمــی برنامه ریزی 
پیش ببرند در این زمینه شــهرداری 
تهران پس از 6۰ ســال بهره برداری 
از ســایت آرادکوه هنوز قدمی در این 

خصوص بر نداشته است.
براساس آمارهای شهرداری تهران، 
حجم تولید روزانه زباله در تهران بین 7 
تا 7.5۰۰ تن زباله است که بخش قابل 
توجهی از آن در آرادکوه دفن و انباشت 
این حجم از زباله در سالیان متمادی به 

تولید متان منجر می شود.
داریوش گلعلیــزاده، رئیس مرکز 
ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیســت در این باره می گوید: 
»گازهای گلخانه ای نباید وارد محیط 
شــود و ســازمان مدیریت پسماند 
شهرداری تهران وظیفه دارد که این 
گازها را استحصال کند. این گازها باید 
تبدیل به بیوگاز شده و به صورت انرژی 

تولیدی مورد استفاده قرار گیرد«.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط  زیست ایجاد 
 )MRF( مراکز میانی مدیریت پسماند
را یکی از راه حل هــای کنترل این گاز 
می داند و معتقد اســت: »در نهایت 
شهرداری تهران باید به سمت حذف 
دفن سنتی پســماند برود و با کمک 
فناوری های جدی بــه تولید انرژی از 

آن بپردازد«.
در این میان نباید این نکته را از یاد 
برد که گاز متــان می تواند عامل بروز 
آثار مخرب بر مغز و حتی انفجار شود. 
به گفته متخصصان اگــر 95 درصد 
گاز متان با 5 درصد اکســیژن معلق 
در هوا، آمیخته شــود به یک انفجار 
بزرگ بدل خواهد شد. این موضوع با 
توجه به اشتغال کارگران در محدوده 
آراد کوه این نگرانــی را ایجاد می کند 
که عدم توجه به ایــن حجم متراکم 
از گاز می تواند عالوه بر آثار زیســت 
محیطی، برای فعــاالن در آن منطقه 

هم فاجعه آفرین شود.

تأیید تصاویر ناسا از ابر خطرناک متان بر فراز تهران 

چرا شهرداران فکری برای استحصال پسماند آرادکوه نکردند؟

پس از عکس جنجالی ناسا 
از ابر ستونی 5 کیلومتری از 
گاز متان در جنوب تهران، 
مشخص شد که فهرست 

آالینده های پایتخت تنها 
به خودروها و صنایع ختم 

نمی شود و گاز متان؛ آن هم 
با این حجم و غلظت را باید به 
پرونده قطور آلودگی هوای 

این شهر افزود

داریوش گلعلیزاده، رئیس 
مرکز ملی هوا و تغییر 

اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیست: »گازهای 

گلخانه ای نباید وارد محیط 
شود و سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری تهران 
وظیفه دارد که این گازها را 
استحصال کند. این گازها 
باید تبدیل به بیوگاز شده 
و به صورت انرژی تولیدی 
مورد استفاده قرار گیرد«
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رئیس دانشگاه یاسوج:
دانشجویان معترض، 

خانواده خود را بیاورند!
طــی چند روز گذشــته 
در فضای مجــازی اخباری 
مبنی بر اخــراج 2۰۰ نفر از 
دانشجویان دانشگاه یاسوج 
منتشر شده بود. هر چند رئیس 
دانشگاه یاسوج این خبر را کذب می داند، اما منکر تعلیق 

گروهی از دانشجویان نشده است.
به گزارش ایســنا، بهادر کرمی گفت: اخبار اخراج 
2۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه یاسوج کذب محض 
اســت و هیچ کدام صحت ندارد و احکام صادره تنها 
حکمی اولیه بازدانده هســتند. اگر دانشجو قوانین و 
مقررات دانشگاه را رعایت کند بنایی بر اخراج دانشجو 

نداریم.
وی افزود: در صورتی که خانواده متعهد شود که این 
رفتار ها از سوی فرزندان دانشجوشان تکرار نشود احکام 
صادر را به حالت تعلیق درمی آوریم و دانشــجویان به 

کالس درس خود برمی گردند.
    

گوگل پلی رفع فیلتر می شود؟
درحالــی که از شــنبه و 
پس از ایــراد امنیتی گوگل 
به اپلیکیشن روبیکا، وزارت 
ارتباطات و نورنیوز رســانه 
نزدیک به شورای عالی امنیت 
ملی رفتار گوگل را در تناقض با پروتکل های بین المللی 
اعالم کرده بودند، گوگل این ایراد امنیتی به روبیکا را 
حذف کرد. این درحالی است که وزارت ارتباطات پس از 

این اتفاقات گوگل پلی را فیلتر کرده است.
 Google Play به گزارش زومیت، سیســتم
Protect از دیروز)دوشنبه( دیگر اپلیکیشن روبیکا 
را به عنوان اپلکیشــن خطرناک شناسایی و مسدود 
نمی کند. به نظر می رسد روبیکا با ایجاد تغییراتی در 
اپلیکیشن خود، مشکل را حل کرده است. حال باید دید 
برخی زیر مجموعه های گوگل که به تالفی بالک شدن 
روبیکا، برای کاربران ایرانی فیلتر شده بود، بار دیگر به 

شکل قبل خواهد شد؟
    

میدری:
 فقر آموزشی 

خروجی نظام آموزشی بد است
در  میــدری  حمــد  ا
نشست خبری تاثیر کرونا بر 
بازماندگی از تحصیل با بیان 
اینکه فقر آموزشی خروجی 
نظام آموزشــی بد است، در 
مورد گزارش فقر آموزشی در خرمشهر مربوط به سال 
99 و دوران کرونا گفت: در این بازه زمانی خرمشهر 7۴5 

نفر در دوره ابتدایی به مدرسه نمی آمدند.
وی  با بیان تالش ها برای بازگرداندن بازماندگان 
از تحصیل در دوران کرونــا گفت: نکته قابل تامل این 
است که ازدواج دختران در مقطع متوسطه در دوران 

کرونا بیشتر شد.
او افزود: در بررسی ها عوامل جدایی والدین، فوت 
کودک، مهاجرت داخلی و خارجی و واگذاری بچه از 
جمله دالیل بازماندگی از تحصیل در این شــهر بوده 

است.
میدری اظهار کــرد: کرونا در همــه دنیا موجب 
بازماندگی از تحصیل شد. در دوره ابتدایی 2۴۰ هزار 
دانش آموز مدرســه نمی روند و در مقطع متوسطه 
76۰ هزار نفر مدرسه نمی روند. این رقم ها در سال های 
آینده آسیب بزرگی خواهد بود. باید پویش ملی برای 
این مسئله انجام شود اینکه امسال کاری صورت بگیرد 
که یک میلیون بازمانده از تحصیل به مدرسه برگردند 

مهم است.
    

۲۷ سازه غیرمجاز در منطقه پنج 
تخریب شد

دادستان تهران از تخریب 
27 سازه غیر مجاز در حریم 
شهرداری منطقه 5 واقع در 

مرادآباد خبر داد.
 به گزارش قــوه قضاییه، 
علی صالحی اظهار کرد: شــهرداری منطقه 5 تهران 
گزارش داد که افراد سودجو با سوءاستفاده از وضعیت 
یک ماه گذشــته در محدوده مرادآباد واقع در حریم 
شهرداری منطقه 5، اقدام به ساخت وساز کردند که به 
محض دریافت گزارش، این موضوع در شورای تأمین 

شهر تهران مطرح شد.
دادستان تهران تصریح کرد: پس از بررسی منطقه 
یاد شده با همکاری دادسرای ناحیه ۳7، مأموران فاتب و 
یگان حفاظت شهرداری تهران، تمام اتاقک های ساخته 
شده به تعداد 27 سازه و دیوارکشی های صورت گرفته 
که در بازه زمانی بسیار کوتاهی ساخته شده بودند، به 

صورت کامل تخریب شدند.

از گوشه و کنار 

در روزهای اخیر رئیس ســازمان ســنجش از تشکیل 
شورای حفاظت آزمون با حضور نیروهای امنیتی و قضایی 
مانند پلیس فتا و حفاظت اطالعات سپاه و وزارت اطالعات 
خبر داد. گفته شده است این شورا برای جلوگیری از تقلب در 
آزمون کنکور صورت خواهد گرفت. با اعالم ورود نیروهای 
امنیتی به برگزاری کنکور، شــیوه برگــزاری کنکورهای 
سراسری باردیگر در هاله ای از ابهام فرو رفت. در همین باره 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره همکاری این 
سازمان با نهادهای امنیتی برای ایمنی کنکور سراسری به 

خبرنگار ایلنا توضیحاتی را ارائه کرد.
عبدالرسول پورعباس در مورد همکاری با نهادهای امنیتی 
در برگزاری کنکور و اســتفاده از تخصص آنها در شناسایی 
دستگاه های تقلب پیشرفته که حتی برای کارهای جاسوسی 
هم به کار می روند، توضیح داد: ما یک شــورای حفاظت از 
آزمون داریم که در این شورا طبیعتا تمام دستگاه های اجرایی 
و نظارتی و قانونگذار و حتی قوه قضاییه و ضابطین حضور دارند. 

در این شورا تصمیم گیری می شود که به چه شیوه عمل کنیم و 
رصد میدانی انجام می شود و همچنین شبکه های متخلفی که 

داوطلبان را به گمراهی می کشانند، کشف می کنند. 
رئیس سازمان ســنجش آموزش کشــور در ادامه بیان 
کرد: سال گذشته حدود 12 شبکه تقلب و تخلف را به کمک 
ضابطین امر شناسایی کردیم. در دوره آزمون قوه قضاییه و 
قاضی کشیک حضور دارند و برای خطاها و مسیرهای خالف 
قانون بالفاصله حکم صادر می کنند و ضابطین کار عملیاتی 

انجام می دهند. 
پورعباس با تاکید بر فعالیت چشمگیر سازمان سنجش 
با نهادهای مرتبط گفت: ارتباط گســترده ای بین سازمان 
سنجش آموزش کشور و نیروی انتظامی، قوه قضاییه و وزارت 
اطالعات در جهت ایمن کردن فضای آزمون سراسری وجود 
دارد و طراحی هایی برای این هدف داریم که با تعامل با یکدیگر 

انجام می شود. 
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری با تاکید بر نقش 

شرکت های دانش بنیان در شناســایی تقلب های آزمون 
سراسری خاطرنشــان کرد: در آزمون سراسری گذشته ما 
سامانه ای را به کمک شرکت دانش بنیان ساختیم که نامش 
را اصطالحا سیگنال یاب گذاشتیم که تمام ۸5۰ مورد تخلفی 

که ثبت شد به کمک همین سیگنال یاب بود. 
وی ادامه داد: ابزارهای تقلبی که برخی داوطلبان به جلسه 
آزمون می برند، با هیچ روشی قابل کشف نیست، اما دستگاهی 
که ساخته شد، فوق العاده عمل کرد و همه تقلب ها را کشف 

کرد. 
این مسئول خاطرنشان کرد: دستگاه سیگنال یابی که ما 
در اختیار داریم این قدرت را دارد که سیگنال دستگاه هایی 
کوچک در حد یک بند انگشت را که به راحتی می توان آن را 

جاسازی کرد، شناسایی کند. در واقع این دستگاه دانش بنیان 
این فرصت را برای شناسایی سیگنال های ابزارهای تقلب در 

اختیار ما می گذارد.
رئیس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور در مورد 
الکترونیکی شدن آزمون سراســری در سال 1۴۰۳ با اشاره 
به همکاری با نهادهای امنیتی و اســتفاده از تخصص آن ها 
در این آزمون گفت: قطعا برای برگزاری آزمون الکترونیکی از 
همه دستگاه های مرتبط کمک می گیریم. ما نرم افزارهایش 
را تهیه می کنیم و دست خودمان است و مشکلی وجود ندارد. 
مشکلی که فعال داریم و در صدد برطرف کردن آن هستیم، این 
است که حوزه آزمون باید مدرن، هوشمند و با امکانات خاص 
باشد. دیگر نمی شود مثل سابق با میز و صندلی باشد. در حال 
طراحی حوزه ها متناسب با آزمون الکترونیکی هستیم و تا به 
حال 2۰ حوزه را هم طراحی کرده ایم و این 2۰ حوزه فعال در 
مرکز استان ها هستند. به زودی آزمون های تستی به صورت 

آزمایشی شروع خواهیم کرد. 
معاون وزیر علوم در پاســخ به این سوال که آیا الزم است 
برای رسیدن به یک سالن اســتاندارد برای برگزاری کنکور 
الکترونیکی فضای تازه ای ساخته شــود؟ اظهار کرد: خیر، 
نیازی به سالن جدید نیســت. همان فضاهای موجود را به 

تجهیزات پرتابل مرتبط مجهز می کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش پاسخ داد

ماجرای ورود نهادهای امنیتی به کنکور چیست؟

گفت وگو


