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محله

دكتر محمدباقر قاليباف:

دولت و شهرداري بايد مشكل
آلودگي هوا را حل وفصل كنند

چهارشنبه  20فروردین  1393شماره 501

بنده نميگويم شهرداري تهران هيچ مسئوليتي در قبال آلودگي هوا ندارد و
اين حرف درستي نيست .دولت ،شهرداري و مردم با هم بايد اين موضوع را
حل و فصل كنند ولي طبيعت ًا محوريت كار بر عهده دولت است .به گزارش
خبرنگارهمشهريمحله،دكترمحمدباقرقاليبافشهردارتهراندرپاسخ

به پرسش��ي مبني بر اينكه چه اقداماتي در س��ال  93ب��راي رفع آلودگي هوا
خواهيد كرد گفت« :بنده خيلي صريح عنوان كردم كه در شهرداري تهران به
دنبال آن نيستيم كه كار و مسئوليت جديدي را بپذيريم ولي آماده هستيم كه
اگركاري بر زمين مانده را برداريم و كمك كنيم» .

این مشکل بهداشتی ،تهدید کننده است

محله شادمهر چشم انتظار وعدهها
امیر دشتینژاد

محله شادمهر از محلههاي پر جمعيت و قديمي منطقه است كه بهرغم وجود امكانات مناسب شهري ساكنان آن با مشكالت بسياري دست و پنجه نرم ميكنند.
از وجود ايستگاه تخليه زباله در دل محله مسكوني گرفته تا استقرار ايستگاه موتوري سنگين شهرداري منطقه  10كه هنوز هم اهالي اين محله محله دليل وجود اين
ايستگاه را در يكي از پرازدحامترين محلههاي شهرداري منطقه  2تهران نميدانند.

محله شادمهر
«امس��ال ديگر طاقت تحمل بوي زبالهها را
نداريم .خواهش ميكنم به داد ما برسيد ».اين
مطلبي بود كه يكي از شهروندان محله شادمهر
با خواهش و تمنا پش��ت گوش��ي تلفن مطرح
ميكند و ميگويد« :به ما كمك كنيد .دوباره
روزهاي گ��رم پيشرو ق��رار دارد و اين هواي
گرم براي م��ا با يك عذاب هميش��گي همراه
اس��ت« ».حميده مرتضوي» يكي از س��اكنان
قديمي محله ش��ادمهر در مورد مش��كلي كه
در اين محله وجود دارد توضيحات بيش��تري
ميدهد و ميگويد« :در خيابان زنجان شمالي،
پايينت��ر از خيابان دريان نو درس��ت در كنار
بوستان بازيافت ،ايس��تگاه تخليه زباله منطقه
وجود دارد .همه زبالههاي منطقه در اين سكو
تخليه و س��پس از اينجا به مركز اصلي تخليه
زباله منتقل ميش��ود ».او ادامه ميدهد« :فكر
ميكنم نياز به توضيحات بيشتري نباشد و هر
شنوندهاي با شنيدن اين موضوع ميتواند تصور
كند كه س��اكنان اين محدوده ب��ا چه فاجعه

شهري روبهرو هستند .اين موضوع تازگي ندارد
و تاريخچه آن به سالهاي قبل بر ميگردد».
معضلي قديمي
براي كس��ب اطالعات بيشتر از اين موضوع
سراغ دبير ش��وراياري محله ش��ادمهر رفتيم.
«مجيد متوليان» ك��ه خيلي خوب در جريان
اين مشكل قرار د ارد و با ساكنان اين محدوده
از محله اظه��ار همدردي ميكند .اما چرا بايد
ايستگاه جمعآوري زباله منطقه ديگر آن هم با
اين جمعيت در دل يك محله مسكوني باشد؟
متوليان ميگويد« :اين موضوع بر ميگردد به
20ـ  30سال قبل .از زماني كه من يادم ميآيد
ايستگاه تخليه زباله منطقه  2در خيابان زنجان
ش��مالي بود ،اما سالها قبل همه اين محدوده
بياباني بيش نبود و بعد از گذش��ت سالها اين
بيابانها تبديل به ساختمان و محله مسكوني
شده اما هنوز هم ايس��تگاه تخليه زباله از اين
محدوده جمعآوري نشده است».

شيرابههاي زباله در كوچههاي مسكوني
همه مشكالت محله زنجان شمالي به وجود
اين ايستگاه تخليه زباله محدود نميشود .بخش
ديگر اين معضل عبور كاميونهاي حاوي زبالهها
از كوچههاي اين محله مس��كوني براي رسيدن
به ايس��تگاه تخليه اس��ت .دبير شوراياري محله
ش��ادمهر در خص��وص اين موض��وع ميگويد:
«شيرابه زبالههايي كه در كاميونهاي حمل آن
وجود دارد در كوچههاي اطراف ريخته ميشود
و اين ش��يرابهها بوي بس��يار ب��دي را در محله
مس��كوني ميپراكند كه امان س��اكنان محله را
بريده اس��ت .بهويژه حاال كه فصل سرما به پابان
رسيده اين مشكل دوچندان ميشود ».متوليان
ادامه ميدهد« :اين موضوع را بارها با مس��ئوالن
شهرداري در ميان گذاشتيم و در جلسات مختلف
آن را مطرح كردهايم .قرار بود تا پايان سال  92و
قبل از رسيدن فصل گرما اين مشكل حل شود و
ايستگاه تخليه زباله به مكان ديگري منتقل شود،
اما حاال كه وارد سال  93شدهايم اين اتفاق هنوز

نيفتاده است».
استقرار ايس�تگاه موتوري سنگين منطقه
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در محله شادمهر موضوعات عجيب و غريبي
وج��ود دارد .از وجود ايس��تگاه تخلي��ه زباله در
دل محله مس��كوني كه بگذريم وجود پاركينگ
ماشينهاي سنگين شهرداري منطقه  10در اين
محل��ه هم جاي تعجب و عالمت س��ؤال را باقي
ميگذارد .اين در حالي اس��ت كه به گفته دبير
ش��وراياري محله شادمهر تا مدتي قبل ايستگاه
موتوري س��نگين ش��هرداري منطقه  2هم در
اين محله و در خيابان حبيب اللهي قرار داشت.
متوليان ميگويد« :چند وقتي ميش��ود كه اين
ايستگاه از محله شادمهر جمعآوري شد ،اما محل
استقرار ماش��ينهاي سنگين شهرداري منطقه
 10هنوز در محله ماس��ت و وجود اين ايستگاه
شهروندان را اذيت ميكند .اميدوارم مسئوالن در
سال  93به فكر حل اين مشكالت باشند».

پاسخ مسئول
شهرداريمنطقه:
بهزودي مشكالت حل ميشود
شهردار منطقه ش�خص ًا به دنبال حل اين
معضل و انتقال ايس�تگاه تخليه زباله از محله
مسكوني شادمهر به محدوده ديگري است .اما
موضوع مهم آن است كه استقرار يا جمعآوري

ايس�تگاه تخلي�ه زبال�ه از حيط�ه اختيارات
ش�هرداري منطقه خارج اس�ت و به سازمان
پسماند ش�هرداري تهران مربوط ميشود .اما
شهرداري منطقه تمام تالش و رايزنيهاي الزم
رابرايانتقالهرچهزودتراينايستگاهازمحله
شادمهر انجام داده و ميدهد .در روزهاي پاياني
سال  92هم جلسات متعددي در اين خصوص

برگزار شد و مسئوالن سازمان پسماند براي
انتقال زودتر اين ايستگاه قول مساعد دادند.
به شهروندان محله شادمهر قول ميدهم كه
ب�ا همكاري ش�هرداري تهران اين مش�كل
در س�ال  93برطرف ميش�ود .در خصوص
استقرار ايستگاه موتوري سنگين شهرداري
منطقه  10هم مس�ئوالن ش�هرداري منطقه و

از جمله خود ش�هردار ه�م در حال پيگيري
موضوع هستند .مراحل براي انتخاب زمين و
جابهجايي اين ايستگاه در حال انجام است و
به اميد خدا اين مش�كل هم در سال  93حل
ميشود.
«سيد مرتضي علم الهدي»
معاون خدمات شهري شهردار منطقه

