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مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در گفت وگو با همشهری:
تهران دارای موزه اتوبوس می شود 

براساس اعالم مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
امسال قرار اســت موزه اتوبوس های تاریخی راه اندازی 
شود. بهرام نکاحی در گفت وگو با همشهری همچنین با 
اشاره به این موضوع که قرارداد خرید 50دستگاه اتوبوس 
برقی بــرای فعالیت در خط میدان بهارســتان - میدان 
جمهوری اسالمی به امضا رسیده، از ورود رسمی چندین 
اتوبوس الکتریکی با تکنولوژی نوین به ناوگان حمل ونقل 
همگانی پایتخت در سال جاری خبر می دهد. او که دیروز 
به همشهری آمده بود، ضمن دیدار با مدیران مؤسسه و 
حضور در تحریریه روزنامه؛ از مهم ترین نیاز ها و چالش ها 

و برنامه های پیش روی این شرکت در سال 1401گفت.

درباره تعداد اتوبوس هــای موجود در ناوگان 
اتوبوسرانی شهر تهران آمار مختلف و بعضا متناقضی ارائه 
می شود. باالخره پایتخت چند اتوبوس دارد و میانگین عمر 

ناوگان اتوبوسرانی چند سال است؟
براســاس آمار ثبت شــده درسیستم ســازمان اتوبوسرانی، 
درمجموع بالغ بر 5هزار دســتگاه اتوبوس خصوصی و دولتی 
داریم، اما باتوجه به اینکه میانگیــن عمر اتوبوس های بخش 
خصوصی باالی 15ســال و میانگین عمر اتوبوس های بخش 
سازمانی ما باالی 12و نیم  سال است، عمال تعداد ناوگانی که 

سن آنها زیر عمر فرسودگی باشد بسیار کم است.
برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب در ناوگان 

اتوبوسرانی، تهران به چند دستگاه اتوبوس نیاز دارد؟ 
تکلیف قانونی که در حوزه حمل ونقل عمومی برای اتوبوسرانی 
دیده شده سهم 25درصدی اســت، اما درسال های گذشته 
باالترین میزان جابه جایی مسافر توســط ناوگان اتوبوسرانی 
به حدود 11درصد می رسد. آن هم در شــرایطی که جامعه 
آماری اتوبوس های ما بین 6هزار تا 6هزار و 500دستگاه بود. 
هم اکنون سهم جابه جایی مســافر در اتوبوسرانی شهر تهران 
4درصد است. متأسفانه طی ســال های اخیر اتوبوسرانی و در 
مجموع حوزه حمل ونقل عمومی مــورد بی مهری قرار گرفته 
و ناوگان و زیرساخت ها به لحاظ ســخت افزاری و نرم افزاری 
عمدتا دچار کمبود و فرسودگی است. طبیعی است که هر یک 
از ضعف ها و کمبود ها اثر خود را بــر میزان و کیفیت خدمات 
ناوگان اتوبوسرانی می گذارد و به تبع آن موجب افت خدمات 
و نارضایتی شهروندان می شــود. آنچه مسلم است اینکه اگر 
می خواهیم به شرایط ایده آل ســهم 25درصدی و 5میلیون 
جابه جایی در روز برسیم به چیزی در حدود 7500تا 10هزار 
دســتگاه اتوبوس و ناوگان پیرامونی آن نیاز است. در همین 
راستا در سال 1401حداقل 2هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان 

اتوبوسرانی پایتخت اضافه خواهد شد.
اتوبوس های برقی به صورت آزمایشی در تهران 
شــروع به فعالیت کرده اند، از چه زمانی قرار اســت   به 
 شــکل رســمی و دائمی وارد ناوگان حمل ونقل عمومی

تهران شوند؟ 
پیش از این اتوبوس های برقی از نــوع کابلی در تهران وجود 
داشت، اما کارهای انجام شــده در ماه های نخستین تجربه ما 
در ورود و به کار گیری اتوبوس های برقی از نوع تکنولوژی های 
جدید است. متأسفانه در کشورمان هنوز تولیدکننده اتوبوس 
برقی نداریم، هرچند 3 خودروساز در حال برداشتن گام های 
اولیه هستند. برای مثال یک دستگاه اتوبوس شتاب را در اختیار 
گرفته ایم که به صورت آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا 
باید مشــکالت و ضعف هایی که در این اتوبوس ها دیده شده 
برطرف شــود و پس از آن به تولید انبوه برسند و به مرور وارد 
چرخه حمل ونقل عمومی شــوند. موضوع اتوبوس های برقی 
توجه و نگاه به مقوله حمل ونقل پاک اســت که در دستور کار 
ما قرار دارد. کمااینکه در افق پیش رو و برنامه های بلندمدت 
جایگزینــی اتوبوس های برقی با اتوبوس هــای دیزل و حتی 
گازسوز در دنیا مورد توجه و در دســتور کشورها قرار گرفته 
است و طبیعتا ما هم از این قاعده مستثنی نیستیم و باید در این 
مسیر حرکت کنیم. در نخستین گام قرارداد خرید 50دستگاه 
اتوبوس برقی برای خط میدان بهارستان- میدان جمهوری تا 
پایان سال بسته شده که امیدواریم شرکت طرف قرارداد بتواند 

به تعهداتش عمل کند.
درباره تاسیس موزه اتوبوســرانی و جزئیات 

مربوط به آن هم توضیح می دهید؟
بیش از 66ســال از تاسیس شــرکت اتوبوســرانی در تهران 
می گذرد که این موضوع نشــان می دهــد در این حوزه چند 
دهه برای ارتقــای حمل ونقل عمومی و ارائــه خدمات کار و 
تالش صورت گرفته است و ما میراث دار این تدبیر و زحمات 
پیشینیان هســتیم. امروز بیش از 40خودرو از اتوبوس هایی 
که در ســال های مختلف و در سیســتم اتوبوســرانی تهران 
به کار گرفته می شــد از اتوبوس های اولیه موتورجلو گرفته تا 
اتوبوس های دو طبقه یا اتوبوس های دوکابینه اولیه و مدهای 
مختلفی که در بازه های مختلف از آنها استفاده می شد موجود 
است و شرکت اتوبوسرانی بنا دارد موزه ای را با توجه به امکانات 
موجود طراحی کند تــا در مجاورت این موزه اتوبوســرانی، 
برنامه های اتوبوســرانی و آینــده آن نیز به تصویر کشــیده 
شود. امیدواریم که امســال بتوانیم این مهم را رقم بزنیم. در 
ایام نوروز هم با همکاری مجموعه بــرج میالد تعدادی از این 
اتوبوس ها را برای بازدید گردشگران در این فضا مستقر کردیم 
که با استقبال بسیار خوب شهروندان مواجه شده و برای آنها 
نوســتالژی خوب و مهیجی بود. به ویژه اتوبوس های دوطبقه 
که عموما مردم تهران خاطرات خوبــی از آنها دارند و اکنون 
امیدواریم موزه را به صورت دائــم دایر کنیم. برای این منظور 
3نقطه برج میالد، خیابان هنگام و مجموعه آزادی، پیشنهاد 
شده است که هنوز در مورد آنها به جمع بندی نهایی نرسیده و 

درحال انجام مطالعات اولیه هستیم.

فردا، 35متري افتخاری 
بازگشایی می شود

خیابان 35متــری افتخاری فردا)دوشــنبه( با حضور 
مدیران شهری به طور کامل بازگشایی می شود.

به  گزارش همشــهری، اواخر تیرماه سال گذشته این 
خیابان که نقطــه اتصال محله های دارآبــاد، نیاوران، 
آجودانیه، کاشانک و...  به شبکه بزرگراهی امام علی)ع( 
و شهید صیادشــیرازی است، بازگشــایی شد اما یک 
روز بعد از افتتاح، ارتش بــا ریختن خاک و نخاله آن را 
دوباره مسدود کرد. حدود 8ماه این معبر بالتکلیف رها 
شده بود تا اینکه ســیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس 
کمیســیون عمران، حمل ونقل شورای شهر تهران در 
جلسه هفته گذشــته به این موضوع واکنش نشان داد 
و گفت که بازگشایی این خیابان حدود 700متر مسیر 
تردد شهروندان را کوتاه و جریان ترافیک را مطلوب تر 
می کند و خواستار پیگیری موضوع توسط شهرداری 
تهران شــد. حمیدرضا حاجوی، شــهرداری منطقه 
یک بالفاصله پیگیری هــاي الزم را انجام داد و ضمن 
عذرخواهی از شهروندان بابت تأخیر از بازگشایی این 
پروژه گفت که فردا این خیابان بازگشایی و عبور و مرور 

در آن میسر می شود.

 خبر

گپ

موضع شورا درخصوص 
نمایشگاه های پرمخاطب

سیدجعفر تشکری هاشمی
رئیس کمیسیون عمران  حمل ونقل شورای شهر تهران

شــورا براســاس مصوبه ای کــه داده به صراحــت نظرش 
را در مــورد برپایــی نمایشــگاه های پرمخاطــب اعــام 
کــرده اســت. فــارغ از اینکــه چنیــن نمایشــگاه هایی در 
شــهرآفتاب یا مکان دیگری برپا شــوند، در مصوبه ذکر 
شده است که نمایشگاه های پرمخاطب نباید در داخل 
شهر برگزار شــوند. چرا که مخل آرامش مردم و ترافیک 
شهر می شــود و به هر شــکل به عنوان یک راهبرد و یک 
سیاســت کلی توسط شــورای شــهر تصمیم گیری شده 
و قــرار نیســت شــورا دراین خصــوص تصمیــم جدیــدی 
بگیــرد و روی همیــن تصمیــم تأکیــد داریــم. به هرحــال 
آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه نمایشــگاه ها نبایــد 
بــرای مــردم مزاحمــت ایجــاد کننــد و ازایــن رو به نظــر 
گزینــه ای بهتــر از مجموعــه نمایشــگاهی شــهر آفتــاب 
وجود ندارد. شهرداری تهران هم ارائه مجوز به برگزاری 
نمایشگاه های پرمخاطب در داخل شهر را ممنوع کرده 

است و اگر مجوزی خارج از 
ایــن چهارچــوب داده 
شود، خاف مصوبه 
شورای شــهر تهران 

است.

ناظر بر شهر

عکس خبر

 ضیافت ساده روی پل طبیعت 
در مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس آباد امسال 

ویژه برنامه های بهار قرآن با عنوان »باغ رمضان« برگزار 
می شود در راستای همین ویژه برنامه ها روز گذشته به 

مناسبت شب میاد امام حسن مجتبی)ع(مراسم افطاری 
ساده روی پل طبیعت برگزار شد. به گفته رضا پورناصرانی، 

مدیر ارتباطات و امور بین الملل مجموعه فرهنگی و 
گردشگری عباس آباد امسال حدود 2تا 3هزار روزه دار با 
رعایت پروتکل های بهداشتی کنار سفره ای که روی پل 

گسترده شده بود باهم افطار کردند. 

سازمان مدیریت پسماند شهر تهران برنامه های خود را در سال 1401 تشریح کرد

تمرکز جدی روی تفکیک زباله از مبدأ

در سال های اخیر با اینکه میزان مشارکت شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ 
افزایش یافته، ولی میزان مشارکت همچنان کمتر از 10درصد است. در دوره 
مدیریت قبلی شــهر تهران، با اجرای طرح کاپ تالش شد میزان مشارکت 
شهروندان افزایش پیدا کند و طرح حذف مخازن بزرگ زباله از سطح شهر در 
برخی مناطق به صورت پایلوت اجرا شد، اما به نتیجه مطلوب نرسید. طوری 
که در دوره جدید مدیریت شهری طرح های دیگری هم به این طرح اضافه 

شد تا میزان مشارکت مردمی را در تفکیک زباله از مبادی تولید  باال ببرد. 
با وجود این، به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، میزان 
مشارکت هنوز قابل توجه نیست: »میزان مشارکت در حوزه تفکیک زباله 
از مبدأ زیر 10درصد است؛ یعنی در واقعیت میزان مشارکت زیر 10درصد 
است، ولی زباله ای که اکنون در شهر تهران توسط زباله گرد و غیره تفکیک 
می شود، نشان می دهد که میزان مشارکت بیشتر از 20درصد است. کاری 
نداریم که این فعالیت مجاز یا غیرمجاز اســت، ولــی روزانه حدود 700 تا 
800تن به چرخه تولید برمی گردد. حاال شــهرداری تالش می  کند میزان 
زباله بازیافتی 20درصد به صورت پاک و اســتاندارد اتفاق بیفتد و حداقل 

نمای زشتی را در شهر تهران مشاهده نکنیم.« 
محمدمهدی عزیزی به همشــهری گفت که در مدیریت شهری ششم به 
شهردار قول دادیم که در بازه زمانی 4ساله از طریق اپلیکیشن ها، خودروهای 
ملودی، غرف   و... زیرساخت های مناســب را برای مشارکت شهروندان در 
تفکیک زباله از مبدأ داشته باشــند تا درصد میزان مشارکت افزایش یابد: 

»طوری که در پایان 4سال، میزان مشارکت به عدد 20درصد پاک برسد. 
مشارکت 20درصدی عدد بســیار قابل توجهی است، چراکه در کشورهای 
توسعه یافته هم میزان مشــارکت مردمی به طور میانگین 47درصد است. 
تالش ما این اســت که از تمام ظرفیت ها استفاده کرده و با مشوق هایی که 
درنظر می گیریم، میزان مشــارکت در امر تفکیک زباله از مبدأ را به شکل 

قابل توجهی افزایش دهیم.« 
طبق نظرسنجی که ســازمان مدیریت پسماند شــهر تهران انجام داده، 
شــهروندان باید عملیات تفکیک زباله از مبدأ را انجــام دهند. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند معتقد است  با تدابیری که اندیشیده شده، به نظر 
می رسد که میزان مشارکت در سال های پیش رو بیشتر هم شود:  »هم اکنون 
مدیریت شــهری ششــم برای جمع آوری، تفکیک و کاهش آمار پسماند 
تولیدی در سطح شهر تهران، طرح های مختلفی را طی مدت 6 ماه آغاز کرده 
است. طرح ها و پروژه های خالقانه ای که به نظر می رسد با اجرای آنها می توان 

به سالمت محیط زیست، شهروندان و نسل  آینده کمک کرد.« 

کاهش پسماند در آرادکوه 
در 2هفته گذشــته اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ نتایج مناسبی داشته 
است. به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، با اجرای این طرح میزان 
پسماند ورودی به مرکز آرادکوه کاهش پیدا کرده است. عزیزی گفت: »طی 
آغاز این طرح روزانه حدود 1۹8 تن پســماند  تر از پسماندی که به آرادکوه 
منتقل می شود، جدا شده است، به معنایی دیگر ورودی پسماند  تر به آرادکوه 
به میزان 1۹8 تن در روز کاهش یافته است. تمامی میادین میوه و تره بار و 
بوستان های بزرگ تا پایان فصل بهار تحت پوشش این طرح قرار می گیرند 

تا روزانه به عدد 400 تن پسماند  تر برسد.« 

آموزش های شهروندی در کاهش پســماند ورودی به مرکز آرادکوه نقش 
بســزایی دارد. عزیزی درباره اینکه چــه برنامه ای را بــرای آموزش های 
شهروندی در سال 1401 دنبال می کند، عنوان کرد: »اقدام سازمان پسماند 
در سال جاری آموزش به شهروندان درباره اســتفاده مجدد از کاالها ست؛ 
یعنی شهروندان می توانند از کاالهای دست دوم بادوام استفاده کنند که این 
اقدام موجب کاهش پسماند و خطرات زیست محیطی می شود. اگر اصالح 
سبک زندگی در مصرف به شهروندان آموزش داده شــود، تولید پسماند 

خانگی کاهش می یابد.« 
او با بیان اینکه شهروندان بسیاری از کشورهای جهان، آموزش های ساده ای 
را فرامی گیرند تا بخش عالی پسماند  تر خود را تبدیل به کمپوست کنند، 
یادآور شد: »این اقدام بوی نامطبوع و دردســر زیادی ندارد. این طرح نیز 
در دستور کار برنامه های 1401  شــهرداری قرار گرفته است. شهروندان 
تهرانی می توانند در این زمینه کمک های بســیاری به محیط زیست شهر 
خود و سپس شــهرداری کنند. قرار است که شــهروندان پسماند  تر خود 
نظیر پوست میوه را خشک کنند و آن را به غرفه های بازیافت تحویل دهند 
و سپس غرفه ها با تجمیع این نوع از پسماند، آن را به دامداری ها بفروشند.« 
همچنین عزیزی با اعالم اینکه سازمان پســماند از ابتدای امسال ضایعات 
میادین میوه تره بار و همچنین میوه و سبزی فروشی های بزرگ شهر تهران 
را به صورت مجزا جمع آوری می کند، گفت:  »این پسماند به سایت اختصاصی 
هدایت می شود تا پسماند آن به کمپوست درجه یک تبدیل شود. همچنین 
جمع آوری ضایعات بوستان های بزرگ )چمن زنی، نشای فصلی و...( در برنامه 
قرار گرفته  تا به پسماند میوه و تره بار اضافه شوند و در مسیر تبدیل کمپوست 

با کیفیت قرار گیرد.« 

طرح تفکیک از مبدأ در شهرک ها
5 هزار و 600 مخزن مخازن 120 و 240 لیتری در فروشــگاه های تجاری 
و اداری شهر تهران در نیمه دوم ســال 1400 توزیع شد تا پسماند خشک 
از مبادی تفکیک شود. به گفته مدیرعامل ســازمان پسماند، این برنامه در 
سال 1401 با شــدت بیشــتری ادامه خواهد یافت. او با بیان اینکه در ۹5 
شهرک از 1۹5 شهرک موجود شــهر تهران در سال 1400، طرح تفکیک 
از مبدأ اجرا شده است، گفت: »همچنین تا پایان 3ماه نخست سال 1401، 
تمامی شهرک ها تحت پوشش طرح تفکیک از مبدأ قرار خواهند گرفت.« 
عزیزی درباره اقدامات اجرایی برای کاهش دفن پسماند و دفع شیرابه توسط 
شهروندان، توضیح داد: »اگر شهروندان پسماند  تر و خشک را از همان خانه 
تفکیک کنند، نتیجه بسیار مثبتی برای کاهش دفن و دفع شیرابه خواهد 
داشت. پسماند  تر نظیر پوســت میوه، تفاله چای و قهوه می تواند در خانه 

آبگیری و خشک   و پس از آن در داخل مخزن انداخته شود.« 

این روز ها نقاشــی های دیواری هــم مانند برگ های 
درختان تازه  هستند. رنگ ها برق می زنند. خطوط قوی 
و درخشان هستند و ابعاد نقاشی ها  بزرگ است. گل ها 
و پرندگان از روی دیوار های بلند به شهر نگاه می کنند 
و طراوت و تازگی از این نقاشــی ها به دیگر زاویه های 

خاک گرفته و تیره شهر می تابد.
شاید در این ایام، بیش از هر زمان دیگری هنرمندانی را 
روی داربست و با قلم مو ها، سطل رنگ، ابزارهای خاص 
و متریال نوینی دیده باشید که این نقاشی ها و طرح های 
سه بعدی را روی دیوار ها پیاده می کنند. اجرای نقاشی 
دیواری به نسبت دیگر پروژه های نمای شهری سریع تر 
و ارزان  تر اســت عالوه  بر اینکه امکان تغییر طرح ها و 

ایجاد تنوع در آنها بیشتر است.
برای این منظور، فراخوان هفتمین ســاالنه هنرهای 
شهری تهران با نام »بهارستان 1401« در آخر دی ماه 
1400 منتشر شد. هنرمندان آثار خود را ارسال کردند و 
در بهمن  ماه داوری انجام شد. در آخرین ماه سال 1400 
مرحله اجرایی کار شروع شــد. اکنون و با وجود اینکه 
تمام نقاشــی ها اجرا نشــده اند، آثار این طرح بزرگ 
در شــهر دیده می شــود. در کنار آن اقدامات دیگری 
برای همسان سازی نمای ســاختمان ها و رنگ  آمیزی 
دیوار ها نیز دنبال می شــود؛ شــاید بتوان چهره شهر 
را دگرگون کرد. بنابراین 3 اقدام، یعنی نقاشــی های 
جدید دیواری و طرح های ســه بعدی نوین شهری از 

یکسو و تدوین دستورالعمل هایی برای همسان سازی 
نمای ســاختمان های در حال احداث در دســتور کار 

قرار گرفته است.

نقاشی دیواری
معاون فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهرداری 
تهران درباره نقاشی های بهاری به همشهری، می گوید: 
»در سال گذشته 2 طرح نگارستان و گلستان را شروع 
کردیم. بخش گلستان شامل 50نقاشــی دیواری در 
محور خیابان دماونــد بود. در بخش نگارســتان هم 
40نقاشی اجرا شد که شامل مناطق گوناگون شهر بود. 
بعضی از طرح  ها به دست هنرمندی که آن را پیشنهاد  
کرده بود، کشیده شد و برخی هم به گروه های هنری 

جوان که کار اجرایی را انجام می دادند سپرده شد.« 
مجید قادری می افزاید: »در طرح گلســتان ابتدا تمام 
دیوار هایی که امکان اجرای نقاشی داشتند شناسایی 
شدند که اغلب هم دیوار های فرســوده و خاکستری 

بودند. یکی از مهم  ترین مراحل کار این بود که ابتدا از 
مالکان ساختمان ها برای اجرای نقاشی رضایت گرفتیم 
و بعد مراحل اجرایی آغاز شــدند. در بخش گلســتان 
برای بازگرداندن زیبایی به شهر از تصاویر »گل و مرغ« 
اســتفاده کردیم که در فاصله میدان امام حســین تا 
تهرانپارس دیده می شود. در بخش بهارستان هم تصاویر 
فرهنگ ایرانی- اســالمی، خانواده، ایثار و شهادت و... 

مورد استفاده قرار می گیرد.« 
او با اشاره به پیشــینه این طرح در سال قبل می  گوید: 
»بعد از انتشار فراخوان، مجموعا 1500اثر در 2بخش 
گلستان و نگارستان به دست ما رســید که از بین آنها 
220 اثر انتخاب شــد. تاکنون نیمی از آنها اجرا شده  و 

اجرای بقیه در طول سال ادامه دارد.« 
قادری بیان می کند: »ما کار شست وشوی این نقاشی ها 
را انجام می دهیم ولی مشکلی که معموال بروز می کند، 
فرسوده بودن دیوار ها ست. گذشته از اینها، باالخره بعد 
از 4، 5ســال باید طرح جدیــدی را روی دیوار ها اجرا 

کرد.«  مرمت و بازسازی نقاشی ها هم یکی از پروژه های 
سازمان زیباسازی اســت. قادری در این باره می گوید: 
»طرح دیگری برای مرمت 500دیوارنگاری داریم که 
در سال های قبل کشیده شده بودند. برخی از آنها احیا 
می شوند و برای بقیه هم نقاشی های جدیدی انتخاب 
شده  است.« قادری درباره بزرگ ترین اثری که در این 
دوره به اجرا در آمد، می گوید: »یکی از آثار شاخص که 
در بخش نگارستان اجرا شــد نقاشی پرچم جمهوری 
اســالمی در ابعاد 860مترمربع در محله ناصرخسرو 
بود.«  معاون فرهنگی و هنری ســازمان زیباســازی 
شهرداری تهران با اشــاره به تداوم اجرای نقاشی های 
دیواری می گوید: »در آخر اسفند ماه1400 یک فراخوان 
تکمیلی برای دیوار های باقیمانده منتشر کردیم و در 
فصل بهار هم فراخوان دیگــری در همین زمینه اعالم 

خواهیم کرد.« 
او درپاسخ به این ســؤال که هزینه هر نقاشی دیواری 
چقدر اســت، می گوید: »هزینه دیوار نگاری ها کامال 
متفاوت است. بعضی از نقاشی ها نیاز به نصب داربست 
دارد و بعضی ها باید مراحل زیرسازی را طی کند تا سطح 
آماده رنگ کردن شود. اجرای بعضی از آثار هم وقت گیر 
است. اما چیزی که ما آن را دنبال می کنیم، این است 
که هنر باید در شهر دیده شود و هنرمند باید از این راه 
ارتزاق کند و دیگر اینکه همه برای حفاظت از این آثار 
تالش کنیم. وقتی کسی از خودرو خارج می شود و به 
دیوار های شــهر نگاه می کند، اگــر منظره های زیبا را 
ببیند، روحیه بهتری پیدا می کنــد. االن هم به دنبال 
شناسایی محور های مختلف هستیم تا نقاشی دیواری 

را به صورت متمرکز و غیرمتمرکز اجرا کنیم.« 

تهران؛ضیافترنگها
همسان سازی نمای ساختمان ها، اجرای نقاشی های دیواری و استفاده از طرح های سه بعدی نوین  در دستور کار شهرداری 

پایتخت قرار گرفت

هماهنگی نما با نقاشی دیواری 
 

یکی از مزایای نقاشی دیواری این است که می تواند آشفتگی نمای ساختمان ها را کاهش دهد. 
این نقاشی ها  نوعی هماهنگی میان معابر و محله ها ایجاد می کند که ایجاد کننده پیوندی میان 
آنها ست. شاید از این راه بتوان به مشکل اغتشــاش نمای ساختمان ها پرداخت. سخنگوی 
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر تهران در این باره می گوید: »در شورای 
شهر تهران و در کمیسیون شهرسازی و معماری اعتقاد داریم که هر نمایی با هر شکل از نوآوری 
باید از معماری ایرانی و اسالمی تبعیت کند. بر این اساس، تشکیل کمیته های نما در مناطق 
۲۲ گانه هم پرداختن به این موضوع بود، اما در دوره قبــل این موضوع به اهداف اصلی خود 
نرسید.« جعفر بندی شربیانی می افزاید: »اگر می خواهیم در این حوزه به مردم شهر خدمت 
کنیم حتما باید کمیته های نما را سر و سامان دهیم و چارچوب دقیقی را برای آنها تدوین کنیم 

تا این کمیته ها بر معماری پایتخت براساس الگوهای ایرانی اسالمی نظارت کنند.« 

مکث

دیگر اقدامات پیش رو در 1401 
 

غرفه های »ورزش ماند« در سطح مناطق ۲۲ گانه راه اندازی خواهد شد تا مورد توجه نوجوانان و کودکان قرار گیرد و این قشر با تحویل پسماند 
خشک امکان دریافت لوازم ورزشی را داشته باشند. مدیرعامل سازمان پسماند، با اعالم اینکه افزایش غرفه های دیگری در محالت پرتردد 
نظیر بوستان ها و مترو در سال 1401 در دستور کار است، گفت: »در همین راستا تفاهمنامه ای با شرکت بهره برداری متروی تهران منعقد شده تا 
در ایستگاه های پرتردد غرفه های تحویل پسماند خشک راه اندازی شود. مسافران با تحویل پسماند خشک می توانند کارت بلیت خود را شارژ 
کرده و خدماتی از این دست دریافت کنند.« همچنین افزایش غرفه های گلماند و هایپرماند در سال1401 نیز در دستورکار قرار گرفته است. 
عزیزی با بیان اینکه غرفه هایی در منطقه10 وجود دارد که شهروندان به ازای تحویل پسماند خشک می توانند میوه خریداری کنند، توضیح 
داد: »هم اکنون این ایده خالقانه در منطقه 10 به صورت آزمایشی اجرا شده  تا در آینده به سایر مناطق شهر تعمیم داده شود.«  در عین حال، 
مدیرعامل سازمان پسماند، یکی دیگر از بهترین اقدامات سازمان مدیریت پسماند را راه اندازی خط پردازش پسماند یا MRF اعالم کرد که از 
طریق مجتمع  های نوین پردازش پسماند، تمامی اقدامات مربوط به پسماند در همان خط انجام می شود. به گفته عزیزی، نخستین مجتمع نوین 
پردازش پسماند تا پایان اردیبهشت 1401 در محله کوهک منطقه ۲۲ شهر تهران افتتاح خواهد شد؛ بیش از ۹5 درصد این کار انجام شده است.« 
او با بیان اینکه شهر تهران در سال 1401 به 8پهنه برای ایجاد مجتمع های پردازش نوین پسماند تقسیم بندی خواهد شد، تأکید کرد: »کار اجرایی 
در 4پهنه آغاز شده  که یکی از این پهنه ها تا پایان اردیبهشت 1401 به بهره برداری می رسد و 3پهنه دیگر تا نیمه نخست امسال افتتاح می شود.« 

مکث

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار
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