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 دهه30 وقتــی کارگران مشــغول 

ریل گذاری مسیر قطار تهران - تبریز گزارش
بودند، خبری از خانه و ســکونتگاه ها 
نبود تــا اینکــه کم کــم چهره شــهر تغییــر کرد و 
ساخت وسازها رونق گرفت و به همسایگی ریل رسید؛ 
همجواری نامیمونــی که همواره گالیــه و نارضایتی 
ساکنان لب خط را در پی داشت و بیش از نیم قرن طول 
کشید تا طرح زیرزمینی شدن این مسیر اجرایی شود؛ 
طرحی که مردم گمان می کردند خط پایانی است برای 
مشکالتشان، اما گویا دردسرهای این مسیر و غول های 
آهنین تمامی ندارد. دیری نپایید که رها شــدن زمین 
فوقانی ریل راه آهن مشکالت جدیدی )بیتوته معتادان، 
آسیب دیدگان و...( را به ساکنان منطقه 17 و 18 تحمیل 
کرد. با کوچ قطارهای پرسروصدا حاال نوبت شهرداری 
بود که پا در میدان بگذارد و وضعیت محوطه آزادسازی 
شده که زمین وسیعی بود را تعیین تکلیف کند و گامی 

در راستای حل مشکالت اهالی بردارد.
پــروژه 9کیلومتری بــاغ راه حضرت فاطمــه)س( با 
کاربری های فرهنگی، ورزشی، تفریحی و گردشگری، 
مطرح و عملیات عمرانی شــروع و مرداد سال گذشته 
فاز اول این طرح پس از رســیدن به مــرز منطقه18، 
بهره برداری شــد. وضعیت لب خطی های منطقه17 
به واسطه این پروژه تا حدود زیادی تعیین تکلیف شد، 
اما توقف در مرز منطقه18، همسایگان ریل را همچنان 
بالتکلیف گذاشت؛ موضوعی که سبب واکنش علیرضا 
نادعلی، سخنگوی شــورای شــهر تهران شد و گفت 
که ضرورت دارد مدیران شــهری در راستای پیگیری 
مطالبات مردم توافقاتی با مسئوالن راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران انجــام دهند. به گزارش همشــهری، 
دهه90 حرکت قطــار تهران - تبریز زیرزمینی شــد، 
 اما هنــوز لب خطی هــا از معضالت این همســایگی 
خالص نشده اند.  آنطور که علیرضا قهرمانی، شهروند 
ساکن همین محدوده گفته: »سال های زیادی است که 
دود این همسایگی به چشم ساکنان لب خط می رود و 
مشکالت این محدوده مانند توپ مدام توسط شهرداری 
تهران و مســئوالن راه آهن پاســکاری می شود. وقتی 
پروژه باغ راه کلید خورد، اهالی خوشحال شدند و منتظر 
روزهای خوش بودند، اما توقف ناگهانی آن سبب گالیه 
مردم شده اســت.  در این محدوده 8سوله وجود دارد 
که رها و تبدیل بــه پاتوق معتادان شــده و تردد افراد 
آســیب دیده امنیت مردم را به خطــر انداخته و امروز 
مطالبه جدی ســاکنان اجرای فاز دوم پــروژه باغ راه و 

همچنین تعیین تکلیف 40باب خانه است.«

 حل مشکل از طریق همکاری دوجانبه
بازدیدهای میدانی از محله هــا و گفت وگوهای رودررو 
با مردم، ســبب درک بهتر مشکالت می شود؛ به همین 
دلیل مدیریت شــهری این رویه را در دســتور کار قرار 
داده  و پیگیری مشکل لب خطی های منطقه18 توسط 
سخنگوی شورای شهر تهران هم نتیجه این رویکرد است. 
علیرضا نادعلی روزهای چهارشنبه به محله های مختلف 
می رود و در قالب چهارشــنبه های فرهنگــی با مردم 
گفت وگو می کند و در جریان مســائل و مشکالت قرار 
می گیرد. در بازدید اخیر قرعه به نام منطقه17 افتاد و او 
حضوری هم در پروژه باغ راه حضرت فاطمه)س( داشت؛ 
پروژه ای که انتظار می رفت پس از افتتاح فاز اول، بالفاصله 
عملیات عمرانی آن در فاز دوم شروع شود، اما نه تنها این 

امر محقق نشــد، بلکه به گفته علیرضا نادعلی برخالف 
تذکرات و پیگیری اعضای شورای شهر تهران، مشکالت 
و موانع چون سد، مسیر فاز دوم را مســدود کرده اند و 
در این مدت اقدامی از سوی شــهرداری تهران صورت 
نگرفته است. او هم سوله های رها شده را عامل تشدید 
آسیب های اجتماعی دانسته و عنوان کرده: »سوله های 
صنعتی رها شده راه آهن در میان باغ راه به پاتوق معتادان 
تبدیل و عمال شاهد شکل گیری آسیب های اجتماعی در 
این محور هستیم. پروژه ای که برای افزایش سرانه های 
فرهنگی و فضای سبز مناطق )17 و 18( برنامه ریزی شده 
بود اکنون به یکی از معضالت مهم منطقه تبدیل شده 
است. این معضالت توسط شــهرداران مناطق پیگیری 
شده اند، اما برای رفع موانع نیاز به پیگیری توسط شهردار 

تهران اســت و امیدواریم از طریق توافق با مســئوالن 
راه آهن کشور شاهد رفع مشکالت و اجرایی شدن ادامه 

پروژه باغ راه حضرت فاطمه)س( باشیم.«

باغ راه، کلید حل معضالت است
مشــکلی که امروز اهالی لب خط با آن دست به گریبان 
هستند،  باید در سطح کالن و توسط شهرداری پایتخت 
پیگیری شود، اما شهردار منطقه18 هم در حد اختیارات 
پیگیر مطالبات اهالی بوده و هست. آنطور که محمدجواد 
خســروی گفته: »پروژه باغ راه، کلیــد حل معضالت 
دیرینه است. چرا که  بهره برداری از آن بخش عمده ای 
از مطالبات شهروندان و سرانه های موردنیاز محالت را 
برطرف خواهد کرد. همچنین اجرای این ابرپروژه شهری 
سبب بازگشایی برخی از معابر بن بست و حل معضالت 
ترافیکی می شــود؛ چراکه نزدیک به 3دهه شهروندان 
مناطــق 17 و 18 درگیر معضالت عدم دسترســی به 
بزرگراه فتح و ترافیک منشعب از معابر پرتردد، بودند. با 
وجود پیگیری های انجام شده از سوی شهرداری منطقه، 
نیاز بــه هماهنگی و تعامالت بین شــهرداری تهران و 
راه آهن کشــور اســت که انتظار داریم این کار انجام و 

به زودی شاهد شروع مجدد پروژه باشیم.«

قطارمشکالتدرلبخط
اتمام طرح نیمه کاره باغ راه حضرت فاطمه)س( در جنوب تهران نیازمند همکاری شرکت راه آهن است

نایب رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر 
تشریح کرد

آخرین وضعیت پرونده قطع 
درختان خیابان ولیعصر

اوایل مرداد امسال تعدادی از درختان خیابان 
ولیعصر که در مقابل یک ساختمان تجاری قرار 
داشتند، بریده شدند. ظاهرا مالک این درختان 
را ابتدا خشکانده و بعد قطع کرده است تا نمای 
ساختمان خود را زیباتر نشان دهد. با انتشار تصاویر این درختان در 
رسانه ها، موضوع در شورای شهر مطرح شد و شهرداری تهران مالک 
را جریمه کرد. نایب رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست، خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر تهران درباره موضوع قطع درختان گفت: 
رقمی که از محل جرائم قطع درختــان و تخریب باغات در بودجه 
امسال تحقق آن را پیش بینی کرده بودیم 300 میلیارد تومان بود 
که براساس گزارشی که خزانه دار شورا از وضعیت تحقق درآمدها 
  در شورا قرائت کرد، طی 6 ماه اول سال 1۵0 میلیارد تومان وصول 
شده است. مهدی بابایی در گفت وگو با همشهری آنالین افزود: این 
بودجه جزو استثناهایی است که شهرداری تهران می تواند با آن یا باغ 
بخرد یا برای احداث فضای سبز و پارک زمین موردنیاز را تملک کند. 
جریمه ها از این محل، مستقیم به حساب سازمان بوستان ها و فضای 
سبز شهر تهران واریز می شود و این سازمان به هیچ عنوان نمی تواند 
جرائم را در جای دیگری هزینه کند. او از تحقق سرانه فضای سبز 
در شهر تهران خبر داد و گفت: هنوز محله هایی در تهران هستند 
که یا بوستان ندارند  یا سرانه فضای سبز این محله ها پایین است. بر 
همین اساس اولویت ما بحث توزیع عادالنه فضای سبز است؛ وگرنه 
سرانه تهران طبق طرح جامع و قانون هوای پاک محقق شده است. 
او در پاسخ به پرسش همشهری آنالین درباره اینکه آیا جریمه  قطع 
درختان ولیعصر وصول شده است، توضیح داد: جریمه قطعی است 
و حکم قضایی آن به مالک ابالغ شده اما هنوز این جریمه به پرداخت 
مبلغ نرسیده است. تا مالک متخلف این جریمه را پرداخت نکند، 
پایان کار برای او صادر نخواهد شد. بابایی در عین حال از پیگیری 
شکایت کیفری از مالک مورد نظر خبرداد و گفت: این شکایت باید در 
مراجع قضایی رسیدگی و مشخص شود که آیا عمدی در کار بوده و یا 

در نگهداشت درختان کوتاهی صورت گرفته است. 
عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: شکایت کیفری از مالک در 
مراجع قضایی در حال پیگیری است و عامدانه و غیرعامدانه بودن از 

بین رفتن درختان باید از سوی دادگاه مشخص شود. 
با وجود این بحث جریمه نابودی درختان ولیعصر قطعی اســت و 
منتظر وصول آن هستیم. تابستان امسال و بعد از انتشار ویدئویی 
از قطع غیرمجاز درختان، شــهرداری اعالم کرد که این کار توسط 
مالک ملک نوساز در خیابان ولیعصر)عج( تقاطع محمودیه انجام 
شده و 10 اصله درخت چنار در این محدوده در سال های گذشته 
حین عملیات ساختمانی خشک شده است. در همین زمینه ضمن 
بررسی کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری و پیگیری 
اداره حقوقی منطقه، موضوع در کمیسیون ماده 7 منطقه نیز مطرح 

شده و در حال صدور رأی جریمه با باالترین ضریب است.  

 علیرضا ساعی 
 مدیر روابط عمومی سازمان رفاه  و 

مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران
در راســتای اجرای طــرح 9گام تربیتی، 
آموزشــی، درمانــی ویــژه مددجویــان،  
ایســتگاه ورزش ویــژه بانــوان در مرکــز 
یاورشــهر 5)ویژه بانــوان( برپــا شــد. 
فعالیت های این ایســتگاه ورزشــی هر 
روز در یاورشــهر 5 بــا حضــور مربیــان 

مجرب ورزشی تداوم خواهد یافت. 

 محمد هادی علی احمدی
 شهردارمنطقه۱۳

بــا شناســایی آرایشــگاه های فعــال 
در تفکیــک پســماند، در مرحلــه اول 
آموزشــگران بازیافــت اقدام بــه توزیع 
پســماند های  مخصــوص  مخــازن 
خطرنــاک در ایــن واحد هــا کردنــد. در 
ایــن طــرح، متصدیــان آرایشــگاه ها با 
جداســازی زباله هــای خطرناک، جعبه 
مخصوص ایــن زباله ها را بــه مدیریت 

پسماند تحویل می دهند. 

نقل قول خبر

عدد خبر

محیط زیست

ناحیــه۳  مهــدی حــق  وردی، شــهردار 
منطقــه۱9 تهــران گفــت: ســودجویان در 
2هفتــه گذشــته از فرصت سوءاســتفاده 
کردند و یکبــاره بیــش از 5۰۰ تــا ۶۰۰ملک 
ساختند. ما در همین زمینه در طول 2هفته 
5۰۰پرونده تخلف تشکیل داده ایم و چند 
نفر هــم توســط مراجــع قضایی دســتگیر 
شــده اند. منتظــر هســتیم تــا معــاون 
دادســتان دســتور اجــرای آرا را بدهــد تــا 

برخورد قانونی را با این افراد شروع کنیم.

۵۰۰
پرونده

شهردار منطقه۱9 از کاشت هزار اصله 
درخــت در بوســتان بــزرگ والیــت و 
نواحی 4 و 5 این منطقه خبر داد. تورج 
فرهادی گفت: کاشت درختان سرو در 
دســتور کار واحــد فضای ســبز منطقه 
قرار گرفــت و 55۰ گلــدان درختچه نیز 
کاشته شده اســت. عملیات به زراعی 
هــرس   زمســتانه درختــان ازجملــه 
اقداماتی اســت که در ۶ماه دوم ســال 

اجرا می شود.

1۰۰۰
2منطقه تحت تأثیر یک مشکلدرخت

پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران
مشــکل ریل راه آهن تهران - تبریز و توقــف ادامه پروژه باغ راه حضــرت فاطمه)س( موضوع 
بسیار مهمی اســت که 2منطقه جنوبی )17 و 18( را تحت تأثیر قرار داده و سال هاست برای رفع و 
تعیین تکلیف آن پیگیری می شــود، اما نتایج مطلوبی حاصل نشده است. با حضور میعاد صالحی 
)مدیرعامل راه آهن کشور( که فردی انقالبی است، توقع داریم با نگاه حل مسئله، موضوع پیگیری 
شود. استمرار این مشکل سبب ناراحتی و گالیه مندی مردم شده است؛ به همین دلیل شخصا پیگیر 

موضوع و مطالبه اهالی خواهم بود.
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