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مدیریت شهری پیگیر مطالبات شهروندان
  سیدرحیم مرتضوی، شــهردار منطقه 9 گفت:  فرودگاه مهرآباد بیش از نیمی از مساحت منطقه 
را اشغال و آلودگی های صوتی و محیطی و مشکالتی برای ســاکنان غرب تهران ایجاد کرده که 
پیگیر رفع آنها هستیم. عالوه بر آن احقاق حقوق شهروندان و اخذ مطالبات شهرداری از مجموعه 
فرودگاهی در راستای ارائه خدمات به مردم را هم در دستور کار داریم. در چشم انداز آینده شهر 
تهران، تالش می شود تا فرودگاه دیگر در مرکز شهر جایی نداشته باشد و انتقال این فرودگاه هم 
یکی از مطالبات جدی شهروندان است؛ گرچه انجام این کار سخت و دشوار به نظر می رسد ولی با 
توجه به مخاطراتی که می تواند در طوالنی مدت روی سالمت مردم داشته باشد، وجود آن در میان 
بافت مسکونی توجیهی ندارد و حتماً باید به حاشیه شهر منتقل شود؛ کاری که در صورت انجام آن، 

سبب فراهم شدن توسعه شهری در غرب تهران خواهد شد.

مکث

توسعه شــهری و باز هم مشــکل همسایگی های 
نامبارک. حدود 84ســال که از ســاخت فرودگاه 
مهرآباد در منطقه 9می گــذرد و قریب به بیش از 
50سال همجواری با آن، ضمن ایجاد دردسرهایی 
برای شهروندان،  مانند نشست و برخاست ساالنه 
بیش از 100هزار هواپیمــا در این فرودگاه زندگی 
را برای مردم سخت کرده اســت. عالوه بر آلودگی 
صوتی، ســاکنان محدوده این فرودگاه )محله های 
فتح، مهرآباد، 30متری جــی و...( با آالینده هایی 
چون منواکســید کربن، اکســیدهای نیتروژن و 
هیدروکربن هــا، دســت و پنجه نــرم می کنند و 
سالمت شان تهدید می شود. اســتفاده از اتوبوس 
و تاکسی های فرســوده در پایانه های فرودگاه هم  
در تشــدید آالینده ها، بی تأثیر نیستند. همه این 
موارد تکه های پازل مشــکالتی هســتند که حل 
آنها نیاز به تدابیری دارد تا در کوتاه مدت، نتایج آن 

سبب رضایتمندی شهروندان شــود. در این میان 
دیروز خبرگزاری ایرنا، در گزارشی پس از گذشت 
چندین سال، دوباره بحث انتقال فرودگاه مهرآباد 
به خارج از شــهر تهران را پیش کشید. در بخشی 
از این گزارش، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت به 
ایرنا گفت: »طرح انتقال فرودگاه مهرآباد از ســوی 
شهرداری تهران در حال بررسی است. برای انتقال 
فرودگاه هنوز با هیچ نهادی وارد مذاکره نشدیم اما 
پس از بررســی های الزم با نهاد های مربوطه، وارد 
مذاکره خواهیم شد. موضوع ترافیک و شنیده شدن 

صدای هواپیما، از مشــکالت جدی شهروندان این 
منطقه است که مدیریت شــهری تالش دارد تا در 
حد توان خود، این مشــکالت را برطرف کند.«به 
هر ترتیب در پایتخت و به فاصله چند متری، مردم 
در محله هایی زندگی می کنند که هر روز شــاهد 
پرواز پرنده هــای غول پیکر آهنین بــر فراز خانه 
هایشان هستند. این فاصله آن چنان کم است که 
می توانند با مسافران داخل هواپیما برای لحظاتی 
حشر و نشر کنند. براساس گزارش شرکت کنترل 
کیفیت هوای تهران، به طور میانگین، روزانه حدود 

فرودگاهمهرآبادبهخارجازشهرمیرود؟
 ترافیک و آلودگی  هوا و صوتی، از مشکالت جدی شهروندان ساکن 

در محدوده اطراف فرودگاه مهرآباد است

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

خدمت رسانی گرم به بی خانمان ها 
در روزهای سرد

 شهروندان فقط با گرفتن شماره 137می توانند
 به داد بی سرپناه های شهر برسند

شهرداری تهران در راستای مســئولیت اجتماعی اقدام به 
راه اندازی گرمخانه ها )مددسراها( کرده است تا بی خانمان ها 
روزهای سرد را در مکان گرم سپری کنند. خدمت رسانی در 
فصول سرد همه ســاله با عنوان طرح »زمستان گرم« اجرا 
می شد، اما امسال مدیریت شــهری عنوان »حامی شهر« را 
انتخاب کرده و قصد دارد شناسایی، جمع آوری و ساماندهی 
بی خانمان های پایتخت را با مشــارکت شهروندان از طریق 

سامانه 137 انجام دهد.
به گزارش همشــهری، پایتخت، 20گرمخانه یا مددســرا 
)2گرمخانه ویژه بانوان( دارد که به گفته مدیرعامل سازمان 
رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، با 
توجه  به ظرفیت های موجود امکان پذیرش هر شــب حدود 

2هزار و 500بی خانمان و کارتن خواب در آنها وجود دارد.
 آنطور که احمد احمدی صدر عنوان کرده »با سرد شدن 
هوا فرایند شناســایی، جذب و انتقال افراد آسیب دیده و 
در معرض آســیب )کارتن خواب و بی خانمان، معتادان 
خیابانی، در راه ماندگان، بیماران روانی سرگردان، معلوالن 
جسمی، حرکتی و ذهنی، ســالمندان طرد شده از سوی 
خانواده، کــودکان کار خیابــان، فرار، زباله گــرد و ...( و 
ســاماندهی آنها در اولویت اقدامات مدیریت شهری قرار 

گرفته است.« 
او با اشــاره به عملکرد مراکز خدمات اجتماعی در مناطق 
گفت که این مراکز با متولی گری ســازمان رفاه، خدمات و 
مشــارکت های اجتماعی شــهرداری تهران و با استفاده از 
تمام ظرفیت و امکانات، شبانه روزی اقدام به ساماندهی افراد 

آسیب دیده یا در معرض آسیب می کنند. 
صدر در ادامه بــا بیان اینکــه طرح حامی شــهر با هدف 
ســازماندهی امکانات و تجهیزات، تسریع و تسهیل در ارائه 
خدمــات و افزایش ســطح تعامل و همکاری بین بخشــی 
عملیاتی می شود، تأکید کرد: »با توجه  به برودت هوا و آغاز 
بارش های پاییزی، مردم درصورت مشاهده افراد بی سرپناه 
موارد را به ســامانه 137گزارش کنند. مددســراها به طور 
شبانه روزی میزبان افراد بی خانمان هســتند و انتقال آنها 
به این مراکز از طریق گشــت فوریت هــای اجتماعی انجام 
می شود.« به گفته این مقام مسئول، 35گشت فوریت های 
خدمات اجتماعی ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شبانه روزی آماده خدمت هستند و 22 گشت هم 
در مناطق در 2 شیفت صبح از ساعت 8 تا 16و بعدازظهر از 

ساعت 21تا 5 بامداد فعالیت می کنند.

لطف هللا فروزنده
معاون مالی و اقتصاد   شهرداری   

شــهرداری تهــران درنظــر دارد بــرای 
نخســتین بار ضایعات آهنی خــود را با 
همکاری شــرکت ســرمایه گذاری شهر 
در بــورس کاال بــه فــروش برســاند. بــا 
توجه به انجــام مقدمــات الزم به زودی 
ضایعــات از طریــق بــورس بــا قیمــت 

واقعی و شفاف به فروش می رسد.

علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران

در کمیسیون نامگذاری شورای اسالمی 
شــهر تهران حتمــا معبر  یــا مکانــی را به 
نام مبارک شــهید »آرمــان علی وردی« 
اختصــاص خواهیــم داد تــا مطالبــه 
شــهروندان عزیــز تهرانــی پاســخ داده 
شــود. مطالبه گــری زیــادی بــرای تغییر 
نام شهرک اکباتان به نام متبرک شهید 
مدافع امنیت »آرمان علی وردی« وجود 
دارد و در این زمینــه کمپین های زیادی 

تشکیل شده است.

طــی احــکام صــادره از ســوی علیرضــا 
زاکانی، شهردار تهران به مدت یک سال، 
حکم جواد مالکی در سمت مدیرعامل 
سازمان بازنشستگی شهرداری، ابراهیم 
باقی در ســمت مدیــرکل امــور مجامع و 
حسابرسی شهرداری، علیرضا محمودی 
آشتیانی در سمت مدیرکل پشتیبانی، 
مصطفــی قویــدل در ســمت مدیــرکل 
امور مالی و اموال، عمادالدین ســخایی 
در ســمت مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی و 
اقتصادی   و سیدمهدی متولی مدیر دفتر 

شهردار تمدید شد.

رضــا ناصــری، رئیــس ســامانه مدیریــت 
شــهری و نظــارت همگانــی ۱۳۷ پــالس    
و  نظافــت  الیروبــی،  بحــث  گفــت: 
ساخت وســاز  از  ناشــی  ســروصدای 
۳موضوع اصلی تماس های شــهروندان 
در حوزه اجرایی و خدمات شهری هستند.  
در ۵ ماه نخست سال۱۴۰۰، ۱۳ هزار پیام 
در بســتر مجازی ثبت شــد و این آمــار در 
۵ماه نخست ۱۴۰۱ به ۱۷ هزار مورد رسید. 
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450 تا 500هزار کیلوگــرم CO 2 )گاز گلخانه ای گزارش2
دی اکسیدکربن(، 1500کیلوگرم CO )منواکسید 
کربن(، 190تا 200کیلوگرم HC )هیدروکربن ها( 
و 1700تــا 1800کیلوگرم NOX )اکســیدهای 
نیتروژن( در فرودگاه مهرآباد منتشــر می شود که 
جمع و تفریق این اعداد نشان می دهد ماهانه حدود 
100تن آالینده اعم از دی اکسید کربن، اکسیدهای 
نیتروژن و هیدروکربن توسط این فرودگاه در هوای 
پایتخت منتشر می شود که همسایه ها از این میزان 

آالیندگی بی بهره نیستند.

 صدای بلند پرنده های آهنین
آلودگــی صوتی فــرودگاه مهرآباد 2برابــر بیش از 
ســایر مکان هاســت. در روز آلودگی صوتی به 55تا 
77دسی بل می رســد که 5تا 27برابر، بیش از حد 
استاندارد برای واحدهای مســکونی است و شب ها 
هم به 45تا 70دسی بل یعنی 5تا 30دسی بل بیش 
از حد مجاز می رســد. گرچه این آمارهــا مربوط به 
سال های اخیر اســت و به دلیل اعمال محدودیت از 
سوی سایت فرودگاه مهرآباد در دسترسی به ترازهای 
صوتی و آلودگی هوا، به آن اســتناد شــده است اما 
نمی توان تأثیر این آالینده روی سالمت جسم و روان 
شهروندان را انکار کرد. امروز اهالی محله های اکباتان، 
هاشمی، استاد معین، دکتر هوشیار، مهرآباد و... که 
با باند فرودگاه 250تــا 500متر فاصله دارند، درگیر 
عارضه هایی چون افت شنوایی، وزوز گوش، اختالل 
در کیفیت خواب، مشکالت قلبی و عروقی و... هستند.

محدودیت هایی که مشکل گشا نبودند
وجود این حجم از آالیندگی برای انتقال فرودگاه 
مهرآباد کافیست اما نبود فضای مناسب و اعتبارات 
الزم و... مانع از این کار شــده اســت. در چنین 
شرایطی، توقف پروازهای شــبانه تنها راهکاری 
بود که در راســتای کاهش آلودگــی صوتی، در 
دستور کار قرار گرفت. ســاعت های اوج پرواز در 
این فرودگاه روزها 8تا 9و شب ها 21تا 22 است؛ 
بنابراین تصمیم برآن شــد تا پروازهای 23:55تا 
5:15 بامداد متوقف شود که ظاهرا این کار عملیاتی 
هم شد اما به دلیل تأخیر پروازها، عمال محقق نشد 
و تأثیری هم در کاهش آلودگی های صوتی شبانه 

نداشت.

حل مشکل با بهره گرفتن از تجارب موفق
 فرودگاه هیترو در غرب شهر لندن، با 1700پرواز در 
روز، میزان آالیندگی منواکسیدکربنش، یک سوم 
فرودگاه مهرآباد است  یا در فرودگاه چانگی سنگاپور 
استفاده از پوشش گیاهی متفاوت و طراحی های زیبا 
در خلق فضاهای باغی، آن را به یک مکان گردشگری 

زیبا تبدیل کرده است.
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