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مهمانی ذرات آالینده در آســمان تهران از یک سو 
و شــلوغی و ازدحام خودروها و موتورســیکلت ها 
در شــبکه های بزرگراهی و خیابانی از سوی دیگر، 
سبب شده تا پایتخت این روزها آسمان خاکستری 
داشته باشد و پایتخت نشــینان هم از این وضعیت 
گالیه دارند. البته که بارندگی بامداد شنبه کمی از 
آلودگی های هوا را شســت اما به هرحال خیلی زود 
دوبــاره آالینده ها بازمی گردند. گرچه در شــرایط 
موجود، نوک پیکان انتقادات به ســوی شهرداری 
تهران است و شهروندان انتظار دارند مدیریت شهری 
به تنهایی برای حل این معضــالت )آلودگی هوا و 
ترافیک( معجزه کند، امــا باید پذیرفت که گره این 
مشکالت در شهری چون تهران باز نمی شود؛ مگر 
همه دســتگاه های متولی اعم از شهرداری تهران، 
سازمان محیط زیست، پلیس راهور و... پای کار بیایند 
و به وظایفی که در قانون هوای پاک پیش بینی شده، 
عمل کنند؛ موضوعی که روز گذشــته در مراســم 
شــنبه های امید و افتخار، شــهردار تهران هم بر 
آن تأکید کرد و گفت که در موضــوع آلودگی هوا 
۲۲دستگاه دیگر مسئول هستند و تنها شهرداری 
مسئول نیست، اما ما بیشتر از حد وظایف خودمان 
ورود کرده ایم. علیرضا زاکانــی به برخی از اقدامات 
اشاره و عنوان کرد: »توسعه حمل ونقل عمومی، ایجاد 
فضای سبز در محیط پیرامونی شهر )1500هکتار( 
و افتتاح بوســتان در مناطــق ازجملــه اقدامات 
شهرداری تهران است و امیدواریم در موضوع کاهش 
آالینده های هوا به همراه ســایر متولیان قدم های 

مؤثری برداریم.«
پاسکاری توپ قصور مدیران در عمل به تعهداتشان 
در قبال قانــون هوای پــاک، میان دســتگاه ها و 
سازمان های متولی کاهش آلودگی هوا و ترافیک، 
تهران امروز را با وضعیت اسفباری مواجه کرده است؛ 
به گونه ای که شاخص آلودگی و ترافیک در برخی از 
روزها مرز رنگ قرمز را رد کرده است؛ شرایطی که 
عالوه بر صدای مردم، سبب بلندشدن فریاد اعضای 
شورای شهر تهران هم شده و مهدی چمران، رئیس 
پارلمان شــهری در آخرین اظهارنظر عنوان کرده 
که اگر وضعیت اینگونه باشد و اتوبوس های جدید 
تحویل داده نشــوند، باید منتظر شــرایطی بدتر از 

سال های قبل باشیم. 

همچنین مهــدی بابایی، نایب رئیس کمیســیون 
سالمت، خدمات شــهری و محیط زیست شورای 
شــهر تهران هم در گفت وگو با همشــهری عنوان 
کرده است: »اگر زیرساخت های ناوگان حمل ونقل 
عمومی تکمیل نشــود، تهران به پارکینگ تبدیل 
می شــود و فضایی بــرای تــردد در معابر عمومی 
شهری وجود نخواهد داشت.« همین موارد مطرح 
شده، بیانگر آن هستند که توسعه و تقویت ناوگان 
حمل ونقل عمومی می توانــد در کاهش معضالت 
تهــران )آلودگی هــوا و ترافیک( نقــش مؤثری 

باشد. داشته 

تالش شهرداری تهران در حد بضاعت
توسعه و تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی باتوجه 
 به عقب ماندگی 10تا 1۲ساله کاری نشدنی نه، اما 
سخت و زمان بر است. شهرداری تهران با اختصاص 
بیش از 30درصد بودجه 1401به ناوگان حمل ونقل 

عمومی، نشــان داد که در این حــوزه دغدغه مند 
اســت و عزم خود را برای بهبــود وضعیت ناوگان 
حمل ونقل عمومی، جزم کرده است؛ موضوعی که 
بابایی هم آن را تأیید و عنوان کرد: »آلودگی هوا و 
ترافیک، معضالت چندین ساله تهران هستند و در 
ادوار گذشــته بی توجهی از سوی مدیران شهری و 
عدم عمل به تعهدات از سوی دولت، سبب فرسوده 
شــدن ناوگان حمل ونقل عمومی و تشــدید این 
معضالت شده است. امروز گرچه مدیریت شهری 
در حد بضاعت خود برای جبــران عقب ماندگی ها 
گام برداشــته و اقداماتــی چون خریــد اتوبوس، 
اورهال واگن های مترو، تکمیــل و بهره برداری از 
ایســتگاه های مترو در خطوط مختلف و... را انجام 
داده اســت، اما معضالت همچنان باقی هســتند؛ 
بنابراین عقب ماندگی های اخیر و توسعه و تکمیل 
شبکه های حمل ونقل عمومی قابل جبران نیستند؛ 

مگر با حمایت های بیشتر دولت.«

تردد الکچری با موتور و خودروی سواری
افزایش تردد و ســفر با موتورسیکلت و خودروهای 
سواری، سبب تشــدید آلودگی هوا و بار ترافیک در 
پایتخت شده است و ســاماندهی این موضوع نیاز 
به قوانین بازدارنده دارد، اما نایب رئیس کمیسیون 
سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر 
تهران معتقد است تا زمانی که زیرساخت حمل ونقل 
عمومی به شرایط مطلوب و حد اســتاندارد نرسد، 
نمی توان برای این وسایل نقلیه محدودیت تردد اعمال 
کرد. او شهر توکیو را به عنوان نمونه موفق حمل ونقل 
عمومی دانست و گفت: »در این شهر زیرساخت شبکه 
حمل ونقل عمومی به طور کامل فراهم شده است؛ از 
این رو شهروندان هنگام استفاده از موتورسیکلت و 
خودروهای ســواری در خیابان های شهر، عوارض 
می پردازند؛ قانونی که مورد استقبال شهروندان است؛ 
چون می دانند به حمل ونقل عمومی دسترسی دارند؛ 
بنابراین تردد با موتور و خودروی سواری در این شهر 
سفر الکچری محسوب می شود و همین اعمال قانون 
منجر به این شده که توکیو به شهر بی ترافیک تبدیل 
شود.« او به اعمال این رویکرد در تهران هم اشاره و 
عنوان کرد: »تعیین عوارض در معابر شــهری، پس 
از افتتاح پل صدر در تهران مطرح شد و واکنش هایی 
را هم در پی داشــت. اگر همزمان با ساخت این پل، 
زیرساخت های شبکه حمل ونقل عمومی هم کامل 
می شد، این تصمیم درستی بود و شاید امروز وضعیت 

تهران اینگونه اسفبار نمی بود.«

تنهایی شهرداری در برابر غول آلودگی هوا
بابایی، عضو شورای شهر: حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک نیازمند توسعه حمل ونقل عمومی با حمایت  دولت است

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

 اجرای طرح طبیعت پاک 
به همت بانوان

کارگاه عملی هر هفته با حضور بیش از 10شرکت کننده 
)بانوان( در سرای محله شهدای گمنام دایر می شود 

کارگاه عملــی »طبیعت پــاک« در قالب ویــژه برنامه های 
ریحان شــهر با هدف صیانت از محیط زیست و دسترسی به 
تولید گیاهان و غذای ســالم، در سرای محله شهدای گمنام 

)منطقه14( برگزار می شود.
به گزارش همشهری، ضرب المثل »عقل سالم در بدن سالم« 
نقطه آغاز شکل گیری کارگاه عملی بود که هر هفته با حضور 
بیش از 10شــرکت کننده )بانوان( در سرای محله شهدای 
گمنام دایر می شود. البته مناطق 1، 1۲، ۲0 و... هم میزبان 
این کارگاه هســتند و به گفته فاطمه چابــک، مجری طرح 
طبیعت پاک قرار است بانوان که محور اصلی خانواده محسوب 
می شوند، در این مسیر با اســتفاده بهینه از پسماندها و... به 

مسائل زیست محیطی کمک کنند. 
در این طرح بانوان به صورت عملی می آموزند تا پسماندهای 
 تر و خشک را تفکیک و از پســماندهای تر برای تولید کود 
گیاهی مرغوب استفاده کنند. کودی که منجر به حاصلخیزی 
خاک می شــود و در نتیجه گیاهی که در آن رشد می کند، 
سرشار از مواد مغذی و ســالم خواهد بود.  آنطور که چابک 
گفته، با دفن زباله تــر در عمق نیم متری خــاک و ریختن 
۲0ســانت خاک روی زباله ها، پس از ۲ ماه زباله های دفن 
شده به دلیل رطوبت به کود تبدیل می شوند که اصطالحاً به 
این کار »چال کود« گفته می شود. آموزش این کار به بانوان 
از یک سو سبب کاهش پسماندهای تر، تفکیک پسماندها، 
کمک به حاصلخیزی زمین، پرورش گیاهان سالم، صیانت از 
محیط زیست و... می شود. در بخش دیگری از کارگاه عملی، 
آموزش استفاده از پوست میوه ها مانند پرتقال برای تهیه مربا 

و... ارائه می شود. 
همچنین در این دوره های آموزشی، بانوان روش کاشت انواع 
بذر و دانه و هســته و... را می آموزند و می توانند سبزی هایی 
چون تربچــه و... را داخل گلدان در گوشــه ای از منزل خود 
بکارند و از کود طبیعی )چال کود( استفاده کنند و در نهایت 

محصول سالمی برداشت کنند.
 با توجه  به کوچک شدن سکونتگاه ها، امکان انجام این کارها در 
همه آپارتمان ها وجود ندارد؛ بنابراین زمین هایی فراهم شده 
تا بانوان، بخشی از این آموزش ها را در فضاهای عمومی مانند 
مزارع خانوادگی و... انجام دهند. به گفته مجری طرح طبیعت 
پاک، موضوعات متنوعی در کارگاه های آموزشی پیش بینی 
 شده است که بانوان با فراگیری آنها، مجوز معتبری دریافت 
می کنند و می توانند کســب وکاری راه اندازی کنند. به طور 
مثال، غربالگری سنگ ها و تراش آنها و... رشته هنری است که 
عالقه مندان زیادی دارد و محصوالت متنوعی هم از سنگ ها 

تولید و در بازار عرضه می شود.

علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای شهر تهران 

الیحــه »دســتورالعمل طراحــی تــوده 
ساختمان های پهنه مسکونی براساس 
پاکــت حجمی«  در صدونهمین جلســه 
شــورای شــهر تهــران بررســی می شــود. 
کمیســیون برنامه وبودجــه هــم گزارش 
تملــک  پروژه هــای  ۶ماهــه  نظارتــی 
دارایی هــای ســرمایه ای حــوزه معاونــت 
حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تهران را 

ارائه می دهد.

محمدامین ساالری پور
شهردار منطقه 14

مناسب سازی فضاهای شهری از نکات 
مهم موردتوجــه در حوزه بهبــود کیفیت 
زندگــی شــهروندان به ویــژه توان یابــان 
است و ازاین رو باهدف ارتقای مشارکت 
افــراد دارای معلولیــت بــرای دســتیابی 
بــه توســعه فراگیــر، عادالنــه و پایــدار، 
مراکز فرهنگی و آموزشی منطقه ازجمله 
سراهای محله )سرآسیاب، دوالب، مینا 

و ابوذر( مناسب سازی می شوند. 

نقل قول خبر

عدد خبر

ریحان شهر

فاطمــه تنهایــی، شــهردار منطقــه 8 از 
آماده ســازی 10هزار کیسه شــن و نمک 
در سایت های برف روبی خبر داد و گفت 
که برای جلوگیری از بحران های احتمالی 
در زمســتان، ماشــین آالت مخصــوص 
برف روبــی شــامل 3دســتگاه کامیــون، 
۶دســتگاه خــاور، 2دســتگاه کامیــون 
تیغه، 2دستگاه باب کت، یک دستگاه 
جرثقیل و یک دســتگاه باالبــر در حالت 

آماده باش قرار خواهند گرفت.

10000
 کیسه

شن و نمک

تــورج فرهــادی، شــهردار منطقــه 19 از 
الیروبی 30هزار متر انهار، کانال و مسیل 
خبــر داد و گفــت: »ایــن کار بــه همــت 
عوامــل اجرایــی اداره مســیل ها و قنوات 
معاونت خدمات شهری و محیط زیست 
منطقــه طــی 2 مــاه انجــام شــده و بــرای 
جلوگیری از تجمع ضایعــات و زباله های 
شهری 4رشته کانال درجه یک بهمنیار، 
بهشتی، دولت خواه و آزادگان به صورت 

مستمر الیروبی می شوند.«

4
مغفول ماندن توسعه پایداررشته کانال

به گفته مهدی بابایی، نایب رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر 
تهران یکی از دالیل وضعیت کنونی تهران از نظر آلودگی هوا و ترافیک، این است که رویکرد توسعه 
پایدار )تأمین نیازهای امروز و توسعه اقتصادی و اجتماعی با توجه و رعایت مسائل زیست محیطی( 
اولویت اصلی برنامه های توسعه کشور نبوده و همواره توسعه اقتصادی در رأس دیگر برنامه ها قرار 
داشته است. وقتی توســعه با این مدل صورت می گیرد، مخاطرات زیست محیطی زیادی ایجاد 
می کند که حل کردن آنها نیاز به بودجه چندین ساله دارد. پس تا زمانی که رویکرد توسعه پایدار 
به عنوان رویکرد اصلی در حوزه پیشرفت کشور عملیاتی نشود، وضعیت کنونی ادامه خواهد داشت 

و کالنشهرها با معضالت زیست محیطی بیشتری روبه رو می شوند.

مکث


