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ش�هر همچون موجود زنده اي اس�ت که ساخت وساز و 
احياي بافت هاي فرس�وده و فعاليت هاي عمراني سبب 
توليد نخاله هاي ساختماني مي شود؛ نخاله هاي ساختماني 
بخ�ش زي�ادي از زباله ه�اي ش�هري را در برمي گيرد. 
دور ريختن زباله هاي ساختماني، دور ريختن سرمايه هاي 
شهر و آلوده کردن اراضي و محيط زيست حاشيه پايتخت 
اس��ت. احداث کارخانه هاي جديد ب��راي بازيافت مصالح 
س��اختماني عالوه بر آنکه مي تواند به حفظ زيست شهري 
کمک کند مي توان��د بخش زي��ادي از مصالح م��ورد نياز 

فعاليت هاي عمراني شهري را نيز تأمين کند. 
  دورريز نخاله هاي س�اختماني در اطراف شهرها 

و جاده ها 
 تخليه و رها شدن نخاله هاي ساختماني در اطراف شهرها و 
جاده ها نشان از آن دارد  که هنوز در زمينه بازيافت نخاله هاي 
ساختماني کاري درخور توجه صورت نگرفته است. بيشتر 
نخاله هاي ساختماني که داراي آلودگي هاي فراوان است، در 
مسير شهرستان هاي کوچک روستاها و متأسفانه حتي در 
مسير مناطق خوش آب و هوا و گردشگري ريخته مي شود. 
اين نخاله ها و پسماندهاي ساختماني به وسيله کاميون هاي 
شخصي در حريم شهرها رها مي شود و به علت سودجويي 
رانندگان به جاي مراجعه به مرکز جمع آوري پس��ماند در 

نزديک ترين مکان تخليه مي شود. 
پس��ماندهاي س��اختماني و عمران��ي بخش عم��ده اي از 
پسماندهاي شهري را به خود اختصاص مي دهند که عالوه 
بر هزينه هاي بس��يار، دفع آن عواق��ب نامطلوبي  نيز براي 
محيط زيس��ت در پي دارد. حجم نخاله هاي ساختماني و 
عمراني به حدي است که اکنون اين مسئله نه تنها در ايران 
بلکه در کشورهاي پيشرفته نيز به يک مشکل اجتماعي و 
زيس��ت محيطي تبديل شده اس��ت. ترکيب و درصد مواد 
تشکيل دهنده نخاله هاي ساختماني در مناطق مختلف دنيا 
تابع نوع و نحوه زندگي، نوع صنعت ساختمان، ترکيب و بافت 
جمعيتي از قبيل خاک و مخلوط هاي حاصل از خاکبرداري، 
شيشه، بتن، مالت گچ و خاک، کاش��ي و سراميک، مالت 

ماسه و سيمان، قير و گوني، سنگ، موزاييک، تيرچه سقفي، 
چوب و ساير پسماندهاي مشابه است. 

  بازيافت کمتر از 1۵ درصد نخاله هاي س�اختماني 
پايتخت

در گوشه و کنار شهر تهران ساخت و ساز و نوسازي بافت هاي 
فرسوده همچنان ادامه دارد. توليد ، حمل و دفن نخاله هاي 
س��اختماني عالوه بر تحميل هزينه هاي س��نگين به شهر 
عامل مهم تخريب محيط زيست در حريم شهر تهران نيز به 
حساب مي آيد. بر اين اساس مديريت شهري درصدد است تا 
با احداث کارخانه بازيافت و استحصال نخاله هاي ساختماني 
ضمن تفکيک اين ضايعات و نخاله ها، بازيافت مواد و مصالح 
ساختماني را دنبال کند. توليد هزاران تن نخاله ساختماني 
در شهر تهران مسائل و مشکالت زيست محيطي فراواني را 
به شهر و ش��هروندان تحميل مي کند. بازيافت نخاله هاي 
ساختماني در دوره هاي مختلف مديريت شهري با عناوين 
مختلف دنبال شده اس��ت ولي تا کنون اين مهم که نقشي 
حياتي در حفظ محيط زيس��ت داشته، محقق نشده است. 
در اين خصوص رئيس اداره محيط زيس��ت شهر تهران با 
بيان اينکه فق��ط در تهران روزانه ۴ ه��زار و ۳۰۰ تن نخاله 
ساختماني توليد مي ش��ود، گفت: متأسفانه تنها ۱۰ تا ۱۵ 
درصد اين زباله ها بازيافت مي شود و بيش از ۸۰ درصد آن 

دپو مي شود. 
محمدحس��ين بازگير با اش��اره به افتتاح واح��د بازيافت 
نخاله هاي س��اختماني در گود آبعلي اظه��ار کرد: ظرفيت 
اين واحد بازيافت ح��دود ۳هزار تن اس��ت و مي تواند اين 
مقدار نخاله و آوار س��اختماني را بازيافت کند. رئيس اداره 
محيط زيست ش��هر تهران با بيان اينکه بازيافت نخاله ها و 
پسماندهاي ساختماني بخشي از فرايند مديريت پسماند 
اس��ت و س��بب مي ش��ود اين نوع زباله ها دوباره به چرخه 
مصرف بازگردانده ش��وند، گفت: دف��ن و دپوي نخاله هاي 
س��اختماني به فضاي زيادي نياز دارد. با ادامه روند کنوني 
در آينده ديگر فضايي براي دفن اين نوع پسماندها نخواهيم 
داشت، همچنين دپوي زباله هاي س��اختماني باري روي 

دوش طبيعت است و آلودگي هاي محيطي را در پي دارد، 
از اين رو بازيافت آنها سبب مي شود که مشکالت اينچنيني 
از بين برود. به گفته بازگير، دو مرکز دفن پسماند آبعلي و 
آرادکوه نياز دارند تا به  طور مس��تمر به روزرس��اني شوند و 
مشکل اصلي ما در سايت دفن پس��ماند آرادکوه متصاعد 
ش��دن بوي نامطبوعي از آن اس��ت تا جايي که در مس��ير 
فرودگاه امام )ره( نيز اين بو احساس مي شود. رئيس اداره 
محيط زيست ش��هر تهران با بيان اينکه مشکل گود آبعلي 
نيز ارتفاع زباله و دپوي زياد در آن است، گفت: حجم زيادي 
از زباله ها طي ساليان دراز در اين مکان دپو شده  است. هر 
چند که در س��ال هاي اخير اقداماتي براي بهبود وضعيت 
زيست محيطي اين محل انجام شده ولي هنوز کافي نيست. 
وي با تأکيد بر اينکه کاميون هاي مخصوص حمل نخاله هاي 
ساختماني بايد ساماندهي شوند و پيمانکاران حمل نخاله ها 
تحت مديريت مناس��ب و هوش��مند ق��رار بگيرند، گفت: 
کاميون هاي حمل نخاله بايد مجهز به GPS شوند تا مسير 
تردد آنها مشخص شود و امکان تخليه زباله را در هر نقطه اي  

نداشته باشند. 
متأسفانه در حالي که نخاله هاي ساختماني در کشورهاي 
پيشرفته و صنعتي در چرخه مجدد جهت توليد ساختمان 
قرار مي گيرد، در ايران هنوز رهاسازي در طبيعت و آسيب 
به محيط زيست بهترين و ساده ترين کار است و فقط بخش 
بسيار کمي از نخاله هاي ساختماني در چرخه بازيافت قرار 
مي گيرد و همين امر لزوم ايجاد تغييرات اساسي در مديريت 

تخريب ساختمان را دو چندان کرده است. 
تحقيقات نش��ان مي دهد که ۴۰ درصد از س��نگ دانه ها و 
۸۰ درصد از ريزدانه هاي موجود در نخاله ها را مي توان در 
توليد بتن به کار برد. مواد بازيافتي نخاله هاي س��اختماني 
قابل استفاده در کف سازي ها، پياده رو سازي ها و زير سازي 
معابر هستند. براي مديريت اين نخاله ها بايد اقدامات مؤثر 
و هماهنگي صورت گيرد تا موجب مشکالت و ايجاد اختالل 
در نظم و زيبايي شهر نش��ود. خاک هاي توليدي حاصل از 
عمليات خاکبرداري با توجه به جنس و مرغوبيت مي تواند 

مصارف مختلفي داشته باش��د و به عنوان مخلوط يا خاک 
نباتي مورد استفاده قرار گيرد. يکي از اقداماتي که مي توان 
در اين زمينه انجام داد، اين اس��ت که دانش��گاه ها و مراکز 
علمي پژوهشي را ملزم به فراهم آورن زمينه اي براي فعاليت 
پژوهش��گران در عرصه بازيافت و حفظ محيط زيس��ت و 
کاهش هزينه تمام شده بتن يا ساختمان کنيم و گام مثبتي 

در مديريت پسماند و نخاله هاي ساختماني برداريم. 
  وعده اح�داث 4 کارخان�ه نخاله  س�اختماني در 

4گوشه پايتخت 
 ش��هردار س��ابق تهران در زمان افتتاح کارخان��ه تبديل 
نخاله هاي س��اختماني به مصالح در آبعلي وع��ده داد که 
در چهار گوش��ه ش��هر تهران بايد کارخانه بازيافت مصالح 
ساختماني احداث شود. محمدعلي افش��اني با بيان اينکه 
کارخانه تبديل نخاله هاي ساختماني به مصالح با ظرفيت 
۳۳۰۰ تن آغاز به کار مي کند، گفت: براي اين کارخانه 67 
ميليارد تومان هزينه شده است. در اين کارخانه نخاله هاي 
س��اختماني تفکيک  و س��پس تبديل ب��ه مصالحي مثل 
کف پوش، ديوارپوش و. . . مي شوند. به گفته وي، عالوه بر اين 
کارخانه دو کارخانه ديگر نيز به زودي شروع به کار خواهند 
کرد که ظرفيت هر يک از آنها نيز ۳۳۰۰ تن اس��ت و عماًل 
حدود ۱۰ هزار تن ظرفيت اين سه کارخانه خواهد بود. حال 
که شهردار پايتخت فرصت نيافت تا وعده هاي خود را در اين 
خصوص عملي کند، ضروري اس��ت تا شهردار جديد براي 
جلو گيري از دپو و دفن نخاله هاي س��اختماني اقدام کند؛ 
اقدامي که مي تواند به حفظ محيط زيست شهري و حفظ 

سرمايه هاي ملي کمک شاياني بکند. 
تأکيد پيروز حناچي بر موضوع��ات فرهنگي براي افزايش 
مش��ارکت ش��هروندان در اداره ش��هر در اين خصوص آن 
است که با تکميل کردن ش��بکه بارگيري، حمل و انتقال 
مصالح س��اختماني و راه ان��دازي کارخان��ه بازيافت نخاله 
ساختماني فرايند توليد تا بازيافت اين مواد ساماندهي شود 
تا در درازمدت معضل نخاله هاي ساختماني رفع  و  چرخه 

بازيافت به بهترين شکل ممکن تکميل شود. 

 به  دلي�ل تحوي�ل ن�دادن وس�ايل نقليه جدي�د عمر 
فرس�ودگي ن�اوگان حمل و نق�ل عمومي ه�م افزايش 
يافته اس�ت. اين امر س�بب ش�ده ت�ا به گفت�ه معاون 
عمران و توس�عه امور شهري و روس�تايي وزير کشور 
هم اکنون بيش از ۵0 درصد ناوگان اتوبوسراني شهري 
کش�ور و حتي کالنشهرها فرس�وده باش�ند. در بحث 
جايگزين�ي تاکس�ي هاي فرس�وده  در ش�هر ته�ران 
هم فقط 700 تاکس�ي تا کنون نوس�ازي ش�ده اس�ت. 
س��خت تر کردن مقررات آمدوشد وس��ايل نقليه در حالي 
صورت مي گيرد که نه تنها به ناوگان حمل و نقل ش��هري 
وس��ايل نقليه جديدي افزوده نمي ش��ود بلکه فرسودگي 
عمر ناوگان و کارايي اين خودرو ها را نيز کاس��ته است. در 
اين زمينه مهدي جمالي نژاد اف��زود: رئيس جمهور و وزير 
کشور به موضوع حمل و نقل عمومي توجه ويژه اي داشته 
و در اين ميان سازمان ش��هرداري ها و دهياري ها نيز خيز 
بزرگي براي رفع مشکالت اين حوزه در فضاي کنوني کشور 

برداشته اند. 
وي افزود: هم اکنون قيم��ت اتوبوس ها به دليل ش��رايط 
نامناس��ب اقتصادي افزايش يافته و بر اين مبنا نوس��ازي 
ناوگان اتوبوسراني بيش از گذش��ته مورد توجه قرار گرفته 

است. 
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير کشور 
افزود: طي جلس��ات برگزار ش��ده با س��ازندگان اتوبوس و 
دس��تگاه هاي متولي، تدابيري براي تحويل و نوسازي اين 

وسيله نقليه در سطح کشور انديشيده شده است. 
وي اظهار داش��ت: براي رفع اين مه��م از محل تبصره ۱۸ 
پيشنهادهايي به س��ازمان برنامه و بودجه ارائه شد و مبالغ 
در نظر گرفته شده براي نوسازي و تحويل اتوبوس ها بسيار 

باالست که در قالب مساعدت و کمک به شهرداري ها لحاظ 
نشده اما مي توانند از اوراق مشارکت استفاده کنند. 

معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير کشور 
افزود: به عنوان نمونه در يکي از شهرهاي کشور براي خريد 
ناوگان جديد و راه اندازي بي آر تي از اوراق مشارکت استفاده 
کردند که ترويج چنين اقدامي مي تواند نتيجه بهتري را به 

دنبال داشته باشد. 
وي خاطرنشان کرد: ناوگان حمل ونقل فرسوده زيادي در 
کشور وجود دارد و در اين ميان زماني اتوبوس که در اختيار 
شهرداري ها قرار مي گرفت، بر اساس قوانين سنواتي بودجه 
طي سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳9۰ سهم دولت بابت تأمين مالي 

ناوگان اتوبوس ش��هري ۸2/۵ درصد بود و الباقي توس��ط 
شهرداري ها پرداخت مي شد. 

   امسال فقط 700 تاکسي نوسازي شد
مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر تهران با بيان اينکه قرار 
بود امس��ال ۱۰ هزار خودرو در تهران نوسازي شود، گفت: 

ولي تا کنون فقط 7۰۰ تاکسي نوسازي شده است. 
عليرضا قنادان، مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر تهران در 
اين باره گفت: داشتن معاينه فني براي تمام خودروها الزامي 

است و همين امر باعث کاهش آلودگي هوا مي شود. 
 وي در خصوص نوسازي تاکسيراني گفت: بايد خودروساز 
در زمان مق��رر خ��ودرو را تحويل مي داد ول��ي اين امر رخ 

نداده است. 
 مديرعامل س��ازمان تاکسيراني ش��هر تهران با بيان اينکه 
تعهداتي قرار بود از س��وي بخش دولتي در بخش اقس��اط 
خودرو صورت گيرد، گفت: در بودجه پيش��نهادي امسال 
اعتبار خوبي براي نوسازي تاکس��ي ها در نظر گرفته شده 

است و يکي از مباحث ديده شده تحويل خودرو است. 
 مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر تهران با بيان اينکه قرار 
بود امسال ۱۰ هزار خودرو در تهران نوسازي شود، گفت: ولي 
فقط 7۰۰ تاکسي نوسازي ش��ده و در سال گذشته ۴۴۰۰ 

خودرو و در سال 9۵، ۱2 هزار خودرو نوسازي شده است. 
 وي با بي��ان اينک��ه تحوي��ل خ��ودروي ش��خصي براي 
خودروسازان در اولويت اس��ت، گفت: در کل کشور ساالنه 
فقط ۳۳۰ هزار دس��تگاه خودروي تاکس��ي بايد نوسازي 
شود و اين براي خودروس��ازي که ساالنه 2 ميليون خودرو 
توليد مي کند عددي نيست، اما متأسفانه نوسازي ناوگان 

تاکسيراني براي خودروساز اولويت ندارد. 

۵0 درصد ناوگان شهر ها فرسوده است 

نوسازی ناوگان حمل ونقل برای خودروسازان اولویت ندارد

در شهر تهران روزانه 4 هزار و ۳00 تن نخاله ساختماني توليد مي شود که تنها 10 تا 1۵ درصد اين زباله ها بازيافت  و بيش از ۸0 درصد آن دپو مي شود 
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در کل کش�ور س�االنه فقط ۳۳0 هزار 
دستگاه خودروي تاکسي بايد نوسازي 
شود و اين براي خودروسازي که ساالنه 
2 ميليون خودرو توليد مي کند عددي 
نيست، اما نوسازي ناوگان تاکسيراني 

براي خودروساز اولويت ندارد

در حال�ي ک�ه نخاله هاي س�اختماني 
در کشورهاي پيش�رفته و صنعتي در 
چرخه مجدد جهت توليد س�اختمان 
قرار مي گيرد، در ايران هنوز رهاسازي 
در طبيعت و آس�يب به محيط زيست 
بهتري�ن و س�اده ترين کار اس�ت و 
فقط بخش بس�يار کم�ي از نخاله هاي 
س�اختماني در چرخ�ه بازياف�ت قرار 
مي گي�رد و همي�ن ام�ر ل�زوم ايجاد 
تغييرات اساس�ي در مديريت تخريب 

ساختمان را دو چندان کرده است

    ترافیک

پايتخت در محاصره نخاله هاي ساختماني 

اکبر محمودی
تيتر شهر  گزارش  یک

توسعه پايتخت با عبور از توسعه محالت شکل مي گيرد 

بخش های فرسوده و ناپايدار شهري 
چشم انتظار تدوين سند توسعه محالت

کالنش��هر تهران ۳7۴ محله دارد که وجود مسائل و مش��کالت متعدد در همه 
بخش ها سبب شده تا اداره کالنش��هر تهران نيازمند مشارکت و تعامل دوسويه 
مديران شهري و شهروندان باشد. در اين ميان اداره شهري به اين وسعت نيازمند 
تعامل و مشارکت از پايين به باالست چراکه بسياري از مسائل و مشکالت شهري 
مي تواند در بس��تر وجود زيرساخت ها و با حضور ش��هروندان و مشارکت واقعي 
آنان در حل مشکالت صورت بپذيرد تا آنجايي که اگر مسائل و مشکالت شهري 
در همه حوزه ها از بخش هاي کوچک يعني محالت آغاز ش��ود مي تواند منجر به 
نتايج مطلوب در حوزه ارتقاي زندگي شهرنشيني شود. البته بايد در نظر گرفت 
که بسياري از محالت فرسوده و قديمي ش��هر نيازمند سند توسعه هستند تا با 
اختصاص بودجه و برنامه ريزي منطبق با نياز محله توسعه يابند و اين امر ممکن 
نخواهد شد مگر آنکه س��ند توس��عه محالت تدوين و به خصوص در بافت هاي 
فرسوده و ناپايدار پايتخت به مرحله اجرا درآيد. با توجه به اينکه اجراي طرح هاي 
شهرسازي و عمراني در محله هاي شهر تهران نياز به تدوين سند توسعه محالت 
دارد، اما همچنان خبري از تدوين اين سند مهم از سوي شهرداري تهران نيست. 
اين در حالي اس��ت که از ابتداي فعالي��ت دوره جديد مديريت ش��هري تهران، 
محله محوري طرح هاي بزرگ و کوچک شهري از جمله مسائلي بود که هم اعضاي 
شوراي شهر تهران و هم دو شهردار پيشين پايتخت بر آن تأکيد داشتند. هر چند 
در اواخر دوره قبلي مديريت شهري با هدف اجراي طرح نوسازي بافت فرسوده در 
محالت پايتخت سند توسعه محالت مناطق 22گانه شهر تهران در حال تدوين 
بود، اما به نظر مي رسد که تدوين اسناد مذکور يا اصالح آن در دوره جديد به داليل 

نامعلومي متوقف شده است. 
 تدوين سند توسعه محله اي و ارائه به شوراي شهر 

آنطور که معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران اعالم کرده 
است، تدوين سند توسعه محالت پايتخت در راستاي تدوين برنامه سوم توسعه شهر 
تهران تا پايان سال آينده انجام مي شود و طبق برنامه ريزي هايي که انجام شده است 

قرار است تا پايان امسال، سند توسعه ۱۵۰ محله تدوين و به اجرا گذاشته شود. 
سکينه اشرفي در اين باره به ايسنا توضيح داده است: بر اساس مصوبه سياستگذاري 
شوراي اسالمي شهر تهران که در اسفندماه سال گذشته ابالغ شد، برنامه سوم توسعه 
شهر تهران بايد در سطوح مختلف و با مشارکت ذينفعان مختلف تدوين شود که در 
همين راستا، سند توسعه محالت، به عنوان جزئي ترين سند توسعه اي در پايتخت 

با همکاري مردم، شوراياري ها و سمن ها در دست تهيه است. 
به اعتقاد معاون توسعه و برنامه ريزي شهرداري تهران، با توجه به شناخت خوبي که 
دفاتر نوسازي محالت از موقعيت هاي محلي دارند، کار تدوين برنامه توسعه محالت 
به اين دفاتر واگذار شده است که براي ۱۵۰ محله تا پايان امسال و براي ساير محالت 

شهر تهران نيز تا پايان سال آينده، اين برنامه توسعه  آماده مي شود. 
به گفته وي، ۱۵۰ محله اي که امسال برنامه توسعه آنها تدوين و به شوراي شهر ارائه 
مي شود، عمدتاً محالت داراي بافت فرسوده يا در معرض آسيب هاي اجتماعي هستند 
که نياز به مداخله فوري و جدي در آنها احساس مي شود. البته برنامه توسعه محله، با 

توجه به ويژگي هاي هر محل، براي همه محالت به طور خاص تهيه خواهد شد. 
در حالي کار تدوين سند توسعه ۱۵۰ محله شهر تهران تا پايان سال توسط شهرداري 
تهران انجام خواهد شد که در دوره گذشته مديريت شهري با هدف نوسازي بافت 
فرسوده محالت شهر تهران اين طرح ها تدوين شده بود و سؤال اينجاست که چرا 
شهرداري تهران اقدام به اصالح سند هاي پيشين و به روز شدن آن نکرده است و در 

نظر دارند تا با صرف هزينه اي ديگر اين اسناد از ابتدا تدوين شود. 
  توسعه محله اي با باز آفريني نقش شهروندان

برقراري ارتباط عميق  و مؤثر با ش��هروندان محالت، کاهش ش��کاف بين مردم 
و مس��ئوالن ش��هري، تالش جهت تغيي��ر رفت��ار ش��هروندان و افزايش حس 
مس��ئوليت پذيري، افزايش مش��ارکت مردمي در حفظ و نگه��داري و آباداني 
محالت،  توس��عه و کمک به فعاليت هاي خيرخواهانه، ارتق��اي جايگاه و نقش 
همس��ايگي در محالت به خصوص در موضوع آپارتمان نشيني، توجه به شرکت 
ش��هروندان در فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و تفريح��ي و جلوگيري از بروز 
آسيب  هاي اجتماعي و فرهنگي و کمک به بهبود شرايط افراد و اقشار آسيب پذير 
در محالت را مي توان از جمله اقدامات ش��وراياري ها در دوره هاي فعاليت آنان 
عنوان کرد. هويت بخشي به محالت و  استفاده از پتانسيل و ظرفيت هاي نخبگان 
محلي براي توسعه و آباداني محالت نيز از جمله فعاليت هاي مهم اين نهادهاي 
مردم نهاد است که سبب شده محالت شهر تهران جان دوباره بگيرند، هر چند در 
اين مسير اعضاي شوراياري که به صورت داوطلبانه وارد عرصه خدمت شده اند 
با مشکالت و مسائل بسياري روبه رو بوده اند اما اينکه شهروندان به عنوان پشتوانه 
آنان هميشه در صحنه حضور دارند، سبب شده است تا تحمل مسائل و مشکالت 
بر آنان آسان شود، بنابراين الزم است در سياستگذاري و برنامه ريزي  هاي جديد 
به جايگاه ش��وراياري ها توجه ويژه اي ص��ورت بگيرد تا اعضاي ش��ورا ياري که 
منتخب شهروندان محالت هستند بتوانند بيش از گذشته براي خدمت رساني به 

شهروندان محالت گام بردارند. 
با اين حال در کنار تدوين سند توسعه محالت بايد در نظر داشت که توسعه شهري 
با توسعه محالت در ارتباط مستقيم قرار دارد. بر اين اساس شورا ياري ها بايد بتوانند 
با استفاده از تجربيات گذشته به محالت ش��هري هويت داده و مسائل و مشکالت 
پنهان و آش��کار محالت را از طريق مطالبه گري از مديريت شهري و دستگاه هاي 

شهري برطرف کنند. 

تصوير شهر در شبکه های مجازي

برگزاری اولين جشنواره گل و گياه در حاشيه تهران محله کشار عليا


