
!دهيدشما هم نظر
كوچه ساكنيناميدواريم اين خبرنامه به دست تك تك

و پيشنهادهاي مطرح شده در جلسه در  پروين برسد
و بررسي گذاشته شود جمع در. هاي مختلف به بحث شايد

و يا در گفتگوهاي خانوادگي، يا در جلسات ساختما ن
اي رسيديد يا متوجه هاي همسايگي به پيشنهادات تازه جمع
ال جاافتاده نكات زم است در فرايند تعيين محل اي شديد كه
رو. هاي زباله در نظر گرفته شود سطل از همين

و نظرات  خواهشمنديم مطالب اين خبرنامه را با دقت بخوانيد
تاخود را  با برگزاركنندگان آذرماه5 پنجشنبهروز حداكثر

تا بتوان با سرعت در ميان بگذاريدهاي زير جلسات با شماره
.مناسبي ادامه فرايند جانمايي مخازن زباله را پي گرفت

 حل اين مسالهبراي دقت نظرتانو پيشاپيش از همراهي
. سپاسگزاريم

:هاي تماس شماره

 سارا باقري 09191684829
 مهدي سليماني 09125456764
 طاهره گرانپايه 09124333840

و ديدگاههمچنين مي هاي خود را از طريق توانيد نظرات
و نمايندگان ساختمان و مديران  آقاي كاشاني،يا از طريق تان

.منعكس كنيددبير شوراياري محله اراج

به سفارش خبرنامه پيش رو

و توسط  شوراياري محله اراج

موسسه انديشه انسانشهر تهيه 

و توليد گرديده است

www.ensanshahr.org

و گو طاليي گفت
و ساعت كوچه كه اهالي يك  ها با همديگر دور هم جمع شوند

بايست اين جلسات مشكل حل خواهد شد؟ آيا همه اهالي مي

و رضايت اكثريت كافي است؟ اگرت نسبيت داشته باشند يا رضاي
 بايد كرد؟ شوند چه

برگزار شده قبلي در بين جلسات كه اهالي كوچه پروين در

و حتمي براي سواالت باال  مشخص است اين است كه جواب قطعي

بخشي شد فهميد كه شايدميها نكاتي را از بين صحبت شده است

ولي به مرور زمان پروين ابتدا مشكل كوچكي بوده زباله در كوچه

و دغدغه شده و با ساخته شدن هر مجتمع جديد اين نگراني

از.است مي گيري شكلسه سال حل مشكل و هنوز راه گذرد
در بين برخي از ساكنين باعث ايجاد تنش بعضا مشكل كوچكن

و متنوعي براين راه حل حل اين مشكل از طرف هاي گوناگون

و يا به نتيجه دلخواه نرسيده هايي همچونحل راه.استي نشده

و تعيين نگهبان براي هاآوري سنتي زباله و يا استفاده از جريمه

حل.ا هستند و اگر چه ممكن است هر يك از اين راه ها اجرايي

گو مسير يك و و آن راهي نيست جز گفت و اجماع وجود دارد

و گو بستري براي شكل گيري اين جل.ها بوده استگفت سات اين
.شدن را هموار كندو شنيدهت كردنصحبهتواند را هستند كه مي

و گوها بيرون خواهد آمد ازي اگر چه ممكن است. دل اين گفت

باوشنيده شده هايشانو دغدغهنظرات دانند كه نهايت همه مي

و همه اهالي كوچه از اين تصيمات شدهتصميمات گرفته ايند

شدخواو پايداري توافقاتد آمدن رضايت جمعي .هد

و اضافه شدن ساكنين در طول زمان ممكن استه به علت ورود

و حادتر گردد اما اين بار ساكنين كليد حتي يامشكل دوباره ايجاد

اهالي اين كوچه نشان. قفل مشكل را بار ديگر باز كنند، اين كليد

و اين شنيدن نظرات يكديگرو  باعث خواهد نقطه قوترا دارند

و گو وجود بيايد مي . باز كنند توانند آن را با كليد طاليي گفت

ويژه خبرنامه اطالع رساني
 ساكنين خيابان پروين
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ط كليد
كز آوري آيا مساله جمع باله آنقدر اهميت دارد

و گو كنند؟اش درباره برگزاريآيا بعد از گفت

مخازن احساس رضايت مكان قرارگيرينسبت به
ه تخريب يا جا به جابعد از جانمايي مخازن دوبار

ك سواالتي كه در باال خوانديد، سواالتي است

مي صحبت چيزي كه مشخ. كردند هايشان مطرح

اما در جلساتي كه تا كنون برگزار شد. وجود ندارد
.ها در آن وجود داشته باشد از جواب

آوري زبا واقعيت اين است كه شايد مساله جمع

آنساكنين اصلي هاي تبديل به يكي از دغدغه

و افزا اشده بزرگتر مشكل ابعاد يش پيدا كرده
و همين پايداري براي اين مساله پيدا نشده است

و مديران ساخ تا كنون. ها شده است تمانكوچه

يا پيگيريهاحل اين راهاهالي پيشنهاد شده ولي

آ جمع،ها اختصاص سطل زباله به هر يك از خانه

حلهاي زباله از اين نمونه مراقبت از سطل ها راه

ينقابل پذيرش باش د ولي براي پايداري آنها تنها

هايي كه تا كنون برگزار شده بس جلسه. بين اهالي
و ابزاري هست،راه حل ماجرا نيستند تنها وسيله

چيزي كه واضح است اين است كه راه حل نهايي

ن راه حل نهايي براي همه مطلوب نباشد ولي در

و موانع موجود محدوديت،رعايت تمام جوانب ها

اين خود باعث به وجودو سود جمعي خواهند برد

م همي كه نبايد فراموش شود اين است كهنكته

و يا تغييرات مش فيزيكي در كوچه جديد به كوچه

توانند با ايميودارند جيبحل اين مشكل را در

اند كه ظرفيت مناسب براي دور هم نشستن داده

و هر مشكل ديگري در شد اگر محله به وجكوچه



پروينهاي كوچه زباله

 كجا ادامه پيدا خواهد كرد؟

هم.14 حل شوراياري محله اراج اولين جلسه انديشي در خصوص
مي89اين مشكل را در بهمن  .كند برگزار

مي تعدادي.15 .كنند از اهالي در اين جلسه حضور پيدا

سطل زباله جديد توافق4در اين جلسه بر سر جانمايي.16

.گيرد صورت مي

به.17 شد صورتجلسه اول  شهرداري ارائه

و يك هفته بعد از جلسه پايه.18 هاي سيماني مخزن نصب

.هاي مكانيزه جديد جايگذاري شدند سطل

هاي مخازن، پايه جنب ساختمان عصر جايگذاري پايه.19

.كشتيراني كنده شد

و به مرور مشكل سطل.20 ها پاسخگوي نيازهاي اهالي نبود
.تشديد شد

و پالك زباله ساختمان هاي گلها،.21 به ساير25كشتيراني

شد سطل .ها سرازير

مي يكي از سطل.22 .شود ها نيز در اين مدت سوزانده

و جاي سطل.23 سطل مجاور مدرسه به دور ميدان منتقل شد

.خسارت ديده ميدان كارگذاشته شد

هم.24 با 1390انديشي دوم در مهر جلسه در حسينيه محل

ا حضور تعدادي از مديران ساختمان و هالي كوچه، دبير ها

و نماينده شهرداري برگزار مي .شود شوراياري

در.25 و توافقات صورت گرفته هم خبرنامه اول كه شامل خبرها

و در بين و مديران شركت انديشي دوم بود تهيه كنندگان جلسه
شد ساختمان .ها توزيع

يك هفته پس از جلسه هم انديشي دوم، جلسه هم انديشي.26

از با حضور مديران ساختمانسوم در حسينيه محله  و تعدادي ها

شد اهالي محل، و نماينده شهرداري برگزار .دبير شوراياري

مي.27 30يا20هاي اتمام كار ساخت پالكبا شود پيش بيني

و سكونت خانوارهاي جديد مشكل زباله كوچه پروين در واحدي

. آينده تشديد خواهد شد

90نيمه دوم آبان-شماره دوم-ي ويژه ساكنين خيابان پروين

آوري زبالهداستان جمع

ك و تا مشكل از كجا شروع شد

يكي از كارهايي كه در جلسه هم انديشي سوم صورت گرفت
استخراج نظرات اهالي در خصوص روند به وجود آمدن مشكل

همانطور كه در ادامه خواهيد خواند. پيش رو در طول زمان بود
و به مرور زمان87طبق گفته اهالي اين مشكل از سال آغاز شده

ا. تشديد شده است مياستخراج و اتفاقات كمك كهين روند كند
ر حليشود تا در فرايابيشهيمشكل به وجود آمده بهتر ند

د تريقمسئله بتوان نگاه .به موضوع داشتيق
و رويدادها را كامل به اعتقاد ما هنوز مي تر توان اين اتفاقات

ما كرد بنابراين اگر نظري در خصوص ماجراهاي ذكر شده داريد با
و واقعي در ميان بگذاريد تا بتوانيم داستان را كامل تر بازگو تر

الزم به ذكر است نظرات ثبت شده در اين خصوص تنها. كنيم
و ديدگاههاي شخصي افراد گيري اين در خصوص شكلنظرات

و در خصوص درستي يا نادرستي مباحث مطرح ماجرا بوده است
ماجراي ذكر شده روند در ضمن. شده هنوز صحبتي نشده است

. استبه بعد87سال به ترتيب زمان وقوع از

هاي معمولي در كنار هاي مكانيزه سطل قبل از ورود سطل.1
توسط ساكنين17ها مثل ساختمان پالك برخي از مجتمع
.نصب شده بود

شد 1387هاي مكانيزه از اواسط سال ورود سطل.2  شروع
مك به جاي سطل.3 انيزه توسط شهرداري هاي قديمي سطل

.شود كارگذاشته مي
و كار گذاشتهشش.4 سطل داخل كوچه پروين جانمايي

.شود مي

مجتمع سازي كه داخل كوچه شروع شده است باعث به وجود.5
( شود آمدن مشكل مي و افزايش. به واسط افزايش جمعيت

)زباله
و تغيير سطل.6 هاي زباله توسط شهروندان شروع به تخريب

.دشو مكان مي
و ياسمن مشكل بعدي را به وجود سطل واقع در تقاطع پروين.7

 وردآ مي
كشتيراني توسط ساختماناولين سطل زباله از جلوي.8

ميآ جمع ساكنين .شود وري

از.9 با شروع پياده روسازي توسط شهرداري يكي ديگر
ميهاي سطل .شود مكانيزه از داخل كوچه حذف

هاي هاي سطل ها، زباله بعد از حذف تعدادي از سطل زباله.10
مي حذف شده به بقيه سطل .شود ها سر ريز

مي17پايه سطل زباله از جلوي ساختمان.11 .شود كنده

هاي موجود نيز به ترتيب از داخل بقيه سطل88در سال.12
.شود كوچه بر چيده مي

اه.13 ميدر اين بين و بيشتر .شدند الي كوچه هر روز بيشتر

4

5

6

خبرنامه اطالع رساني2

گزارش جلسه سوم
سومين جلسه هم انديشي در خصوص

در زباله بررسي مشكل جانمايي مخازن

در90آبان7كوچه پروين در روز شنبه

. حسينيه محله اراج برگزار شد

و ليست شركت گنندگان در اين جلسه

در شرح مختصري از اتفاقات پيش آمده 

مياين جلسه  : بخوانيد در ادامه توانيد را

و ناميفرد نام

 خانوادگي

/ساختمان

 نهاد

آقاي1
 طهراني

10پالك

10پالك آقاي احمد2

آقاي3
 موسوي

10پالك

15پالك آقاي جبلي4

18پالك آقاي آگاه5

18پالك آقاي زارع6

18پالك آقاي رضوي7

آقاي8
 جعفري

نماينده
 مدرسه

آقاي9
 احمدي

نماينده
خدمات
 شهري

 آقاي 10
 كاشاني

دبير
شوراياري
 محله اراج

كارشناس خانم محبي 11
اداره
 آموزش

آقاي 12
 جالدت

9پالك

خانم 13
 جالدت

9پالك

آقاي 14
 امينيان

9پالك

19پالك آقاي مينوي 15

 آقاي 16
يحسين

5پالك

آقاي 17
 بروجعلي

17پالك
مجتمع(

)هاگل

17پالك آقاي تراب 18
مجتمع(

)هاگل
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ا ست بدانيمنكاتي كه بهتر
در اين جلسه نماينده خدمات شهري ناحيه نكاتي را

مطرح كرد كه بهتر است جهت كمتر شدن مشكالت به 

.آنها توجه كنيم

در صورت نارضايتي از محل نصب مخازن زباله،�

لطفا مراتب شكايت خود را از طريق شوراياري يا به 

و  صورتبه صورت كتبي به گوش شهرداري برسانيد

.اقدام به جابجايي يا صدمه زدن به مخزن نكنيد انفرادي،

تا9هاي خود را بين ساعت زباله� شب1شب نيمه

كه. بيرون بگذاريد و استثنايي همچنين در موارد نادر

توانيد امكان بيرون گذاشتن زباله در شب فراهم نبود، مي

تا12در طول روز نيز بين ساعت  از ظهر بعد2ظهر

.را بيرون بگذاريدهاي خودزباله
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محل سطل نبايد كامال اتفاقي تعيين شود�

و جمعيت بلكه بايد بر اساس ميزان تردد

.انجام شود

براي سطل، عالوه بر پوشاندن"در"وجود�

تواندباعث كاهش بوي محتويات، مي

و جلوگيري از  نامطبوع، دفع حشرات

.پراكندگي آن توسط باد يا حيوانات شود

و مقايسه معيارهاي پيشنهادي اهالي در زمان بررسي

و عرف شهرداري، حاضرين به اين موضوع  با ضوابط

هاي آب در جوي اشاره كردند كه در كوچه پروين

و بنا بر اين بين بند  سمت جنوبي كوچه قرار گرفته

اول از ضوابط شهرداري كه در خصوص استقرار سطل 

و بند دوم كه به بر روي جوي آب توصيه مي كند

كند، استقرار سطل در سمت شمال كوچه توصيه مي

البته از آن جايي كه استقرار سطل. تناقض وجود دارد

و فاصله داشتن آن از زباله در سمت شم ال كوچه

و مورد پنجره ساختمان ها از معيارهاي پيشنهادي مهم

تاكيد اهالي حاضر در جلسه بود، لذا حاضرين همچنان 

هاي زباله را سمت بهترين محل براي استقرار سطل

و در زمان جانمايي مخازن اين  شمال كوچه دانسته

.نكته را مدنظر داشتند

معيارهايي براي جانمايي سطل

 براي

ي كه براي
، حاضرين

 در تعيين

د مشخص

دسته6ر

 نظر گرفتن

 ساختمان براي

 كه حداقل

 پيشنهادي

ت معياري

 معيارهاي

 تازه از سوي

: اينكه
 گرفت، نه

ها در نظرن

 حاضرين در

هايساختمان
 در داخل

 پيشنهاد براي

گويد؟قواعد شهرداري چه مي
يكي از مواردي كه در جلسه گذشته مورد تاكيد اهالي

و ضوابط شهرداري براي قرار داشت، اطالع از معيارها

حاضرين در جلسه پيش. استقرار سطل زباله بود

عالقمند بودند كه از معيارهايي كه شهرداري براي

بگيرد مطلع شوند استقرار مخازن زباله در نظر مي تا

و علمي محل مبناي آن بتوانند به صورت اصولي

استقرار مخازن زباله را در كوچه خود تعيين نمايند

و ضوابط قانوني كه براي لذا در اين جلسه معيارها

.استقرار مخازن زباله وجود دارد به حاضرين ارايه شد

اي كه در خصوص محل استقرار سطلتنها بخشنامه

ميزباله وجود دارد تاك كند سطل زباله نبايد مشكليد

يعني در تعيين محل. انتظامي ايجاد كند-امنيتي

استقرار آن بايد توجه كرد كه مخزن جلوي مراك

و انتظامي يا ديگر مراكزي كه نياز به ورود نظامي

.قرار نگيرد خروج اضطراري دارند

ك اما به جز اين بخشنامه، موارد ديگري نيز هست

صورت عرفي براي تعيين محل قرارگيري شهرداري به

از. كند مخزن رعايت مي : اين موارد عبارتند

بهتر است سطل زباله روي جوي آب مستق�

.ها به كوچه سرريز نكنندشود تا شيرابه

د-هاي شرقيدر خيابان� غربي بهتر است

هخانه شمال كوچه قرار گيرد تا زير پنجره

.نباشد

و� تعداد سطل زباله بايدبين تعداد واحدها

.تناسب وجود داشته باشد

در كنار عرف رايجي كه شهرداري براي استقرار مخازن

گيرد، طراحان شهري نيز اصولي را برايدر نظر مي

ك. كنندتعيين محل سطل زباله توصيه مي اين اصول

و زيبايي شناختي توصيعمدتا مبتني بر قواعد علمي

:شده است، به شرح زير است

ها بايد قابل رويتدر يك محيط شهري، سطل�

.ها راحت باشدو استفاده از آن

استقرار سطل بايد به نحوي باشد كه با ساي�

عناصر موجود در معبر در يك خط باشد

و آمد عابران ايجاد نكند .مزاحمتي براي رفت

خبرنامه اطالع رس3

معيا

اهالي محلمعيارهاي پيشنهادي

 زباله هاي استقرار سطل
طور كه در جريان هستيد در جلسه قبليهمان

حل مسئله زباله كوچه پروين تشكيل شده بود،

در جلسه معيارهايي را كه به نظرشان بايد

محل استقرار مخازن زباله مد نظر قرار گيرد

اين معيارها كه با كمك حاضرين در. كردند

ازعبارت بندي شدند،كلي طبقه :ند

 استقرار سطل در سمت شمال كوچه�

 سطل در طول كوچه5يا4استقرار�

ها از يكديگررعايت فاصله مناسب سطل�

مثل در نظ(رعايت معيارهاي فيزيكي�

و )شيرابه، سهولت در تخليه مخزن . . .

در نظر گرفتن تعداد واحدهاي ساختم�

 استقرار سطل

و استقرار� كسطل به گونهرضايت افراد اي
 مخالف را داشته باشد

پدر اين جلسه مرور دوباره اي بر معيارهاي

هفته گذشته صورت گرفت تا اگر الزم است

اصالح شود، حذف شود يا معيار جديدي به

طي اين بررسي چند نكته تازشود قبلي اضافه

از جمله.شد حاضرين به معيارهاي قبلي اضافه
ها را به صورت حجمي در نظربايد زباله�

.وزني

.ها قرار نگيردسطل زباله سر تقاطع�

.ها قرار نگيردسطل زباله زير پنجره خانه�

د� اخل ساختمانظرف زباله شخصي براي

كه البته جمعي از حاض گرفته شود

ساخخصوص اين مورد توضيح دادند كه
جنوبي جايي براي استقرار سطل زباله

و اين پيشنهساختمان شان ندارند

.هاي جنوبي عملي نيستساختمان



افتد؟از اين جا به بعد چه اتفاقي مي

ها جلسه به يك شكل پيشنهادي از جانمايي سطلل كه در

جا به بعد چند اتفاق در كنار هم پيشدست پيدا شد، از اين

و بتواندخواهد رفت تا اين جانمايي پيشنهادي كم كم نهايي شده

به اميد اين كه در آينده نزديك.شكل اجرايي به خود بگيرد

و حل مسئله جمع ه در كوچه آوري زبالشاهد نصب مخازن زباله

.پروين باشيم

:13و11هاي گفتگو با پالك

هاي پيشنهادي براي استقرار سطل زباله بين يكي از مكان

اي از اين دو ساختمان بود اما چون نماينده13و11پالك 

در جلسه حضور نداشتند، قرار شد جمعي از حاضرين در 

و برسانند13و11هاي جلسه اين مسئله را به اطالع پالك

شان نظر ايشان را در مورد استقرار سطل در كنار ساختمان

مسئوليت انجام اين گفتگو را آقايان كاشاني،. جويا شوند

و آگاه به عهده گرفتند .جبلي، جالدت

: اطالع دادن به اهالي كوچه

مي 100در كوچه پروين بيش از كنند كه هر يك خانوار زندگي

و جمع اين خانوارها به نوعي با آوري آن در مسئله زباله

بنا بر اين هر مخزني كه در كوچه نصب شود به نوعي.ارتباطند

و ديدگاه آن و نظر ها در تعيين تك تك اهالي كوچه ربط دارد

به همين خاطر الزم است اين.محل مخازن تاثيرگذار خواهد بود

م و در تعيين نهايي و پيشنهادات به نوعي شنيده شود حلنظرات

.مخازن لحاظ شود

اين خبرنامه نيز با همين هدف تهيه شده است،تا اهالي كوچه

هاي پيشنهادي مخازن زبالهپروين از اين طريق در جريان محل

و چنانچه به هر دليلي با اين محل هاي پيشنهاديقرار گيرند

و پيشنهادات خود را انعكاس دهند .مخالف يا موافقند، نظرات

هاي پيشنهادي براي مخازن زباله در هر اگر محلشايد بد نباشد

و مورد بررسي قرار و همسايگي مطرح شده جمع خانوادگي

هاي بندي نهايي براي تعيين محلگيردتا در نهايت به جمع

.مناسب كمك نمايد

: هاي نصب سطل زبالهنهايي كردن مكان

و بعد از اين كه خبرنامه به دست اهالي كوچه پروين برسد

و ديدگاهنظ آنرات و همين هاي ها به نوعي به ما منتقل شود،

13و11هايطور بعد از گفتگوهايي كه با نمايندگان پالك

و ديدگاهصورت مي هاي آنان نيز منعكس شود، گيرد تا نظرات

.رسدبندي نهايي براي تعيين مخازن زباله فرا ميزمان جمع

اي ديگري با جلسه رسد براي اين منظور الزم استبه نظر مي

-هاي كوچه تشكيل شود تا مكانحضور نمايندگاني از ساختمان

و ديدگاه هايي كه طي اين مدت بههاي پيشنهادي با نظرات

در صورتي كه در پايان اين.دست آمده است، محك بخورد

اي هاي پيشنهادي براي مخازن زباله نهايي شد، نامهجلسه مكان

ا و به شهرداري ارسال سوي شوراياري محله راج تهيه شده

. هاي پيشنهادي نصب شودشود تا مخازن در محلي
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شود، پيشنهاد شد كه يك سطلمحدوده توليد مي

نصب شود كه بخشي7و5هاي زباله نيز بين پالك

اما به دليل از زباله اين محدوده در آن ريخته شود؛

شيب زياد كوچه در اين قسمت، چنين امكاني وجود 

مي. ندارد تواند با اين كه اهالي پيشنهاد دادند سطل

يابد نصب شود اما در قسمتي كه شيب پايان مي

نماينده خدمات(طبق توضيحات آقاي احمدي 

و) شهري چون خطر راه افتادن سطل در طول شيب

ايجاد خطر تصادف وجود دارد، امكان نصب سطل 

.زباله در اين بخش از كوچه وجود ندارد

مكان پيشنهادي ديگري كه مطرح شد، در سمت

و در كن 6و4 ار زمين خالي بين پالكجنوب كوچه

با توجه به اين كه اين زمين در حال حاضر خالي. بود

و احتم و بنا بر است اين ال ساختش هم وجود ندارد

مشكل قرار گرفتن سطل در زير پنجره در موردش 

كند، پيشنهاد شد يك سطل در كنار آن صدق نمي

برخي از اما اين پيشنهاد نيز با توضيحات. نصب شود

و. اهالي رد شد چرا كه بر اين زمين چندان زياد نيست

هاي سطل نصب شده فاصله كمي تا پنجره ساختمان

ب كناري پيدا مي و مشكل وي نامطبوع زباله كند

. ماند همچنان باقي مي

و بررسي كه براي تعيين مكان سطل هاي طي بحث

زباله در جريان بود حاضرين تاكيد داشتند كه اگرچه 

را بايد به عنوان معيار"رضايت افراد"معيار 

كننده محل مخازن در نظر گرفت اما نبايد به اين تعيين

مسئله به صورت مطلق نگاه كرد، بلكه بهتر است اين 

مدنظر قرار"رضايت نسبي افراد"معيار تحت عنوان 

. گيرد

و با توجه به جوانب مختلفي كه در طول در نهايت

مكان پيشنهادي فوق براي5جلسه بررسي شد، 

ها البته اين محل. استقرار سطل زباله در نظر گرفته شد

و الزم است به اطالع ساير اهالي كوچ هپيشنهادي است

و با توجه به بازخوردهاي آنان نهايي شده يا نيز برسد

.در صورت نياز تغيير نمايد
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م رديگيسطل ها كجا قرار
و توافق بر سر معيارهايي كه بايدبعد از گفتگو

تعيين محل مخازن زباله مدنظر قرار گيرد، جلسه

براي.زن زباله ادامه يافتاتعيين محل استقرار مخ

كه تعيين محل استقرار مخازن زباله به صورت دقيق

ملموسي صورت گيرد، ماكتي از كوچه پروين

مساختمان حل استقرار مخهاي آن تهيه شده بود تا

اياين ماكت بر اساس نقشه. روي آن مشخص شود

در جلسه قبل توسط اهالي حاضر در جلسه از كوچ

ت و تعيين كننده آن رسم شده بود، عناصر مهم

و عرضدر اين ماكت ساختمان. شده است ها با طول

و همچن ارتفاع متناسب با يكديگر وجود داشتند

ك ها، تيرهاي چراغ بروچه مانند درختعناصر مهم

و محل . هاي تجمع زباله . .نيز مشخص شده بود.

بخش قابل توجهي از زمان جلسه صرف تعيين مح

و در نهاسطل هاي زباله بر روي اين ماكت شد

ميمحل هبينيد به عنوان محلهايي كه در تصوير

بر. پيشنهادي براي استقرار مخزن زباله تعيين شد

اساس حاضرين توافق كردند كه عالوه بر دو سطلي

منتها اليه شرقي(در حال حاضر در دوسر كوچه

سطل ديگر در طول كوچه مس5وجود دارد،) غربي

ازمحل استقرار اين سطل. شود :ها عبارت است
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در قسمتي كه فضاي باز بين(كشتيراني

)بلوك وجود دارد

هاي كشتيربا توجه به تعداد واحد باالي ساختمان

اي كه در اينو حجم زياد زباله13و11و پالك


