
گره پروين در پیچ ياسمن

احتم�اال تا کنون اي�ن جمله را ش�نيده ايد 
ک�ه زندگ�ي اجتماع�ي م�ا آدمها به ه�م گره 
خورده اس�ت و آدمهايي ک�ه در يک محدوده 
جغرافيايي ب�ا هم زندگي مي کنند در خيلي از 
اوقات مشکالتش�ان نيز به صورت مستقيم  يا 
غيرمستقيم به همديگر ربط پيدا مي کند. حاال 
اين قضيه در مقياس�ي کوچک و قابل لمس در 
خص�وص کوچ�ه ياس�من اتفاق افتاده اس�ت. 
داستان از اين قرار است که اهالي کوچه پروين 
حدود يکسال اس�ت که به سطل هاي مکانيزه 
زباله دسترسي مناس�بي ندارند و در خصوص 
نح�وه جانمايي س�طل ها با همديگ�ر اختالف 
نظر دارند. ب�ه همين عل�ت زباله هاي توليدي 
اي�ن کوچ�ه بعض�ا در س�طح کوچ�ه پراکنده 
مي ش�ود و اين موض�وع باع�ث تنش هايي در 
بين س�اکنين اين کوچه ش�ده است. به همين 
خاط�ر جلس�اتي ب�ا هماهنگ�ي ش�وراياري و 
توسط موسسه ما براي حل مسئله زباله کوچه 
پروين برگزار ش�د که در اين جلسات اهالي بر 
روي مکان ه�اي قرار گيري س�طل ها توافقاتي 
انج�ام دادند. يک�ي از خروجي هاي اين توافق 
نصب يک س�طل زباله در مجاورت س�اختمان 
کش�تيراني و داخل کوچه ياس�من ب�ود؛ اما از 
آنجاي�ي که نمايندگان کوچه ياس�من و برخي 
از ساختمان هاي کوچه پروين در اين جلسات 
حض�ور نداش�تند، نص�ب س�طل هاي زباله به 
موافق�ت غايبان موکول ش�د. ب�ه همين علت 
تصمي�م گرفتيم ب�ه در منزل س�اکنين کوچه 
ياس�من مراجعه کنيم و با توزيع خبرنامه آنها 
را در جريان روند ماج�را قرار داده و نظر آنها 

را در اين خصوص جويا ش�ويم.

گفت و گو با اهالي کوچه ياس�من
اولي�ن مراجعه ما به کوچه ياس�من در تاريخ  
20 آذر 90 صورت گرفت. در اين روز موفق شديم 
با تعدادي از اهالي صحبت کنيم؛ بعضي از اهالي 
مخالف نصب سطل بودند اما برخي ديگر مخالفت 
جدي با نصب سطل زباله نداشتند. اين گروه ابراز 
مي کردنداگر آقاي فتاح اعالم موافقت نمايد آنها 
هم مش�کلي با جانمايي س�طل نخواهند داشت. 
در همان روز گفت و گوي نس�بتا مفصلي با آقاي 
فتاح داش�تيم و فهميديم که ايشان هم مخالف 
سر سخت جانمايي سطل زباله در کوچه ياسمن 
هس�تند. آقاي فتاح معتقد بودن�د که اهالي اين 
کوچه احتياجي به س�طل زبال�ه ندارند و با ورود 
سطل به اين کوچه، کوچه کثيف و بدمنظر خواهد 
شد، بنا بر اين اهالي کوچه اجازه نصب سطل در 

کوچه را نخواهند داد.
بعد از اطالع از اين موضوع و کس�ب نظر بقيه 
غايبين جلس�ات متوجه ش�ديم که اگر سطلي 
مخص�وص اهالي کش�تيراني در کوچه ياس�من 
نصب نشود، پالک 11 و 13 نيز اجازه نصب سطل 
در مقابل ساختمان خود را نخواهند داد، چرا که 
جمعيت زياد ساختمان کشتيراني باعث انباشت 
زبال�ه در س�طل مقابل منزل آن ها خواهد ش�د. 
اين در حالي اس�ت که ساکنان نيمه غربي کوچه 
نيز موافقت با نصب س�طل هاي محدوده خود را 
منوط به استقرار سطل مقابل پالک 11 و 13 کرده 
بودند. اين خواس�ته به دليل جلوگيري از سرريز 
زباله هاي نيمه ش�رقي کوچه به س�طل هاي نيمه 

غربي است. 
در اي�ن بين قصد داش�تيم با هم�کاري آقاي 

فتاح جلسه اي حضوري با ساکنين کوچه ياسمن 
داش�ته باش�يم و جريان را به ص�ورت چهره به 
چهره با آنها در ميان بگذاريم و براي آن راه حلي 
پيدا کني�م، ولي برگزاري اين جلس�ه  به داليل 
مختلف عملي نشد. طي گفتگوي تلفني که براي 
هماهنگي جلس�ه ب�ا آقاي فتاح ص�ورت گرفت 
ايش�ان به نق�ل از اهالي کوچه اع�الم کردند که 
اهالي موافق برگزاري چنين جلس�ه اي نيستند، 
چرا که مس�ئله س�طل هاي زباله کوچه پروين را 

مسئله خود نمي دانند.

بررسي خبر جديد و امضاي استشهادنامه
حدود يک ماه بعد از اين اتفاقات بود که دبير 
ش�وراياري محله با موسس�ه ما تم�اس گرفت و 
اع�الم کرد که آقاي فتاح در گفتگوي حضوري با 
ش�وراياري محله اراج، موافقت ضمني خود را با 
نصب سطل در کوچه ياس�من اعالم کرده است. 
ب�ا توجه به اين که برخ�ي از اهالي موافقت خود 
با نصب س�طل را من�وط به موافق�ت آقاي فتاح 
نم�وده بودند، الزم ب�ود در م�ورد تغيير موضع 
ايش�ان با اهالي کوچ�ه نيز گفتگو ش�ود. لذا در 
تاريخ 18 بهمن 90 مجددا به کوچه ياسمن رفتيم 
ت�ا نظر اهالي و آقاي فتاح را جويا ش�ويم. بعضي 
از اهالي در منزل حضور نداش�تند، بعضي حاضر 
به گفت و گو نش�دند، برخي از استقرار سطل در 
کوچه ياس�من استقبال کردند و بعضي ديگر هم 
مجددا نصب سطل را منوط به رضايت آقاي فتاح 

دانستند.
 در هم�ان روز بار ديگر با آق�اي فتاح گفت و 
گ�وي مفصلي انجام داديم. در اين گفت و گو وی 

ويژه نامه کوچه ياسمن



اعالم کرد که ش�خص ايشان مشکلي با استقرار 
سطل در کوچه ياسمن ندارد اما ساير همسايه ها 
با اين قضيه موافق نيستند و اجازه نخواهند داد 

که سطلي در کوچه ياسمن مستقر شود. 
آق�اي فتاح به نقل از س�اکنين اعالم کرد که 
اهالي حاضرند در صورت لزوم استشهادنامه اي 
مبن�ي بر مخالفت خ�ود با نصب س�طل تهيه و 
امضا کنند. ما نيز با اس�تقبال از اين تصميم که 
به ش�فاف ش�دن ماجرا کمک مي کند، از ايشان 
خواستيم که در صورت تهيه چنين استشهادي 

يک نسخه از آن در اختيار ما نيز قرار گيرد. 
همان ش�ب آقاي فت�اح با ما تم�اس گرفتند 

و اع�الم کردن�د ک�ه اهال�ي مخالفتي ب�ا خود 
س�طل ندارن�د و تنها نگران تنگ�ي کوچه براي 
عبور ماش�ين حمل زباله و آس�يب رس�يدن به 

ماشين هاي پارک شده در کوچه هستند. 
طي تماسي که در روز 20 بهمن با آقاي کاشاني 
داشتيم، ايشان اطمينان دادند که مشکلي براي 
خودروهاي پارک ش�ده در کوچه پيش نخواهد 
آمد و عرض کوچه براي عبور ماشين حمل زباله 

مناسب است. 
روز 21 بهم�ن نتيجه اين تماس به آقاي فتاح 
اعالم شد، اما ايشان اعالم کرد که اهالي در حال 
تهيه و امضاي استشهادنامه اي مبني بر مخالفت 

با نصب سطل در کوچه ياسمن هستند.
روز 23 بهم�ن ماه اين استش�هادنامه که  به 
امضاي 13 نفر از س�اکنين کوچه ياس�من و الله 

غربي رسيده بود به دست ما رسيد. 
البت�ه پ�س از گفت و گو با ش�وراياری جهت 
جوي�ا ش�دن نظر آنه�ا در خص�وص اي�ن نامه 
متوجه ش�ديم که ت�ا کنون اين استش�هادنامه 
به ش�وراياری تحويل داده نش�ده و بنابراين تا 
دريافت اصل نامه نمی توانند اظهار نظری در اين 

خصوص نمايند.
 مت�ن اين استش�هادنامه را در زير مي توانيد 

بخوانيد:

دبير محترم انجمن شوراياري محله اراج
با س�الم و تحيات، احتراما اينجانبان اهالي کوچه ياس�من و الله غربي از شهرک ولي عصر به استحضار مي رسانند در کوچه ده متري ياسمن 
که حدود 4 متر آن پياده رو مي باشد و به علت پارک اتومبيل در دو طرف آن و مشابه آن در کوچه الله غربي عالوه بر پارک اتومبيل به علت 
ش�يب تند تردد اتومبيل به سختي صورت مي گيرد و متاس�فانه به کرات براي اتومبيل هاي عبوري تصادم پيش آمده لذا تقاضا داريم از نصب 
س�طل زباله در اين مکان خودداري ش�ود. ساکنين محل ترجيح مي دهند براي جلوگيري از مش�کالت مذکور مسير طوالني تري طي نموده و 
زباله هاي خود را در س�طل هاي دورتر که امکان تردد کاميون ش�هرداري وجود دارند بريزند و از اين بابت گاليه اي ندارند. البته اگر بر خالف 

ميل س�اکنين در اين مکان س�طل زباله اي تعبيه ش�ود مس�ووليت هر نوع خس�ارتي متوجه ش�وراياري محل و ش�هرداري خواهد بود. 

مراتب باال مورد تاييد ما امضا کنندگان ذيل مي باشد. 


