
 گزارش جلسه
توانيد بخوانيد كه در چند از اتفاقات جلسه گذشته را مي

.ي اطالعات متنوعي است كه در اين جلسه رخ داده است

 آغاز جلسه
آغاز) دبير شوراياري محله اراج( مقدماتي آقاي كاشاني

و كوتاهي از مسو و اختيارات شوراياري  همچنين وليت

ه آوري زباله در كوچ چه تا به حال در زمينه مسئله جمع

. به حاضرين ارائه شد

و پالك ساختمان يا نامحاضري ن خود را معرفي كرده

ليست.ي از آن در جلسه حضور داشتند را اعالم كردند

:ح زير است

و نام خانوادگي  نهاد/ ساختمانم
10پالك آقاي طهراني
15پالك آقاي جبلي
18پالك آقاي آگاه
18پالك آقاي زارع
18پالك آقاي رضوي
11پالك آقاي تبريزي
24پالك آقاي سالك
 نماينده مدرسه آقاي جعفري
 نماينده خدمات شهري آقاي احمدي
دبير شوراياري محله اراج آقاي كاشاني
 مدير محله اراجهاخانم پتويي
 كارشناس اداره آموزش خانم محبي

ت
راايخبرنامه. است براي اين كه شما

آوري زباله در كوچه له جمعل مسا

ازب شده در كوچه را ديده باشيد، يا

مهر30كه روز شنبه باخبر شده باشيد

ازجلسه. شد  اي كه در آن نمايندگاني

حضور داشتند تا با هم درباره مساله

هم. داشته باشند انديشي، البته در اين

و دبير شوراياري محله،5ي ناحيه

اين كارگاه. پروين را همراهي كردند

و تسهيلگري موسسه ي محله اراج

است كه همه اي له كوچه پروين مسا

در اين شايسته بنابر است همه اهالي

با. شد قرار بگيرند اين خبرنامه هم

حلي كوچه پروين بتوانند از فرايند

.تاثيرگذار باشند

شايد فرصتي تان برسانيم تا دست

تان يا جلسات درون هاي خانوادگي

تاخير اين. تان فراهم باشد محلي

ك و ديدگاههاميدواريم را نظرات هايتان

دانيدمي مناسب هر نحو ديگري كه

مشاركت آوري زباله كوچه پروينع

ه به راهكاري دست پيدا كرد كه هم

 خواست همه اهالي كوچه پروين باشد،

.د

ادامه شرح مختصريدر

و حاوي بخش تنظيم شده

جلسه با توضيحات مق

و و شرح كوتاهشد

چ مختصري درباره آن

ب پروين رخ داده است،

ح نيز در ابتداي جلسه

نهادي كه به نمايندگي

حاضرين جلسه به شرح

نام رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 

 نين خيابان پروين ساك
 1390آبانل

يادداشت
اي كه پيش رو داريد يك خبرنامه اسبرگه

فرايندي قرار دهد كه براي حل در جريان

شايد اطالعيه نصب. آغاز شده استپروين

يا به نحوي ديگر باخب شنيده تانهمسايگان

شجلسه محله در حسينيه 1390 اي برگزار

حض هاي كوچه پروينبرخي از ساختمان

هم جمع و انديشي داشآوري زباله همفكري

شهنماينده ردارياي از واحد خدمات شهري

اهالي كوچه پر،همچنين مدير محله اراج

و سفارش شوراياري هم انديشي با هماهنگي

. انديشه انسانشهر انجام گرفت

آوري زباله كواز آن جايي كه مساله جمع

ه به نوعي با آن درگيرند، بناباهالي كوچ

و شنيدهج ريان آن چه كه در جلسه گفته

همين هدف تهيه شده است، تا همه اهالي

و در آنله جمعمسا آوري زباله باخبر شوند

اميد داشتيم كه اين خبرنامه را زودتر به

و بررسي مسا و گفتبراي طرح له در گپ

وساختماني تان يا گفتگوهاي همسايگي

اميدبه هر حال. جلسه اول را بر ما ببخشيد

خ هوداز طريق نمايندگان ساختمان يا به

و در له جمعفرايند حل مسامنعكس كنيد

.كنيد

توانخوشبين هستيم كه از اين طريق مي

و منعكس كننده خوا جوانب را در برگرفته

راهكاري كه بتوان به پايداري آن اميدوار بود

سخبرنامه اطالع رساني ويژه
نيمه اول- شماره اول



 در خالل گفتگو
ال به الي صحبت هايي در

كه براي تعيين معيارهاي 
مناسب در جانمايي مخازن 
زباله در جريان بود، 

شد پيشنهاداتي هم . مطرح
پيشنهاداتي براي حل

آوري زباله له جمعمسا
اين. كوچه پروين
درميپيشنهادات كه  تواند

ادامه فرايند مدنظر قرار 
گيردو بررسي شود، به شرح 

:زير هستند
ها به تقسيم كردن سطل�

طور منظم در كوچه با 
 فاصله

ها شمردن تعداد پالك�
با توجه به تعداد واحدها 

و( شمردن تعداد واحدها
بر تعيين تعداد سطل

)اساس آن
هر� مشخص شود در

ها زباله سطل كدام پالك
. بريزند

يك جلسه براي همه�
افراد كوچه برگزار شود 

 سازيبراي فرهنگ
در� استقرار سطل زباله

كه داخل پالك هايي
و انتقال آن  سرايدار دارند

خاصبه كوچه در ساعت

و مدارها قرار
از حاصلجينتاو جلسه رونددر كوچهيهاساختمانيتمامازياندهينما

 شخصا بعد جلسهيبراتا كردندتيولومس قبولنيحاضرازيبرخ لذااست،
تا رنديبگ عهدهبه نداشتند حضور جلسهنيادركهراييها ساختمانندگان

. باشد داشته وجوديشتريب نانينفعانموضوعاطميذ همه مشاركتوحضور
يآقا توسط ياسمن كوچه ابتداي ساختماندووهاگل ساختمان،يواحد

.شونديم دعوتيجعفريآقا توسط جالدتيآقا ساختمان-2.شوندي

از بودند عالقمند جلسه درحاضر
 خدمات ندهينما(ياحمدي
در زباله مخزن گرفتن قرارمساله

تارديگ قرار نرمريغ سطوح

كه شودنييتعياگونهبهدي
در نظرشانازكهييارهايمع
درديبا زباله مخزن محلني

 مواردكهنيابه توجهبا.شوند
.شديبنددسته

تاديشاكهيجوانب گرفتنر
 نحوهربهاي دادرييتغ راارها

از. باشد داشته فاصله منازل

.نماند باقي خالي نيمه ياد
و تخليه، مامورو اهالي براي

 پرجمعيتاز هايساختمان بهت

 جانماييدر حاضرين كهاست

 تعييندر حاضرينكه استي

 كرد، در قسمت اول كه بيشتر
 مسئله را داشت، با كمك اهالي
حاضرين در اين نقشه محل
ي زباله، محل تيرهاي چراغ
و هر نكته ديگري را كه به

رسم اين نقشه در واقع. نمودند
. مسئله زباله آن به دست بيايد

و تصميمانديشي هاي گيريها
ون مسئله را با محدوديت ها

و مناسب تري را اتخاذپايدارتر

. كنيد

!شويمجمع مي

تعيين نيز كوچه پروين جلسه ديگري
نم حضوركهييجاآن از

است رگذاريتاثو مهم آن
ندگينما دعوتتيمسوول

حبه نسبتبيترتنيا به
واح25 مجتمع مديران-1

يم دعوت جلسهبهيكاشان

معيارهاتعيين
حاضياهال.شد گفتگو گرفت نظردرديبا زباله مخازنييجانمايبرا

آقا لذا شوند؛ مطلعرديگيم نظردر زباله مخزنيريقرارگ محلن
مساشد اشارههاصحبتنيادركهينكات جملهاز. ارائهكردند حاتييض
يروديبا زباله مخزننيهمچن نكند، جاديا مزاحتياهالو زبالهه

.نكند
يبا،يشهرداريقانونويطيمحستيزيارهايمعتيرعابر عالوهزباله

زين جلسهدر حاضرياهال مرحلهنيادر لذا اورد،يب وجودبه كوچه
ييتعيبراكهراييارهايمعنيترمهماز موردسهنيحاضرازكيهر.د

شو خبرباگريكدي نظراز همهتاشد خواندههاكارتنيا جلسهادامه
كنندگان شركت نظربا ارهايمعنيا داشت، وجودنيحاضريسو ازشده
نظردرو شتريبيبررسباتا نشدنديينها،يشنهاديپيارهايمعنيشدا

اريمعنيا كنند شركت بودند نتوانسته جلسهنيادركهيافرادحضور
:ار عبارتندمعيارها

پنجرهازكه باشدايگونهبه بايد مخازن نصب محل بودند معتقدن
.است مخازن جانمايي براي مهميمعيار

ي
نشود سرريزو باشد داشته زباله براي كافي ظرفيتكه شود نصبنحوي
مزاحمت بدون تخليه امكان است، جنوببه شمالازكه كوچهشيب
.بود حاضرين نظراز مهمموارد

.دانستند مناسب كوچه طول برايرا سطل
.نباشند نزديكيا دورزياد
نسبت سطل فاصلهو ساختمان، واحدهاي تعداد كوچه،در ساكنخانوارهاي
.استن

اس معيارهايي ديگراز نفعذي افراد رضايتو همسايگان برايمزاحمت

معيارهايي جملهاز نيز زباله گذاشتن بيرون زمانو بهداشتي اصولت

،يكاشانياقا تماس شماره
 اراج محلهياريشوارريدب

09123785855

توليد نقشه
شايد بتوان جلسه را به دو قسمت تقسيم كر
مس و شناسايي جنبه آشنايي با وضعيت كوچه

شدنقشه حاض.اي از كوچه پروين رسم
هايهاي مختلف، محل فعلي سطل ساختمان

هايي كه داراي سرايدار هستندبرق، ساختمان
نظرشان مهم يا تاثيرگذار بود مشخص نمودن

و مسملموس كمك كرد تا تصوير تري از كوچه
هماين نقشه مي انتواند زيردستي مناسبي براي

بعدي باشد تا در هر قدم از اين فرايند بتوان
و راهكار پاي مقتضيات فيزيكي كوچه محك زد

. كرد
كتوانيد درتصوير اين نقشه را مي روبرو مشاهده

جدوباره دور هم

آوري زبالهجمع مسالهبراي ادامه فرايند

.شد

90آبان7روز شنبه:تاريخ جلسه بعد

 20:30تا 18:30:ساعت جلسه

كهييارهايمع مورددريكم جلسه ادامه در
نييتعيبرايشهرداركهيقانونيارهايمع

توض خصوصنيادر كاشانييآقاو)يشهر
هيتخل ماموريبراآنهيتخلكه استييجا
ن جاديايآلودگو نشده خاك واردآن رابهيش
ز مخازنيريقرارگ محلكهنيابه توجه با

ياهاليبرارايتينارضاو مزاحمتنيكمتر
كردند اعالم است مهم زباله مخازنييجانما
اددركه نوشتندييهاكارتيرو گرفت نظر

شد مطرحيارهايمعانيمدرياديز مشترك
شد اشارهزين جلسهدركه طور همان البته
حضبا همچنينو باشند مانده مغفوليحد
معي اين. كرديبازنگرو ل،اصالحيتعديگريد

حاضرين:خيابان شمالدر مخزنراستقرا
مع كوچه شمالدر مخازن گرفتن قراررو اين

شهرداري توسط روزدر آوريجمع دوبار
نحبه بايد مخازن:زباله براي كافي ظرفيت

ش جهت گرفتن نظردر:فيزيكي معيارهاي
م جملهاز برق چراغ تير كناردر گرفتن قرار

5يا4 تعداد حاضرين:5يا4 سطل تعداد
ز يكديگراز مخازن:مخازن مناسب فاصله
خانواره تعداد:ساختمان واحدهاي تعداد
مخازن محل تعيين براي مهم معيارهاي ديگر

م مخالف،عدم حداقل داشتن:دافرا رضايت
.دانستند مهم مخازن
رعايت عدميا رعايت: اهالي فرهنگي الگوي
.انددانستهمهمزبالهمخازناستقرارمحل


