
مساله اي رياضي يا انساني؟ 
در يکي از جلساتي که پيرامون جانمايي سطل هاي 
زباله در کوچه پروين با اهالي داشتيم، بعد از گفت و 
گوهاي طوالني در خصوص نحوه حل مشکل، يکي از 
اهالي گفت که اين مس�اله مانند يک مساله رياضي 
مي ماند و همانطور که يک مساله رياضي مجهوالتي 
دارد با حل مجهوالت آن مي توان مشکل را حل کرد 
و ني�ازي به اين همه بحث و گف�ت وگو و هدر دادن 

وقت نيست.
آيا به راس�تي مش�کل کوچه پروين مس�اله اي 
رياضي است که با حل يک يا دو مجهول بتوان آن را 

حل شده فرض کرد؟
اصوال در مش�کالت اجتماعي ک�ه در يک طرف 
قضيه انسان ها هستند نمي توان مشکالت و مسائل 
را مانند مسائل رياضي فرض و حل کرد. در اين گونه 
مسائل به اندازه تک تک انسان هايي که درگير ماجرا 
هس�تند راه حل و يا مجهوالت متغيري وجود دارد 
که هر کدام از آنها  مي توانند مس�اله را پيچيده تر و 

يا آسان تر کنند.  از همين رو در اين کوچه تک تک 
س�اکنان آن، رفتارها، واکنش ها و صحبت هايش�ان 
مي توان�د بر روی فرآيند برطرف ش�دن مش�کل يا 

تشديد آن تاثير بگذارد. 
چه آن همسايه اي که در جلسات شرکت مي کند 
و نظرش را مي گويد، چه آن همسايه اي که نمي آيد و 
نظراتش ناشنيده مي ماند. چه همسايه اي که زباله اش 
را مسووالنه دفع مي کند و چه همسايه اي که زباله اش 
را بي محابا در کوچه رها مي کند و با بي تفاوتی از کنار 
کوهي از زباله مي گذرد. چه همسايه اي که به خاطر 
مناف�ع جمعي از منفعت ش�خصي کوت�اه مي آيد و 
چه همس�ايه اي که به خاطر منفعت شخصي، منافع 
جمعي را ناديده مي گيرد؛ و حتی همسايه اي که دائم 
به همه تصميمات معترض اس�ت اما اعتراضش را به 
موقع نشان نمي دهد و يا به صورت شفاف آن را بيان 
نمي کند، همه و همه در اين بازي نقشي ايفا مي کنند 
و به نوعي در ش�کل گيري و نحوه حل اين مش�کل 

موثر هستند.  

در ش�ماره پيش نوش�تيم که قفل مساله کوچه 
پروين با کليد گفت و گو در بين اهالي باز خواهد شد. 
اما اين گفت و گو به ش�رطي کليد ماجرا خواهد بود 
که تک تک ساکنين کوچه براي اين گفت و گو اعالم 

آمادگي کرده و نقطه نظرات خود را بيان کنند. 
تالش�ي که در چندماه گذش�ته ص�ورت گرفته 
بسترس�ازي براي شکل گيري اين گفت و گو در بين 
اهالي بوده است که در نهايت بخش قابل توجهي از 
ساکنين وارد بحث شده اند اما هنوز بخش نه چندان 
کوچکی از آنها وارد اين گفت و گوي جمعي نش�ده 
و گروه�ي ديگر عليرغم درگير ش�دن با موضوع از 

نتايج گفت و گوها احساس رضايت ندارند. 
با اين حال در اين شماره خبرنامه سعي کرده ايم 
که نتايج اين گفت و گوها را به اطالع اهالي برسانيم 
تا در نهايت بتوانند با ديدگاه بهتري نسبت به ماجرا، 
براي حل مساله اقدام کنند. با اين اميد که اين مساله 
انسانی با همکاری و همفکری انسان های دغدغه مند 

و مسوول محله حل و فصل گردد. 

کلید دست کیست؟

خبرنامه اطالع رسانی ویژه 
ساکنین خیابان پروین
شماره  سوم - خرداد 91

 روند رويدادها
 مهر 90 تا خرداد 91
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ادامه در صفحه بعد



گیرها و سرنخ های ماجرا کجاست؟

خصوص�ی،  و  عموم�ی  جلس�ات  وج�ود  ب�ا 
صحبت ه�ای حضوری و تلفنی، بازديد فنی و همه 
روندهای ديگری که در اين مدت برای حل مسئله 
نصب س�طل زباله در کوچ�ه پروين صورت گرفته 
اس�ت، به نظر می رسد در حال حاضر امکان نصب 

سطل در کوچه وجود ندارد!
در آخرين جلس�ه ای که ب�ا اهالی کوچه پروين 
تشکيل ش�د، 5 مکان برای نصب س�طل زباله در 
کوچه پيش�نهاد شد؛ اما در حال حاضر توافقی در 
مورد اين محل های پيش�نهادی وجود ندارد؛ و در 
نتيجه نمی توان س�طل زباله ای در اين نقاط نصب 

کرد. اما گره مسئله کجاست؟
يکی از سطل ها مقابل پالک 11 و 13 جانمايی شده 
اس�ت و س�اکنان اين دو پالک مخالف قرار گرفتن 
سطل جلوی ساختمان شان هستند. چون معتقدند 
در صورت نصب س�طل در اين مح�ل، احتمال دارد 
زباله های ساختمان کشتيرانی –که تعداد واحدهای 
زيادی نيز دارد- به اين س�طل س�رريز ش�ده و در 

نتيجه اين س�طل محل انباشت زباله شود. ساکنان 
پ�الک 11 و 13 ادامه گفتگو درباره نصب س�طل در 
مقابل ساختمان شان را، منوط به گفتگو با ساختمان 
کش�تيرانی برای حل مسئله تجمع زباله نمودند. بنا 
بر اين به نظر می رسد تا زمانی که اطمينان خاطری 
در مورد حل مسئله زباله ساختمان کشتيرانی وجود 
نداشته باشد، پالک 11 و 13 حاضر به توافق در مورد 

استقرار سطل زباله نيستند.
برگزاری جلس�ه با ساکنان ساختمان کشتيرانی 
محقق نش�د. اگرچه هماهنگی هايی با هيات مديره 
اين ساختمان صورت گرفت اما در اين هماهنگی ها 
به نظر  رس�يد که نمی توان نس�بت به حضور يافتن 
اهالی ساختمان در جلس�ه ای برای گفتگو در مورد 
مساله زباله اطمينان داشت. ضمن آن که در آخرين 
گفتگويی که با هيئت مديره س�اختمان کشتيرانی 
صورت گرف�ت، هيئت مديره اين س�اختمان اعالم 
کرد برگزاری جلسه با ساکنان ساختمان کشتيرانی 
پيش نيازهايی دارد و بايد قبل از آن سلسله جلسات 

کلی  تری برای فرهنگ س�ازی و آموزش در خصوص 
زباله برگزار شود. 

يکی از پيشنهاداتی که در آخرين جلسه عمومی 
مطرح ش�ده ب�ود، بازگش�ايی در برای س�اختمان 
کشتيرانی از داخل کوچه ياسمن و نصب سطل زباله 
در کنار آن بود. اين س�طل پيش�نهاد شده بود تا به 
دفع زباله ساختمان کشتيرانی کمک کند و از سرريز 
شدن آن به ساير سطل های کوچه پروين جلوگيری 
کند؛ اما اين محل پيشنهادی نيز با مخالفت ساکنان 
کوچه ياس�من و همچنين کوچه الله رو به روس�ت. 
س�اکنان کوچه های ياس�من و الله مخالفت خود را 
به صورت مکتوب و رس�می در قالب استشهادنامه 
به ش�وراياری محله ارايه کرده اند، بنا بر اين امکان 

استقرار سطل زباله  در کوچه ياسمن وجود ندارد.
از ط�رف ديگ�ر در صورتی که دو س�طل نيمه 
شرقی کوچه )س�طل مقابل پالک 11 و 13 و سطل 
داخل کوچه ياسمن( نصب نشود، نمی توان نسبت 
به نصب س�ه س�طل ديگ�ر در نيم�ه غربی کوچه 
اميدوار بود. س�اکنان نيمه غرب�ی کوچه معتقدند 
اگر اين دو س�طل نصب نشوند، حجم زباله  زيادی 
به س�ه س�طل نيمه غربی - يعنی بين پالک 17 و 
19، کنار س�اختمان در حال س�اخت مجاور پالک 
21، و کنار مدرس�ه- س�رريز خواهد ش�د و آن ها 
اجازه استقرار سطل با اين شرايط را نخواهند داد؛ 
همان طور که قبال نيز چنين اتفاقی افتاده است و 

سطل های نيمه غربی کوچه کنده شده است.
بنا بر اين به نظر می رس�د مس�ئله نصب سطل 
زباله در کوچه پروين در يک دور باطل قرار گرفته 
اس�ت. دور باطلی ک�ه بازيگ�ران مختلفی در آن 
حض�ور دارند، و تصمي�م و عملکرد هر يک از اين 
بازيگران، بر ديگر بازيگران هم اثر می گذارد. انگار 
هر کس گوش�ه ای از س�رنخ اين گره را در دس�ت 
گرفته و با هر تکانی که به نخ می دهد وضعيت گره 
را – و همين طور وضعيت سرنخ هايی را که دست 
ديگران است- تحت تاثير قرار می دهد. بايد ديد 
اين س�رنخ ها به کجا خواهند رفت؟ آيا اين تکان 
دادن ها و کشيدن ها گره را پيچيده تر خواهد کرد 
يا کسی پيدا می ش�ود که دنباله نخش را بگيرد و 

به باز شدن اين گره کمک کند؟
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   نقش ما در اين ماجرا چه بود؟

استشهاد نامه اهالی کوچه ياسمن و الله غربی
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ما، با عنوان تيم "مؤسس�ه انديش�ه انسانش�هر"، با 
هماهنگي و س�فارش ش�وراياري محله اراج و به منظور 
تس�هيلگري فرآيند مکان يابی مخازن زباله برای کوچه 
پروي�ن، وارد ماجرا ش�ديم. نقش م�ا در واقع کمک به 
برقراری رابطه و گفتمان مي�ان اهالی کوچه های پروين 
و ياسمن، نماينده ش�هرداری در بخش خدمات شهری 
و ش�وراياری محله بوده اس�ت تا از اين طريق برای رفع 
مشکل سطل های زباله کوچه پروين گام برداريم. بدين 
منظور، وظايفی را از قبيل برگزاری جلسات هم انديشی 
با مديران ساختمان ها، جمع آوری اطالعات کمک کننده 
به حل موضوع، توليد و توزيع خبرنامه و اطالع رسانی به 
ساکنان کوچه ها  بر عهده گرفتيم تا فرآيند رفع مشکل 
را به صورت مش�ارکتی و با همکاری و هم فکری تمامی 
س�اکنان کوچه های پروين و ياسمن طی کنيم. از آن جا 
که در قبال تعريف هر نق�ش و وظيفه ای، انتظاراتی نيز 
تعريف می ش�ود، به صورت متقابل انتظاراتی را از اهالی 

کوچه داشتيم.
جلس�ه های  برگ�زاری  قب�ال  در  ک�ه  آن  نخس�ت 
هم انديش�ی، حضور مديران س�اختمان ها ضروری بود. 
اما علی رغم دعوت به صورت تلفنی، حضوری، ارس�ال 
دعوتنام�ه و نصب پالکارد، در عمل تع�داد محدودی از 
مديران ساختمان ها را در جلسات مالقات کرديم. برخی 
از مديران س�اختمان ها هرگز در هيچ يک از جلس�ات 
هم انديشی يا بازديدها شرکت نکردند. آيا فکر نمی کنيد 
که عدم حضور اين افراد، عالوه  بر آن که تصميم گيری ها 

را ب�ا دش�واری هايی روبرو کرد، باعث طوالنی تر ش�دن 
فرآيند نيز شد؟

دوم آن که انتظار داشتيم تا با تهيه و توزيع خبرنامه ها، 
بازخوردهايی از اهالی کوچه  های پروين و ياسمن دريافت 
کني�م تا با اتکای به آن ها، محل مخازن را قطعی کنيم و 
يا مکان های بهتر يا راه حل های کارآمدتری را به مرحله 
اجرا برس�انيم. اما در عمل، درياف�ت نکردن بازخورد از 
طرف اهالی، تيم مؤسس�ه انديشه انسانشهر را وادار به 
حضور در محل�ه و مصاحبه خانه به خانه جهت دريافت 
بازخورد کرد. آيا به نظر شما دريافت »هيچ« بازخوردی 
از ط�رف س�اکنان دو کوچه پروين و ياس�من »در زمان 
تعيين و اعالم ش�ده در خبرنامه«، نا اطمينانی و ترديد 

بيشتری در فرايند حل مساله ايجاد نکرد؟ 
س�وم آن که با وجود اين که پس از جلس�ه نخس�ت 
هم انديش�ی مديران حاضر در جلس�ه ض�رورت حضور 
س�اير مديران ساختمان ها را احس�اس کردند و متذکر 
شدند، کمتر کسی حاضر شد مسووليت دعوت حضوری 
افراد غايب و اطمينان از حضور آن ها در جلسات بعدی 
را بپذيري�د. از ط�رف ديگر، با وج�ود دعوت حضوری و 
گفتگ�و با افراد غايب، تنها برخی از ايش�ان در جلس�ه 
بعدی ش�رکت کردند. فکر نمی کنيد حضور مؤثر تمامی 
افراد در جلسات و مشارکت فعال آن ها می توانست روند 

دستيابی به توافق را آسان تر و ممکن سازد؟
در نهايت انتظار داش�تيم که دس�ت کم، تصميمات و 
قول هايی که افراد بر س�ر آن ها توافق می کردند، حفظ 

شود. تغيير موضع های متعدد، اجتناب از برپايی و حضور 
در جلسات ساختمانی و تهديد برخی از اهالی به کندن 
مخازن در صورت نصب، بعضی از مواردی هس�تند که با 
آن ها روبرو بوديم. به نظر شما، اگر پايبندی بيشتری به 
قول و قرارها وجود داشت و کمتر شاهد تغيير موضع  يا 
عدم همکاری می بوديم، ، روند ماجرا به سمت مثبت تری 

پيش نمی رفت؟
به ه�ر حال با توجه ب�ه فرآيند طی ش�ده برای رفع 
مش�کل مخازن زباله کوچه پروين ک�ه از مهرماه 1390 
ش�روع ش�ده اس�ت، تيم مؤسسه انديش�ه انسان شهر 
تالش کرد تا با استفاده از تمامی امکانات و ظرفيت های 
موجود، اهالی کوچه را در حل مش�کل پيش آمده ياری 
کن�د. اما ب�ا توجه به وضعي�ت کنونی، به نظر می رس�د 
بي�ش از اي�ن کاری از دس�ت تيم مؤسس�ه برنمی آيد.  
س�رنخ مش�کل در دس�تان تک تک و تمامی اهالی هر 
دو کوچ�ه پروين و ياس�من قرار دارد و بناب�ر اين برای 
حل آن ب�ه همراهی فعاالنه تمامی آن ها نياز اس�ت. اما 
در حال حاض�ر اراده و همراهی الزم ميان اهالی اين دو 
کوچه و س�اختمان های مختلف برای رفع مشکل ديده 
نمی ش�ود. بنا بر اين حضور مؤسسه انديشه انسان شهر 
برای رفع مشکل مخازن زباله -دست کم در حال حاضر- 
غيرضروری به نظر می رسد و تيم موسسه خروج خود را 
از فرايند اعالم می کند.  اميد است که با توجه به اتفاقات 
و فعاليت های انجام شده تا کنون، فرايند حل مشکل به 

شکل مناسب تری توسط خود اهالی ادامه يابد.

در فرآين�د جانمايی س�طل های زباله کوچه پروي�ن و پس از 
تصميمات اتخاذ ش�ده در جلسات، استشهادنامه ای به دستمان 
رسيد که حاکی از عدم تمايل ساکنين کوچه ياسمن برای نصب 
سطل زباله در اين کوچه بود. پس از گفت و گو با شوراياری جهت 
جويا شدن نظر آنها در خصوص اين نامه متوجه شديم که تا کنون 
اين استشهادنامه به ش�وراياری تحويل داده نشده و بنابراين تا 
دريافت اصل نامه نمی توانند اظهار نظری در اين خصوص نمايند.

 متن اين استشهادنامه را می توانید در ادامه بخوانید:
دبیر محترم انجمن شوراياري محله اراج

با س�الم و تحيات، احتراما اينجانبان اهالي کوچه ياس�من و 
الله غربي از ش�هرک ولي عصر به استحضار مي رسانند در کوچه 

ده متري ياس�من که حدود 4 متر آن پياده رو مي باشد و به علت 
پ�ارک اتومبيل در دو طرف آن و مش�ابه آن در کوچه الله غربي 
عالوه بر پارک اتومبيل به علت شيب 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 سطل زباله در اين مکان 
خودداري شود. ساکنين محل ترجيح مي دهند براي جلوگيري از 
مشکالت مذکور مس�ير طوالني تري طي نموده و زباله هاي خود 
را در س�طل هاي دورتر که امکان تردد کاميون شهرداري وجود 
دارند بريزند و از اين بابت گاليه اي ندارند. البته اگر بر خالف ميل 
ساکنين در اين مکان سطل زباله اي تعبيه شود مسووليت هر نوع 

خسارتي متوجه شوراياري محل و شهرداري خواهد بود.
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ادامه در صفحه بعد



حکايت همچنان باقیست ...

تشکرنامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  

       
      
        

 

  

حدود 6 ماه قبل بود که شورارياري محله اراج 
از موسسه ما )انديشه انسانشهر( خواست که براي 
حل مش�کل جانمايي مخازن زباله جلس�ات هم 
انديشي برگزار کنيم. بعد از برگزاري دو جلسه و به 
دست آمدن توافقات اوليه، به واسطه جذاب بودن 
موضوع به صورت داوطلبانه ادامه ماجرا را پيگيري 
کرديم تا نتايج جلسات را به صورت دقيق ارزيابي 
کنيم تا اين موضوع نيمه کاره رها نشده باشد. در 
انتهاي جلسه دوم ش�رکت کنندگان به توافقاتي 
دس�ت يافتند که مي بايس�ت نظ�رات غايبين و 
کساني که در فرآيند تصميم گيري نبودند را لحاظ 
مي کرديم. از طرفي مي بايست حرف هاي ناشنيده 
شنيده مي شد. غيبت غايبين بررسي  و توافقات 
همگاني مي ش�د تا ضمانتي براي پايداري کار به 
وجود آيد. ما مي دانستيم براي به سرانجام رسيدن 
اين موضوع مي بايست تمام جوانب ماجرا بررسي 
ش�ود تا هنگام جانمايي سطل ها همه کساني که 
در مجاورت اين سطل ها قرار مي گيرند از موضوع 
با خبر شده  و حداقل رضايت نسبي از اين ماجرا 

داشته باشند. از همين رو در 6 ماه گذشته عالوه 
بر برگزاري دو جلس�ه هم انديش�ي وي�ژه اهالي 
کوچه پروين، يک جلسه اختصاصي براي ساکنان 
دو ساختمان غايب در جلسات برگزار کرديم. به 
درب خانه اهالي کوچه رفتيم و نظراتشان را چهره 
به چهره پرس�يديم. 2 خبرنامه منتشر کرديم. با 
اهالي و نماينده ش�هرداري و دبير ش�وراياري در 
کوچه پيمايش محلي انجام داديم و نقاط مناسب 
براي جانمايي س�طل ها را از نظر فني اس�تخراج 
کرديم. با ش�اکيان و راضيان گف�ت و گو کرديم. 
خبرهاي موثق و ناموثق را راس�تي آزمايي کرديم 
و خبرنامه پيش رو را منتشر کرديم تا بگوييم هر 
آنچه در توان داش�تيم را براي حل اين مشکل به 
کار گرفتي�م تا اطالعات مورد نياز و نقاط مجهول 
و تاريک براي حل اين مس�اله را استخراج کنيم. 
اما همانطور که در خبرنامه خوانديد بنا به داليلي 
در نهايت نتوانستيم به راه حل پايداري براي حل 
اين مس�اله دس�ت پيدا کنيم. به نظر ما اطالعات 
استخراج شده در اين مدت مي تواند کمک خوبي 

براي تصميم گيري هاي بعدي در اختيار شوراياري 
و ساکنين کوچه قرار دهد و اميدواريم در آينده اي 
نزديک اين مش�کل با کمک و همفکري بيش�تر 

اهالي به سرانجام مطلوب برسد.
 ب�ا اين حال م�ا در اين مرحله، نق�ش خود را 
در خصوص حل اين مس�اله پايان يافته مي دانيم. 
حض�ور ما در اي�ن ماجرا از اين رو ب�ود که نتايج 
توافقات را با همه در ميان بگذاريم تا اين مس�اله 
انساني راحت تر حل و فصل گردد. درست است که 
با جانمايي سطل ها و حل مشکل احساس بهتري 
پيدا مي کرديم اما نقش اصلي ما همين وارد صحنه 
کردن غايبين و در اختيارگذاري اطالعات به همه 
اهال�ي بود که خود بتوانن�د تصميمات دقيق تر و 

مناسب تري براي حل مشکلشان بگيرند. 
با تمام اين قضايا م�ا حکايت را همچنان باقي 
مي دانيم تا وقتي که کيسه هاي زباله کوچه پروين 
مکان مناس�بي براي اس�تقرار پيدا کنند و همه 
اهالي هنگام باز کردن درب منزلشان با کوهي از 

زباله هاي سرگردان در کوچه مواجه نشوند. 

در م�دت زمان�ي ک�ه  ماج�راي  جانماي�ي 
س�طل هاي زبال�ه کوچ�ه پروي�ن را پيگي�ري 
مي کرديم، حض�ور و همراهي برخی از افراد در 
پيش بردن اين فرايند بس�يار پ�ر رنگ و موثر 
بود، که جا دارد تش�کر ويژه ای از آن ها به عمل 

بياوريم. بسيار سپاسگزاريم از:
آقای هادي کاش�اني دبير ش�وراياري محله 
اراج،ايده و طرح اوليه حل مش�کل با مشارکت 
اهال�ي را ب�ا م�ا ط�رح نم�ود و در اي�ن راه از 
هيچ گونه کمکي دريغ نکرد. هماهنگي جلسات 
هم انديش�ي، ايجاد پل ارتباط�ي و انتقال پيام 
ش�هروندان به تي�م ما، تامين وس�ايل و فضاي 
برگ�زاري جلس�ات، انج�ام مذاکرات ب�ا اهالی 

کوچه و توزيع خبرنامه ها از جمله اقداماتي بود 
که وي در اين خصوص انجام داده است.

آقاي احمدي کارشناس خدمات شهري ناحيه  
کمک هاي ويژه اي انجام داد که بعضي از آنها حتی 
خارج از ش�رح وظايف و مس�ووليت هاي تعريف 
شده ايشان بود. شرکت در جلسات هم انديشي 
در س�اعات غيراداري، ش�رکت در بازديد فنی از 
کوچه و امکان سنجی نصب سطل در روز تعطيل 
و در اختيارگذاشتن اطالعات مفيد و کاربردي در 

اين خصوص از اين دست کمک ها بود. 
آقايان احمد، احمدی )نماينده خدمات شهری 
ناحي�ه(، آگاه، امينيان، بروجعلی، تبريزی، تراب، 
تهرانی، جبلی، جعفری، جالدت، حسينی، رضوی، 

زارع، سالک، موس�وی، مينوی، هنرور، و خانم ها 
ج�الدت و پتويی ه�ا )مدي�ر محل�ه اراج( که در 
نشست های هم انديش�ی حل مسئله زباله کوچه 

پروين حاضر شدند و مشارکت کردند. 
آقايان آگاه، جعفری، حقيقی، س�الک، کماری 
و خانم جالدت، که دعوت تيم موسس�ه انديشه 
انسانش�هر ب�رای حض�ور در بازدي�د فنی کوچه 
را پذيرفتن�د و در اين بازديد حض�ور و همراهی 

داشتند.
آقای محمد قائمی، ب�ا دقت نظر خبرنامه ها را 
مطالعه کردند. ايشان تنها کسی بودند که با تماس 
تلفنی نس�بت به محت�وای خبرنامه ه�ا بازخورد 

دادند.

تولید  و  تهیه  انسانشهر  اندیشه  موسسه  توسط  و  اراج  محله  شورایاری  سفارش  به  رو  پیش  خبرنامه 
گردیده است. شما می توانید برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود با موسسه اندیشه انسانشهر به شماره 

44532913 و یا آقای کاشانی، دبیر شورایاری، با شماره 09123785855 تماس حاصل نمایید. 
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