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مدیرکل بیمه سالمت مازندران :در شرایط حاضر،
بیشازپیش نیازمند تفکر بسیجی هستیم

ساری_ سهیال مرآتی  :مدیرکل بیمه سالمت مازندران
طی سخنانی در ستاد گرامیداشت هفته بسیج این اداره کل
گفت :بسیج به عنوان یادگار امام راحل(ره) ،لشکر مخلص
خدا و خدمتگزار مردم بوده و در تمامی صحنههای انقالب
با اخالص و فداکاری نقشآفرینی می نماید و به عنوان یک
نهادی برخاسته از درون مردم همواره در تمامی عرصههای
کشور پیشتاز بوده است.
مدیرکل بیمه سالمت مازندران طی سخنانی در ستاد
گرامیداشت هفته بسیج این اداره کل گفت :بسیج به عنوان
یادگار امام راحل(ره) ،لشکر مخلص خدا و خدمتگزار
مردم بوده و در تمامی صحنههای انقالب با اخالص و فداکاری نقشآفرینی می نماید و به عنوان یک نهادی برخاسته
از درون مردم همواره در تمامی عرصههای کشور پیشتاز بوده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت مازندران ،دکتر رسول ظفرمند ،مدیرکل بیمه سالمت مازندران،
ضمن گرامیداشت هفته بسیج و نکوداشت یاد و خاطره بسیجیان سرافراز در عرصه های مختلف علی الخصوص دوران
حماسه و ایثار گفت :بسیج در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مردم همیشه در صحنه و والیت
مدار ایران اسالمی با ایثار  ،فداکاری و شهادتطلبی ،کشور و انقالب اسالمی را بیمه کرد و در شرایط حاضر ،بیشازپیش
نیازمند تفکر بسیجی هستیم.
وی افزود :خدمت هرچه بهتر و بیشتر به مردم و اختصاص وقت بیشتر جهت خدمت رسانی به مردم ،یکی از
مهمترین اهداف در راه رسیدن و پیاده سازی تفکر بسیجی در نظام اداری است  .بزرگداشت هفته بسیج ،بزرگداشت
ایثار و از خودگذشتگی است .وی با اشاره به حضور فعال بسیج در تمامی عرصه های انقالب بیان داشت :انقالب در
هرکجا نیاز داشته ،بسیج به میدان آمده و آن را محافظت کرده است .امروز الگوی بسیج جهانی شده و از دل ملت های
اسالمی شکل گرفتهاست که امام راحل(ره) به آن اشاره نموده بودند.
الزم به ذکر است در این جلسه برنامه های مختلفی جهت نکوداشت هرچه بهتر هفته بسیج با محوریت سردار دلها
شهید حاج قاسم سلیمانی توسط اعضاء مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

مانور سراسری تعمیرات شبکه های فرسوده توزیع
برق استان کرمانشاه باحضور  ۲۴اکیپ اجرا شد

همزمان با سراسر کشور ،مانور سراسری بازسازی و
تعمیرات شبکه های فرسوده شرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه با مشارکت اکیپ های عملیاتی کل استان
انجام شد .این مانور سراسری با شعار «تالش صادقانه،
خدمت بی منت» و باهدف تحقق سیاست های اقتصاد
مقاومتی و بهبود و ارتقای شاخص های عملکردی به صورت
ویدئو کنفرانس از سوی شرکت توانیر آغاز شد.
مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق استان کرمانشاه باحضور میدانی در روستای
شاهینی کرمانشاه ،با بیان اینکه یکی از اهداف این عملیات
ها افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه است ،گفت :کاهش تعداد و زمان خاموشی ها و همچنین کاهش تلفات
شبکه از وظایف اصلی این شرکت در مسیر بهبود رضایت مشترکین است که با ارتقای آمادگی اکیپ های عملیاتی در
مواجهه با بحران های احتمالی این مهم سهل و میسر می گردد.
وی با بیان اینکه انجام چنین مانورهایی باعث هم افزایی هرچه بیشتر نیروهای درون و برون سازمانی می گردد،
افزود :شناسایی نقاط قابل بهبود ،استانداردسازی شبکه و رفع مشکالت فیدرهای پرعارضه از دیگر مزایای اجرای این
عملیات است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه ضمن تشکر از اکیپ های عملیاتی حاضر در این مانور به خاطر
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و ایمنی کار ،اظهار داشت :رفع کانون خطر و ایمن سازی شبکه و همچنین
استانداردسازی آرایش شبکه های توزیع برق حکم پیشگیری قبل از وقوع حادثه را دارد که همکاران فنی ما امروز این
مهم را به انجام رساندند .به طوری که شبکه های فشار متوسط با رفع اتصاالت سست ،تعویض پایه های فرسوده و
مقره های برق اصالح شدند و همچنین با شاخه زنی مسیرهای مشجر و اورهال پست های توزیع برق ،امیدواریم برق
پایداری را در روزهای سرد سال داشته باشیم.
گفتنی است استان کرمانشاه حدود  ۷۹۰هزار نفر مشترک برق دارد و تمامی روستاهای باالی ده خانوار از نعمت
برق برخوردار هستند.

جانشین فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه علی بن ابیطالب(ع) عنوان کرد

ارائه کمک های مومنانه به ارزش  118میلیارد ریال در هفته بسیج

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم از ارائه کمک های مومنانه
در قالب توزیع بسته های معیشتی ،تعمیر و بازسازی خانه های محرومین،
اهدای کمک جهیزیه ،طبخ و توزیع غذای گرم در محالت محروم استان و
توزیع ماسک به ارزش  118میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بسیج سازندگی استان قم،
سرهنگ محمود داودآبادی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن
هفته مبارک بسیج ،اظهار کرد :حضرت امام خمینی(ره) سال  67فرمودند
تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسالمی ایران یقیناً از برکات و الطاف جلیۀ
خداوندتعالی بود که بر ملت عزیز و انقالب اسالمی ایران ارزانی شد.
وی ادامه داد :شاید آن روز کمتر کسی معنای عمیق نهفته در این
فرمایش گرانقدر را به صورت کامل درک کرده بود ،ولی امروز با گذشت بیش
از چهار دهه از عمر انقالب اسالمی حتی بر دشمنان این مرز وبوم نیز ظرفیت
و کارآیی این نهاد مردمی و نقش آفرینی آن در برهه های حساس تاریخ
انقالب پوشیده نیست.
جانشین فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه علی بن ابیطالب(ع)
استان قم با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا و بحران های ناشی از آن و
حضور همه جانبه جهادگران بسیجی در میدان مقابله با این ویروس منحوس
بار دیگر این برکت و لطف جلیه خداوند را به رخ جهانیان کشید ،ابراز کرد:
امروز نهضت کمک مومنانه و محرومیت زدایی که از ماموریت های اصلی سپاه
و بسیج است به همت نیروهای بسیجی که برآمده دل مردم هستند انجام می

شود و همین کمک ها که در عرصه های مختلف شکل گرفته تاحد زیادی
توانسته آسیب های ناشی از کرونا را کنترل کند.
وی از اهدای  60سری جهیزیه به خانواده های نیازمند در هفته
بسیج خبر داد و بیان کرد :این جهیزیه ها با کمک خانواده های نیازمند
و بانی تهیه می شود ،به این صورت که پنج تا  10میلیون تومان هزینه
این جهیزیه از طریق این افراد و مابقی آن از طریق سپاه تهیه می شود.
برخی خانواده هایی که حامی ندارند و خودشان هم نمی توانند این هزینه
را متقبل شوند ،پنج قلم اصلی جهیزیه را تامین کرده و به صورت رایگان
در اختیارشان قرار می دهیم.

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مدیر
کل صدا وسیمای استان اصفهان

اصفهان -یحیی مرادیان :بهرام عبدالحسینی مدیر
کل صدا و سیمای استان اصفهان و هیأت همراه  26آبان
ماه ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان با منصور یزدی
زاده مدیرعامل و مسئولین روابط عمومی این شرکت در
خصوص فعالیت های رسانه ای و فرهنگی مشترک ،دیدار
و گفتگو کرد .
عبدالحسینی در این دیدار ،ذوب آهن اصفهان را
یکی از مراکز صنعتی مهم کشور دانست که نقش مهمی
در تحقق جهش تولید دارد و گفت :انعکاس دستاوردهای
این شرکت در شرایط سخت اقتصادی کنونی موجب امید

بخشی است و از اهمیت باالیی برخوردار است .
وی ذوب آهن را یکی از معدود صنایع کشور دانست که به لحاظ سابقه فعالیت های فرهنگی از جایگاه واالیی
برخوردار است و افزود :یکی از رویکردهای مهم صدا و سیما ،تولید برنامه های مشارکتی است و سازمان های بزرگی
همچون ذوب آهن اصفهان که عالوه بر تاثیرات اقتصادی و صنعتی ،به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز دارای جایگاه
مهمی هستند با همکاری در تولید این برنامه ها ،نقش خود را در ارتقاء فرهنگ جامعه به ویژه در جهت آگاهی افکار
عمومی از دستاوردهای صنعتی به خوبی ایفا می کنند .
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز از همکاری رسانه ملی در جهت اطالع یابی مردم از کار و تالش
جهادی در بخش صنعت کشور و همچنین بیان مشکالت صنایع ،قدردانی کرد و اعالم آمادگی نمود که همچون گذشته،
همکاری های مشترک ذوب آهن اصفهان با صدا وسیمای مرکز اصفهان ،تداوم داشته باشد.

طرح
زمستانه
تاکسیرانی
کلید خورد

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی
شهر تهران از آمادگی سازمان تاکسیرانی برای فصل سرما
با هدف خدمات رسانی مناسب به شهروندان در ایام بارش
نزوالت آسمانی با اولویت رعایت شیوه نامه های بهداشتی
خبر داد.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی سازمان
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران؛ محمد
روشنی ،سرپرست این سازمان با بیان این خبر گفت:
همزمان با آغاز فصل سرما و شروع بارش های فصلی،
هماهنگی های الزم در خصوص «آمادگی کامل برای
خدمات رسانی شایسته به شهروندان» صورت گرفته و
دستورالعمل مربوطه تهیه و به تاکسیرانی مناطق ۲۲
گانه ابالغ شده است.
روشنی افزود :نظارت بر عملکرد خطوط و آماده باش
گشت های میدانی و رصد لحظه ای فعالیت تاکسی ها از

جانشین فرمانده قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه علی بن
ابیطالب(ع) از تامین  15هزار پرس غذای گرم با همکاری ستاد
مردمی کریمه اهل بیت (س) و کمیته امداد برای توزیع در محالت
محروم خبر داد و گفت :از دیگر طرح های سازمان بسیج سازندگی در
سال جاری که در قالب نهضت کمک مومنانه انجام می شود بازسازی
خانه  500خانواده نیازمند و محروم است که از ابتدای سال جاری
آغاز شده و تاکنون بالغ بر  65خانه در شهر قم و دهستان های قنوات
و قمرود احداث و یا بازسازی شده اند.
داودآبادی با اشاره به اینکه بازسازی خانه  20خانواده محروم نیز در این
هفته با مشارکت کمیته امداد امام خمینی انجام می شود ،اظهار کرد180 :
هزار ماسک آلتراسونیک سه الیه به صورت نیم بها در این هفته بین تمامی
مردم به ویژه محالت و گروه های جهادی که اقدام به راه اندازی ایستگاه های
سالمت کرده اند توزیع می شود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال و عمران نیز برنامه های مختلفی
برای این هفته تدارک دیده شده است ،خاطرنشان کرد :اجرای پروژه نیروگاه
های خورشیدی برای  500نفر با همکاری بانک های عامل ،تعمیر ،بازسازی
واحداث  30پایگاه مقاومت بسیج خواهران و برادران ،زیبا سازی مدارس
روستاهای محروم قم و آغاز به کار رسمی دهکده اقتصاد مقاومتی از جمله
این برنامه هاست که امیدواریم در مدت زمان مقرر به همت نیروهای جهادگر
سازمان بسیج سازندگی و گروه های جهادی به اجرا برسد.

جمع آوري ده ها مخزن زباله مکانیزه
از معابر منطقه ١٩

گام ديگري در راستاي تحقق اهداف طرح كاپ در
منطقه  ١٩با آغاز فعاليت حذف مخازن مکانیزه زباله از
معابر اين منطقه برداشته شد.به گزارش روابط عمومي
شهرداري منطقه  ،١٩علي توكلي شهردار منطقه با اشاره
به آماده سازي و اجراي زيرساخت هاي الزم براي تحقق
طرح كاپ در منطقه گفت :يكي از اقداماتي كه به تازگي
در معابر اين منطقه آغاز شده حذف مخازن مکانیزه زباله با
هدف كمك به تفكيك زباله ها از مبدأ و افزايش مشاركت
شهروندان در اين امر است.او زيباترشدن سيماي شهري
منطقه و حفظ سالمت شهروندان را از ديگر اهداف اجرايي
اين طرح عنوان كرد و افزود :در همين راستا تاكنون بيش از  ٦٠مخزن زباله از معابر منطقه جمع آوري شده است.
توكلي اظهار كرد :اين طرح تاكنون در تعدادي از معابر شهرك وصال ،شهرك بستان ،خيابان هاي لطيفي ،ميثاق
شمالي ،بهمنيار ،آموزگار ،بلوار شقايق و محله خاني آباد نو اجرا شده و در ساير معابر نيز تا حذف كامل مخازن ادامه
خواهد داشت.به گفته شهردار منطقه حذف مخازن زباله مي تواند حركت مهمي در كاهش زباله گردي و نيز تشويق
شهروندان به تفكيك پسماندها و حفظ پاكيزگي شهر محسوب شود.
اين مسئول با اشاره به اقدامات ديگري كه به منظور مديريت بهينه پسماندها و طرح كاپ انجام شده است ،بيان
كرد :در اين راستا ضمن اجراي آموزش هاي چهره به چهره در مجتمع هاي مسكوني و همچنين ارايه آموزش هاي
مجازي با استفاده از بستر سامانه شاد به دانش آموزان ،نزديك به  ٢هزار كارتن پالست نيز در ساختمان هاي عمومي
و مجتمع ها توزيع و پوسترهاي آموزشي بازيافت نصب شده است.

مهمترین تمهیدات پیش بینی شده است تا زمان انتظار
مسافران در هنگام بارندگی به حداقل ممکن برسد هر
چند که با توجه به همزمانی این طرح با محدودیت های
جدیدکرونایی با شرایط متفاوتی نسبت به گذشته روبرو
هستیم .
او ادامه داد :عالوه بر ایام بارندگی ،اعمال
محدودیت های جدید کرونایی نیز موجب افزایش
احتمالی حجم مسافر در شیفت عصرگاهی خواهد
شد که اعزام تاکسی های پوششی در این خصوص در
دستور کار است.
روشنی با اشاره به اینکه طرح زمستانه سازمان
تاکسیرانی از ابتدای آذر آغاز و تا پایان اسفند سال جاری
ادامه دارد ،گفت :عالوه بر تمهیدات ایام بارندگی ،نظارت
بر رعایت تمامی دستورالعمل های بهداشتی مقابله با
شیوع بیماری کرونا از جمله فاصله گذاری اجتماعی،

استفاده اجباری از ماسک توسط تاکسیران و مسافرین،
باز بودن ضربدری شیشه های خودرو ،ضدعفونی تاکسی
در این طرح لحاظ شده است.
او نصب پوشش های نایلونی به عنوان جداکننده
فضای تاکسیران از مسافران را از دیگر فعالیت های
سازمان تاکسیرانی برای حفظ سالمتی رانندگان برشمرد
و افزود :تاکسیرانان متقاضی برای دریافت این خدمت
رایگان می توانند به سایت باشگاه رفاه تاکسیران مراجعه
و ثبت نام کنند.
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران یادآور شد:
تاکسیرانان تهرانی تحت آموزش های الزم در رعایت
شیوه نامه های بهداشتی و دستورالعمل های فصلی
اهتمام جدی و مشارکت موثری دارند ولی همچنان
سامانه تلفنی  ۱۸۸۸آماده دریافت پیشنهادات ،شکایات
و نقطه نظرات شهروندی است.

شهردار منطقه یک در جمع شورایاران محله ُا ُ
زگل:

پروژههای کوچک مقیاس رضایتمندی را از د ِر منازل شهروندان شروع میکند

مديريت شهری امروز اعتقاد دارد كه با اجرای پروژه های كوچك مقياس،
میتواند رضایتمندی و مطلوبيت را از در منازل شهروندان شروع كند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه يك ،سيد حميد موسوی
شهردار این منطقه در نشستی كه با حضور سید عباس سجادی معاون
اجتماعی و فرهنگی منطقه ،محمدرضا اسکندری شهردار ناحیه  ۹منطقه یک
و شورایاران محله ازگل برگزار شد با بيان خبر فوق اظهار داشت :از آنجایی
كه پروژه های شهرداری براساس خواست و نگاه مردم اجرا می شود ،لذا برای
رسيدن به نظر مطلوب شهروندان و كوتاه كردن فاصله ها و همچنين سرعت
بخشيدن به اقدامات ،مراجعه به معتمدين محالت يكی از روشهای موثر برای
رسيدن به اين مهم است.
وی افزود :شورایاری ها ،انجمن های محلی ،شهرداران نواحی ،شهردار
منطقه و بيش از  ١٣٠٠همكار در حوزه ی مديريت شهری منطقه يك ،صرفا
بخاطر خدمات رسانی به شهروندان مشغول فعالیت هستند در همین راستا

اگر ماحصل همه ی اين تالشها و اقدامات به مطلوبيت و رضايت شهروندان
ختم نشود ،قطعا بايد ايراد كار را در خودمان جستجو كنيم.

موسوی وظيفه ی شهرداری در خصوص ارتباط با شهروندان
را ايجاد همدلی و وفاق با شوراياران دانست و افزود :در محله
ازگل با مشارکت بزرگان صاحب نام كه از موقعيت های سیاسی
و اجتماعی خوبی برخوردار هستند میتوان ،خيلي از امكانات را
وارد محله كرد.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه يك نیز با اشاره به
مشكالت پيش آمده خاطر نشان کرد :اين روزها درگير شرايط سختی هستیم
که با توجه به بیماری کرونا ،پايين آمدن درآمدها و  ،...اميدواريم بتوانيم با
همدلی و همفکری تك تك شوراياران و مدیریت شهری منطقه يك بتوانيم
مشكالت را رفع كنيم.
در پايان اين نشست ،شوراياران محله ازگل از شهردار منطقه يك
خواستار مشخص شدن وضعيت شورایاری ها شدند و برگزاري اين جلسات را
گام مثبتی در خصوص بهبود شرايط شورایاریها دانستند.

اخبار
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رفع مشکل آبرسانی به  840اشتراک روستایی
در ماسال

رشت -مهنازنوبری :مدیر امور آبفای فومن از بهسازی و
تعویض الکتروپمپ چاه روستای شیر ذیل و اتصال و راه اندازی
مجدد آن به شبکه آبرسانی روستاهای شیرذیل  ،خلیل سرا  ،مودگان
 ،حسینکوه و پیش حصار با حدود  1550مشترک خبر داد .وحید
مهجور مدیر آبفای فومن افزود  :با توجه به افت فشار آب شبکه
آبرسانی روستاهای مذکور ،نسبت به تعويض الكتروموتور 384-3
كيلووات و پمپ مدل 22اقدام شد .مدیر آبفای فومن با بیان اینکه
 ،عملیات بهسازی چاه ،افزایش آبدهی از  13لیتر به حدود  22ليتر
در ثانيه را به دنبال داشته است افزود :این خط انتقال آب شرب
 1550فقره اشتراک را تامین می کند .وی یادآورشد :هزینه برآورد
اجرای بهسازی و تعویض الکتروپمپ حدود  750میلیون ریال بوده
که از محل جاری و موجودی انبار تامین شده است .

ساماندهی ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی از
اول آذر در گرگان آغاز شد

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان گفت :وظیفه اصلی
سازمان حمل و نقل در خصوص محدودیتهای اعالم شده بر عهده
ناوگان حمل و نقل عمومی است که شامل تاکسیهای زرد و آژانسها
خواهد بود.مهدی کمال غریبی افزود :هماهنگیهای الزم به منظور
حضور تاکسیهای زرد و آژانسها در ساعات  9شب تا  4صبح در
شهر صورت گرفته و طبق برنامه ریزی انجام شده لیست کشیک
تاکسی ها و همچنین  30تاکسی تلفنی هماهنگ گردیده است.
وی با تاکید بر اینکه مرخصی رانندگان تاکسی و تردد بین شهری
آنها در حال حاضر ممنوع است ،خاطرنشان کرد :با برنامهریزیها و
هماهنگیهای به عمل آمده ،خدمت رسانی مطلوب به شهروندان
توسط تاکسیهای زرد و آژانسها بدون هیچ مشکلی انجام خواهد
شد.کمال غریبی از رانندگان درخواست کرد :لطفا جهت سوخت
گیری خودرو در جایگاه های سوخت از ماسک استفاده نمایید در
غیر اینصورت طبق پروتکل های بهداشتی ابالغ شده از خدمات دهی
معذوریم.

تالش رسانه ملی در جهت
کمک به رونق و جهش تولید

در اين ديدار مهندس خانچي مسئول سازمان بسیج صنعت و
معدن استان خوزستان ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهدا و ايثار
گران عرصه خبر به تشريح اهم فعاليتهاي سازمان بسيج مهندسين
صنعت و معدن استان پرداخت.
خانچی افزود :رسانه در انعكاس موفقيتها و پيشرفتهاي حاصل
شده توسط صنايع و شركتهاي بزرگ در چهار دهه انقالب كه نتيجه
خودباوري مهندسان و كارشناسان متعهد مي باشد جایگاه ویژه و
راهبردی را ایفا می نماید .
خانچی در ادامه به ظرفيت رسانه ملي در انعكاس مشكالت و
تنگناهاي صنايع جهت رفع مشكالت توليد اشاره نمود.
در ادامه مهندس رحيمي مدیر کل صدا و سیمای مرکز
خوزستان ضمن گرامي داشت هفته بسيج و تجليل از رشادتها و
ايثارگري همه بسيجيان تاکید نمود رسانه ملي در جهت كمك به
رونق و جهش توليد در صنايع همواره در کنار بسیج و با تأسی از
تفکر بسیجی از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
در منطقه  ۲۲انجام شد؛

احداث باغ از هسته های دور ریز میوه

سیده زهرا طالبیان ،مدیر سرای محله آبشار درباره هدف از
احداث باغ هستههای دور ریز میوه گفت :شهروندان میتوانند از
زباله تَر استفاده بهینه داشته باشند و آن را به دل طبیعت برگردانند.
هدف ما به صفر رساندن پسماند خانه ،محله و به زودی منطقه
است .وقتی که ما از دیدن ،بوییدن و خوردن میوهای لذت می بریم،
برای شکرگزاری از این نعمتی که خداوند به ما داده است ،حداقل
وظیفهای که داریم این است که هسته آن را به خاک برگردانیم تا
حتی اگر به میوه تبدیل نشود به خاک تبدیل شود.
طالبیان درباره آغاز فعالیتش در حوزه محیط زیست به سال ٩٣
و حضورش در مرکز بازیافت زباله آرادکوه در کهریزک اشاره کرد و
گفت :وقتی از نزدیک درباره نفوذ شیرابه زباله تَر به منابع آبهای
زیرزمینی و به خطر افتادن سالمتی کارگران بخش تفکیک زباله به
انواع بیماریها مطلع شدم ،تصمیم گرفتم که تفکیک زباله را از خانه
شروع کنم.
مدیر محله آبشار در ادامه گفت :امسال با شروع طرح کاپ در
محله صدرا در منطقه  ،٢٢تصمیم گرفتم برنامه ریزی های الزم را
برای اجرایی شدن این طرح در محله آبشار به صورت داوطلبانه
انجام دهم .برای این کار به اطالعات و دانش بیشتری درباره انواع
زبالهها ،تفکیک و خشک کردن آنها داشتم و این کار را عم ً
ال در
منزل آغاز کردم.
طالبیان در باره انگیزه اش از تفکیک زباله که تولید و نگهداشت
خاک بود اشاره کرد و گفت :در انجام تفکیک زباله خشک مشکلی
نداشتم ،اما با زبالههای تَر ،بوی تند و آلودگی آنها باید چه کاری انجام
میدادم .تفاله چای ،پوست محصوالت جالیزی مثل خیار ،گوجه ،سیب
زمینی ،پیاز و حتی تخم مرغ را بصورت جداگانه خشک و از پودر آن
برای خاک گلدان استفاده کردم .پسماند غذاها را فریز میکردم و پس
از جمع آوری آنها ،در فرصت مناسب برای حیوانات در دهکده مهربانی
میبردم .با این کار ،بوی بد مخزن زباله از بین رفت.
مدیر محله آبشار در ادامه توضیح داد :با شروع تفکیک زباله،
تجربیات خود را با نمایش عکس و کلیپ و مستندسازی در فضای
مجازی و در گروه فعاالن محیط زیست منتشر کردم .شهروندان
مشتاق به محیط زیست ،در پاسخ به این کار ،تصاویر و فیلمهای
تفکیک زباله منزل خود را برای من ارسال میکردند.
او تصریح کرد :تصاویر ارسالی در فضای مجازی ،کانال تلگرام،
واتس اپ و اینستاگرام سرای محله آبشار بازخورد خیلی خوبی را
در آموزش تفکیک زباله از مبدا نشان میداد .ساکنین محله آبشار با
اشتیاق در طرح شنبههای بدون پسماند شرکت میکنند و زبالههای
تفکیک شده را به غرفه بازیافت میدان تره بار محله تحویل میدهند
و تصاویر خود را در گروه ارسال میکنند.
طالبیان درباره تفکیک زباله تَر و رسیدن به باغ هستههای دور
ریز میوه توضیحاتی بیان کرد و گفت :با شروع طرح کاپ ،تصمیم
گرفتم هستههای دور ریز میوه را خشک کنم و در اواخر فصل پاییز
و قبل از شروع سرما و اولین بارش برف ،در دل خاک بکارم .موضوع
را در گروه فعاالن محیط زیست مطرح کردم و از آنها خواستم که
هستهها را جمع آوری کنند تا در فرصت مناسب برای کاشت آنها
اقدام کنیم.
مدیر محله آبشار در ادامه گفت :با همکاری معاونت امور
اجتماعی منطقه و با حمایت اداره اموربانوان منطقه ،زمینی در
بوستان چیتگر با دسترسی  ٢٠٠متری از جاده اصلی و در کنار
حوضچه آب در مجموعه مدیریت پارک چیتگر ،در اختیار ما قرار
داده شد و ما توانستیم در روز  ٢٩آبان ماه سال جاری ،ضمن رعایت
شیوه نامههای بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا ،با حضور دارطلبانه
تعدادی از فعاالن محیط زیست و مدیران شهری ،اولین «باغ
هستههای دور ریز میوه» را احداث کنیم.
این بانوی فعال محیط زیست در پایان به کاشت  ٣٠نوع هسته
میوه درختهایی مثل خرمالو ،زالزالک ،گیالس ،سیب و سنجد در
این باغ اشاره کرد و گفت :حدود یک تا سه سال طول میکشد تا
این هستهها به نهال تبدیل شوند و نیاز به مراقبت و آبیاری به موقع
دارند .پس از رشد نهالها ،آنها را به پارکها و کنار خیابانهای سطح
منطقه منتقل و به یاری خدای بزرگ ،در طی سالهای آینده ،منطقه
 ٢٢را پر از درخت میوه خواهیم کرد.

