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۱۱ اردیبهشت  ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۰

 ایــن حکایت تمام بچه هایی اســت کــه حاال بزرگ شــده اند. 
کوتوله هایی که گرچه قد نکشیده اند، اما مثل یک آدم بزرگ از صبح 
تا غروب، خوشــی و ناخوشی هایشــان را در کنار کوره های آجرپزی 
ســپری می کنند تا نانشان آجر نشــود. حسین هشت ساله است، اما 
اینجا این ســن یعنی ۱۵ساله. حسین زودتر از آنچه فکرش را بکنی، 
روزها را گذرانده اســت. حســین با پدرش و همسایه هایش زندگی 
می کند؛ در مخروبه ای که نامش را خانه گذاشــته اند. پتوی کهنه را 
که کنار بزنی، سفیدی چشــم های یارمحمد که به نور کم سو خیره 
شــده، می گوید که «زنده ام». روی  زمین نیم خیز شده است. جلوتر 
می رویم. بالش زیر ســرش یك جفت چوب زیر بغل است. روانداز، 
پشم شیشه باقی مانده از یك لحاف. زیراندازی هم نیست. یارمحمد 
۳۰ ســاله، فلج  و معتاد به هروئین، ۹ ســال اســت ساکن خیابان و 
خرابه هاست. موهای ســرش از شدت  چرك چنان به هم چسبیده 
که انگار کاله نمدی ســیاه رنگی بر ســر گذاشته است. صورت، پیر و 
 فروریخته اســت. چند دقیقه نشســتن کنار یارمحمد کافی است تا 
بتوان حــدس زد دمای هوا  به عدد ۴۰ تنــه می زند. همراهان، یك 
ظرف غذا برایش آورده اند. همسایه هایی که روزگاری او را در هیبت 
یک پهلوان می دیدنــد، حاال به حال او غصه می خورند و یارمحمد 
نگاهش  را نه به ما که مبهوتش مانده ایم، به آن یك تکه گوشــت 
ســیرابی و بخاری که از غذای داغ برمی  خیزد، دوخته اســت. چند 
وقت است که زیر ســقف یك خانه نخوابیده؟ چند وقت است که 
 غذا نخورده؟ «پســرم کار می کند». تعارف و خجالتی در کار نیست، 
وقتی می بینیم که  چطور هیبت انســانی اش ویران شــده اســت. 
همســایه اش اوضاع بهتری دارد. فضل اهللا با زن و هفت فرزندش 
چنــد متر آن طرف تر خانه بهتری دســت و پا کرده اســت. خانه اش 
فــرش دارد و درز و قفلی کــه از گزند معتادان، ناموس هایش را در 
امان بــدارد. برای همان اتاق  خرابه هم بایــد تنش هر روز بلرزد و 
مرد ۲۹ســاله عشــق به پدر   بودن، همســر بودن و آرزوهای خفته 

فرزندانش را در چهاردیواری ناسور معنا کند.
برای رفتن به خانه فضل اهللا باید خم شوی تا سرت از تیرآهن های 
عریان چهارچوب در زخم نخورد. ارتفاعش ۵۰ سانت هم نیست، اما 
اسباب برجامانده در خانه نشــان از تداوم حیات و حضور دارد. چند 
گوجه قرمز که کهنه هم نیســتند، چند شیشه خالی شربت  ویتامین، 
قوطی خالی کنســرو، چهار پتو و یك عکــس. عکس یك دختربچه 
که روی دل دیوار میخ شــده است ؛ نمادی از عشق به الفبای زندگی، 
عشــق به داشــتن خانواده ای کــه از صبح تا شــب در کوره ها جان 

می دهند و می ستانند.
کیسه های فربهی کنار اتاق خودنمایی می کند. مرد تکیه می دهد 
به یکی از آنها و به ته مانده سیگار الغرش توی دست های کبره بسته 
جان می بخشد: «روزی ۵۰ هزار تومان کار می کنیم همگی با هم». این 
را که می گوید، قفسه سینه اش به خس خس می افتد از آه ممتدی که 

در جانش رخنه کرده است و صورتش در هم می رود.
اتاقک هــای بعــدی هم از دوده ســیاه اســت. وارد که بشــوی، 
به جز چند وسیله دم دســتی، نه از تلویزیون خبری هست و نه حتی 
ضبط صــوت کوچکی. به جز یک گاز کهنــه پیک نیکی و یک یخچال 
زهوار دررفته و مقداری رختخواب و یک ســماور و یک قالی کهنه که 
جانــی در تار و پودش نمانده، چیــز دندان گیر دیگری نمی بینی. حتی 

پرتره وســط دیوار نیز از دوده و خاکســتر چیزی برایش نمانده است؛ 
تمثال زن قاجاری که نیمی از رخســارش پیداســت و نیم دیگر زرد و 
دوده زده پیدا نیست. کودکی ۱۰، ۱۲ ساله توی اتاق خوابیده. سرفه های 
خشــک و پی درپی اش مشخص می کند که چرا سر کار نیست. اخمو 
است و سگرمه هایش را توی هم کرده و روی خوش نشان نمی دهد.
بافت کویری منطقــه تا دورها تلی از خاک را نشــان می دهد. با 

هر بادی، گرد و خاک می رود توی چشــم های طاهر، فاطمه، محسن 
و رضا و تمام زندگی شــان می شــود خاک و گرد و غبــار انگار با همه 
زندگی شان عجین شده است. از کیلومترها دورتر، اینجا مثل کپرهای 
کهنه می ماند که دود سیاهی شبیه ماری وارونه که امتداد زبانش به 

ُکنده های گلی می رسد از آنها باال می رود و خودنمایی می کند.
جالب اینکه بافت کویری این منطقه، وضعیت مساعدی را برای 

آجرپــزی مهیا کــرده و از کیلومترها دورتر هم ایــن کپرهای از زمین 
بیرون زده خودی نشان می دهند.

کارگران کودک با قد و قواره های کوچک
این ماجرا اما برای کودکانی که روزگار آبدیده شان کرده و مثل آهن 
تفتیده شده اند، فصل مشترکی دارد؛ کودکانی که کشان کشان خود را 
به حیات وصل کرده اند و بیشترشــان از مرز شــرقی میهمانان ناچار 
ایران هستند. مهاجران افغانستانی یا پاکستانی که به صورت غیرمجاز 
و به این امید که ایران شــانس بهتری برای زندگی در اختیار آنها قرار 
بدهــد، به اینجا آمده اند. اما تعداد زیادی از آنها هم ایرانی هســتند. 
البتــه فرقی نمی کند؛ کار مشــترک فصلی، چیــدن قالب های آجر یا 
ایستادن کنار کوره هایی است که صورت هایشان را با سیلی های روزگار 
ســرخ کرده است. جثه کوچک و اســتخوانی خواهر کوچک تر طاهر 
نظرت را جلب می کند. نگاه زاللش انگار قوه تخیلت را شست وشــو 
می دهد تــا بتوانی زیر آن همه خاک که تــوی صورت معصومه جا 
خوش کرده، جای پای زیبایی خلقت را ببینی. قد و قواره اش مثل یک 

کودک سه ساله است نه شش ساله.
معصومــه سه ســاله بوده که بــه اینجا پا گذاشــته اند و حاال در 
شش سالگی یاد گرفته که آجر خام باید چطور باشد و قالب ها چگونه 

روی گل ها گذاشته شود.
چشــمان ریزی دارد که اُریب و با فاصله زیاد از هم زیر روســری 
گل گلی غالف شده اند. موهای صاف و مشکی اش زیر آن  همه خاک 
به ســفیدی می زند. نگاهش غریب اســت، اما با غریبه ها زود ُاخت 
می شود. وقت ناهار است؛ نان و پیاز و دنبه آب شده. بچه ها لقمه های 
نان را با ولع هل می دهند توی دهانشان. پیاز را می پیچند توی نان و 
می زنند به روغن. بعد از ناهار، انگار تفریح هر روزشــان است، دوباره 
این ِگل ها هستند که همدم دســت های زمخت بچه هایی می شوند 
که دیگر کودک نیســتند؛ بچه هایی که پدرانشــان نــه معتادند و نه 
از کار افتاده؛ فقط آن قدر حقوقشــان کفاف نمی دهد که شــکم همه 
بچه هایشان را سیر کنند. آنگاه است که کوره می شود میزبان کودکان؛ 
کودکانی که ســن شناسنامه هایشــان را از یاد برده اند. کار در کوره ها 
معموال خانوادگی اســت و اتاقک ها همه زندگی کسانی است که در 

اینجا شغل و زندگی شان در هم تنیده است.
غالم هم در میان موسیقی زیر و بم زندگی، در کوره های آجرپزی، 
نت های زندگی اش را پیدا کرده است. کودکی اش را همین جا سپری 
کرده اســت. از پنج سال پیش اینجاست؛ وقتی فقط پنج  سال داشته 
و حاال مثل یک جوان نورســیده کار می کند؛ از صبح خروس خوان تا 

غروب آفتاب.
کافی اســت پایت را از دل شهر پایین تر بگذاری تا ببینی که اینجا 
روزهای کودکی، بزرگ شــده اند. اینجاســت کــه عرصه زندگی تنگ 
می شود. هوا سنگین است. شاید برای تو نه، برای کودکانی که دنبال 
هــم می دوند، بازی می کنند و گل ها را به صورت هم می مالند. اینجا 
زندگی این قدر ساده است که بچه ها غم را یاد نگرفته اند. دنیای آنها 

به اندازه همان قالب های کوچک آجرپزی است.
کارگران فصلی از فروردین تا شهریور

مجید هم از یک خانواده پربچه اســت؛ پدرش کارگر پادو است و 
وقتی کار نباشد، می آیند اینجا. تابستان ها اینجا هستند و زمستان ها که 
کار نیســت، می روند دست فروشی و گاهی بی کار است. خرجشان با 

دخلشــان یکی نیست. از کالس دوم درس نخوانده و از آن موقع این 
کارگاه کالس درســش بوده با آجرهایی که حاال با مهارت در قالب ها 
جا می شوند، صاف و یکدست. تک سرفه هایش خشن و خشک است. 
صندل هایی که دو شــماره از پاهایش بزرگ تر به نظر می رسد، پاهای 
زمخت و ترک خورده این کودک ۱۲ ســاله را آن قدر نپوشــانده تا زخم 
شســتش را نبینی؛ چرک از گوشــه ناخنش به شــکل چندش  آوری 
دلــت را می زند. جثــه  او هم مثــل دیگر همکارانــش کوچک تر از 
ســنش به نظر می رســد و صدای دورگه اش تلنگر می زند که سقف  
آرزوهــای کودکانه اش خیلی وقت اســت در هم ریخته. از این همه 
ســیاهی غلیظ که زیر ناخن های مجید در روشنایی فشرده اتاقک ها 
به چشــم می خورد نمی توان گذشت. کار در کوره آجرپزی یک شغل 
فصلی است. شــش ماه هست و شش ماه نیست. از اول فروردین تا 
آخر شــهریور هست؛ چون آفتاب اســت و باران و برف نیست. باران 
که بگیرد از اوایل پاییز، خشــت زنی تمام اســت. آن موقع وقت کوره 
است و خشت هایی که شــش ماه روی هم چیده شده، می رود توی 
همان کوره هایی که هیکل ناموزونشان از جاده خمینی شهر پیداست؛ 
کوره های کهن ســال چندین ســاله از وقتی که با نفت می سوخته اند 
تا حاال که با گاز و گازوئیل می ســوزند. آن موقع هــا که کوره ها دوده 
می گرفتند و آدم ها باید می خزیدند در داالن های قبری شــکل و دوده 
جمــع می کردند. از همان زمان این کوره ها بــوده و داغی آن تا حاال 

مانده تا بچه های زیادی در آن بزرگ و پخته شوند.
خشــت ها در دمای هزارو ۲۰۰ درجه پخته می شود. کوره ها مثل 
ساختمان های یک طبقه اما تو در تو است؛ پر از داالن و دهلیز. خاموش 
هم که باشــند، احســاس داغی را در آن کوره های دوده گرفته حس 
می کنی. سقف کوره پر از سوراخ است؛ گویی هر سوراخ ستونی است 
که انگار به زمین میخ شــده و به اندازه یک نعلبکی زمین زیر پایش 

را روشن کرده است.
هــر خانــواده می تواند بین چهــار تا پنج هزار خشــت بزند. بین 
۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومان و گاهی بیشتر هم عایدی شان است؛ یعنی ماهی 
سه تا سه و نیم  میلیون تومان. اما وقتی شش ماه از سال کار نداشته 

باشی، این مقدار درآمد آن قدر ناچیز می شود که با هیچ برابر است.
شــش ماه انتظار زیاد است. زیاد اســت برای خانواده. شمردن 
روزها طاقت فرســا می شود، نه طاقت فرساتر از وقتی که در کوره ها 
باشی. آن موقع اســت که غبار خاک که به صورتت می نشیند، مثل 
زالو هرچه نم به دهانت باشد می مکد و طاهر، زهرا و امیرحسین را 
انگار مجســمه می کند. هر روز طی شش ماه سال، با دست هایشان 
کوت گل را بغل می کنند، می اندازند توی قالب و با چوب سر قالب را 
صاف می کنند. آجرها هر چه صاف تر باشد، مرغوب تر است. قالب ها 
یکی یکی خالی و پر می شــود تا یک ردیف منظم بشوند از آجرهای 
نخشکیده و مرطوب. رطوبت بعضی وقت ها بدجور چنگ می اندازد 
به پر و پای مادر یا پدر یا بچه ها. همه شان تقریبا استخوان درد دارند. 
همه جایشــان درد می شــود. انگار درد عجین شــده با ترجیع بند 
زندگی شــان. زندگی کارگرانی که به قدر جان کندن نان درمی آورند. 
از شــعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان که دور بشــوی، دیگر از ۳۰۰ 
واحــد آجرپزی که حــدود ۶۰ درصد آجر کشــور را تولید می کنند، 
خبری نیست؛ فقط تپه هایی از خاک پیداست که فصل زندگی تمام 

کارگرانش زمستان است.

یک روز با کارگران در دل کوره های آجرپزی 

آجرهایی که نان می شود
دریا قدرتی پور: تا چشم بگردانی، بیابان است. گورستانی ناآشنا از بقایای خانه های کارگران کوره های آجرپزی. فقط آنها 
که آشنای راه هستند، می دانند در دل این  قبرســتان متروک، هنوز سایه هایی هستند که در داغی آفتاب قد کشیده اند. 
از میان بر به خاکی می زنیم؛ جایی که توده ای از خاک و زباله انباشــت شده و همسایه دیوار به دیوار کوره های آجرپزی 
بدقواره و تو ســری خورده است. از قاب پنجره ها و درها تنها ســوراخ هایی باقی مانده است که پیکر مچاله شده ای را به 
یادت می اندازد. از همان دور اندام های کوچکی هســتند که در کنار بزرگ ترها نحیف تر به نظر می رسند. مثل گلوله های 
سیاه که توی هم وول می خورند. همه شان دور سروصورتشان پارچه ای پیچیده اند. به اطراف که نگاه کنی، اتاقک ها زیاد 
اســت و گاهی نور به سختی بر کف آنها هاشور می  زند و باد توی آنها زوزه می کشد. بوی تند و زننده منطقه از چند ده متر 
آن طرف تر به مشام می رسد و حشرات مختلف اســتقبالی نه چندان خوشایند را برای میهمانان رقم می زنند. نزدیک تر 
که بشوی، آن گلوله های ســیاه، رنگی می شوند. اندام های کوچک، حاال تمثال یک مجسمه ِگلی هستند که از صورتشان 
دو تا چشم درشت بیرون زده است. سروصورتشــان را چنان پوشانده اند که فقط آن دو چشم با مژه های سفیدشده از 
گرد و خاک، در گل و خاک دوال راست می شوند. کوره ها به ردیف کنار هم جا خوش کرده اند؛ آنجا که دست های طاهر مثل 

یک الکپشت، پیر و زمخت شده و زخم ها روی پوست سیاه و چغرش رد خون خشکی را طراحی کرده است.

 نورا حسینی: امروز جلسه شورای شهر تهران برگزار نمی شود. قرار است شهردار تهران در 
جلسه هم اندیشی با اعضای شــورا درخصوص قرارگاه حمل ونقل توضیح دهد. جلسات 
شورای شهر پس از نوروز دوباره به رسم جلسات نخستین که از طرح و الیحه خبری نبود و 
کمیسیون های تخصصی شورا هنوز فعال نشده بودند، به گزارش دهی شهردار و معاونانش 
می گذرد. جلســاتی که معموال به همه ابهامات اعضا هم پاسخ داده نمی شود و همچنان 
پرســش های بی جوابی باقی می ماند. پرویز سروری، نایب رئیس شــورای شهر تهران، روز 
گذشته در نشستی خبری عملکرد هفت ماهه گذشته مدیریت شهری را قابل دفاع خواند. او 
گفت در گام نخست موتور خدمت را روشن کرده اند و ماشین به ِگل نشسته شهرداری را آزاد 

کرده تا حفره های خدمات در شهر فعال شود.
او بخشــی از وعده های محقق نشده شــهردار را ابرپروژه های این دوره مدیریت شهری 
عنوان کرد و کوتاه شــدن روند صدور پروانه ســاختمانی و کاهش آن بــه دو ماه را یکی از 
پروژه های بزرگ مدیریت شهری این دوره عنوان کرد. در این نشست دو بار از سوی خبرنگاران 
درباره دســتگیری برادر یکی از اعضای شورای شهر تهران که خبرگزاری فارس که از لحاظ 
مواضع خبری نزدیک به شــهرداری تهران است، آن را منتشر کرده بود، پرسیده شد که هم 
سخنگوی شورای شهر و هم نایب رئیس شورای شهر از کنار این پرسش گذشتند. همچنین 
یکی از خبرنگاران معتقد بود شورا آن طور که باید به تخلفات شهرداری ورود نمی کند. مثال 
این خبرنگار نحوه انتصاب رئیس ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بود که بدون 
برگزاری جلسه هیئت امنا برگزار شده بود و ایجاد سازمان جدید فناوری های نوین که سروری 
گفت اینها مصداق تخلف در شــهرداری نیست. این سازمان مصوبه شورای شهر تهران را 
دارد و ما آن را دستاورد شورای شهر می دانیم، پیشنهادی از سوی شهرداری مطرح شد و این 

شورا بود که ایجاد چنین سازمانی را مصوب کرد.
او درخصوص انتصاب رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری بدون حضور و اطالع 
رئیس شــورای شــهر که یکی از اعضای هیئت امنای این سازمان اســت، گفت در جریان 
این موضوع نیســت. اما علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، توضیح داد دو بار 
فراخوان تشــکیل هیئت امنا برای انتصاب رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری داده 
شــد؛ اما این جلسه تشکیل نشده و رسم اســت وقتی دستور جلسه مهمی است و امکان 
برگزاری جلسه نیســت، به صورت دســت گردان امضاها گرفته می شود؛ بنابراین تخلفی 
صورت نگرفته اســت. نادعلی توضیح داد به دلیل بیماری مهــدی چمران امکان دیدار و 
گفت وگو با او امکان پذیر نبود. سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: از مدت ها قبل بحث 
تغییر مدیر این سازمان مطرح بود و این گونه نبود که یک دفعه مدیر آن تغییر کند و تا لحظه 
آخر نیز آقای امرودی فعالیت خود را با حمایت شورا انجام داد. در ادامه سروری به گزارش 
عملکرد شــورا و شــهرداری در این مدت پرداخت و درحالی که رئیس کمیسیون عمران و 
حمل ونقل شورای شهر تهران نسبت به توقف ۸۰۰ دستگاه اتوبوس گالیه کرده و گفته بود 
تنها هزارو ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در تهران داریم، گفت: با روی کارآمدن مدیریت شهری 
جدید اقدامات مؤثری برای این مسئله صورت گرفت و در این مدت کوتاه بالغ بر ۱۷۵ دستگاه 
اتوبوس خریداری و خرید ۵۰۰ دســتگاه دیگر نیز در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. 
همچنین اورهال چندین دستگاه اتوبوس نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است. 
نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به خرید سه هزارو ۳۰۰ دستگاه اتوبوس جدید از سوی 
شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ گفت: این مسئله حاکی از آن است که مدیریت شهری تهران 
در پاسخ گویی مطالبات مردم گام برداشته است. عالوه بر اینکه در بخش مترو نیز اقدامات 
خوبی در چند ماه گذشته صورت گرفته و دولت نیز مصوبه خوبی را برای تأمین واگن های 
جدید داشته و بر  اساس  آن قرار است ۱۰۵ واگن تأمین و خریداری شود که البته این مسئله 
زمان بر اســت؛ اما همین که آغاز شده اســت، گام بلندی است و شهرداری تهران نیز از این 
ظرفیت مهم اســتفاده خواهد کرد. او با اشاره به برنامه ریزی مدیریت شهری برای استفاده 
حداکثری از خطوط مترو گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود واگن ها اســتفاده حداقلی از 

مجموعه مترو انجام می شود که امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم با کاهش زمان توقف ها، 
شــرایط بهتری را برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان فراهم کنیم تا با این اقدامات تمایل 
شهروندان برای استفاده از حمل ونقل عمومی نسبت به خودروهای شخصی افزایش پیدا 
کند. توقف به روزرسانی سامانه شفافیت و عملکرد مدیریت شهری در حوزه مقابله با فساد 
یکی دیگر از پرسش های پر تکرار خبرنگاران بود که سروری در این زمینه گفت: ما به مردم 
وعده داده ایم که می خواهیم جلوی فساد را بگیریم و خدمات روان ارائه دهیم. شورای شهر 
بیش از ۵۰ درصد از مصوباتش برای کاهش زمان صدور پروانه ساخت بوده است. می توانم 
این خبر را بدهم که تا خردادماه این زمان را به دو تا سه ماه کاهش می دهیم. زمینه های این 
کار انجام شده و معاونت شهرسازی شهرداری تهران ملزم به فعالیت تا ساعت هشت شب 

شده تا خدمات بیشتری را به شهروندان ارائه دهد.
نایب رئیس شــورای شــهر تهران با بیان اینکه عدم مراجعه حضوری شهروندان را در 
دستور کار قرار داده ایم، بیان کرد: یکی از راه های فساد مواجهه مراجعه کنندگان با کارکنان 
شــهرداری است که ما این مواجهه را تا ۸۰ درصد کاهش داده ایم و مردم از طریق سامانه 

می توانند کارهای خود را بدون مراجعه به شهرداری تهران انجام دهند.
به گفته سروری شفافیت دو بخش است که یک بخش آن اصالح فرایندهاست. او درباره 
سامانه شفافیت و بحث گزارشگران فساد هم گفت که مصوبه شورای پنجم در این زمینه 
قابل اجرا نبود و کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به سرعت در حال پیگیری 
اصالح این مصوبه اســت. این عضو شورای شــهر تهران درباره بحث نظارتی شورا یادآور 
شد: نظارت بر شهرداری و تذکرات اعضای شورا را جزء محسنات این شورا می دانم. بعد از 
رأی آوردن شورای ششم عنوان شــده بود که یک شورای قبرستانی داریم؛ اما نشان داد که 
۱۷۸ تذکر در این مدت به شهرداری داده شده است که نشان از زنده بودن و مطالبه گر ی شورا 
دارد. او یادآور شد: تاکنون شهرداری تهران به ۱۵۶ تذکر شورا پاسخ داده است. در مجموع 
شورا در جایی تخلف ببیند حتما تذکر می دهد و در کنار مطالبه گری نقش حمایتی از شهردار 
نیز دارد. نایب رئیس شورای شهر تهران درخصوص قرارگاه جمعیت هم توضیح داد:  یکی از 
موضوعات مهم جمعیت است که در رسانه های خارجی به سخره گرفته می شود؛ اما برای 
این مســئله شهرداری تهران قرارگاه تشکیل داده است که در زمینه تبلیغ و ایجاد مشوق ها 
گام برمی دارد. به گفته سروری کشورهای اروپایی بیلبوردهای بزرگی در این زمینه زده اند و 
مشوق های بزرگی را برای فرزند آوری تبلیغ کرده اند که این نشان می دهد که شهرداری ها در 
این تبلیغ تأثیرگذار هســتند. نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، هم درخصوص قرارگاه 
گفت: این یک مســئله ملی اســت و برای موضوعات مهم می توان قرارگاه تشکیل داد و با 
نگاه قرارگاهی می توانیم هماهنگی ایجاد کنیم، ولی در این زمینه نباید افراط و تفریط صورت 
گیرد؛ چراکه می بینیم گاهی برای یک مسئله می توان ستاد کوچکی تشکیل داد؛ اما مسئله 
جمعیت موضوع مهمی است که ما در آن عقب ماندگی نیز داریم و شهرداری می تواند در 

زمینه فرهنگی، تبلیغات و کارهایی از این مدل مؤثر باشد.
نادعلی همچنین در پاسخ به سؤالی درخصوص نام گذاری معبری به نام نادر طالب زاده 
گفت: نام گذاری معابر به نام افراد یک ترتیبی دارد که یا اهالی محل یا منطقه درخواســت 
می کنند که یک نام در معبری گذاشته شود و بعد در مرکز ارتباطات شهرداری تهران بررسی ها 
انجام خواهد گرفت و بعد از ارجاع به شورا نسبت به بررسی بیشتر در کمیسیون نام گذاری 
و پس از آن تصویب در صحن شــورا اقدام می کنیم. از روز گذشــته تاکنون نیز تماس هایی 
درخصوص نام گذاری معبری به نام نادر طالب زاده داشتیم و از آنجایی که این فرد شخصیت 

تأثیرگذاری بوده، حتما در جلسه آتی کمیسیون نام گذاری انجام وظیفه خواهیم کرد.
او درباره اجرای طرح تئاتر شهر گفت: مسئله در حواشی تئاتر شهر بیشتر از جگرکی ها 
است و آســیب های اجتماعی که به دلیل بی توجهی های مکرر در اطراف این محل ایجاد 
شده، سبب شده است ما جلسات زیادی با معاونت فرهنگی وزارت ارشاد داشته باشیم که با 

محوریت سازمان زیباسازی طرح بهسازی در دستور کار قرار گرفته است.

در نشست خبری ۲ عضو شورای شهر تهران مطرح شد
رونمایی از ابرپروژه جدید پایتخت


