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 در جلسه شورای شهر تهران اعالم شد که »تعداد 
اتوبوس های فعال تهران به کمتر از 1500 دستگاه رسیده 
است«. این در حالی است که تهران به 7500 دستگاه 

اتوبوس نیاز دارد. کمبود اتوبوس  در شهر باعث خلق چنین 
صحنه هایی در هنگام رفت و آمد دانش  آموزان شده است.

 عکس: همشهری

معــاون هماهنگــی و ارزیابــی امــور 
مناطــق ســازمان مدیریــت پســماند 
شهر تهران گفت که برای نخستین بار 
جعبه هــای ایمــن ویــژه جمــع آوری 
طریــق  از  خطرنــاک  پســماندهای 
455غرفــه بیــن آرایشــگاه ها، منــازل 
و... توزیــع می شــود. شــادی مالکــی 
تأکید کرد: »شهروندان پس از پرشدن 
جعبه، آنها را تحویل غرفه ها می دهند 
و در شــرایط اســتاندارد جمــع آوری و 
در محــل پســماندهای پزشــکی دفــن 

می شوند.«

455
غرفه

شــهردار منطقــه 9 از پوشانده شــدن 
کانــال معــراج در غــرب میــدان آزادی 
و در مجــاورت پایانــه غــرب خبــر داد.

محمدجــواد خســروی گفــت کــه ایــن 
نقطه بــه پــالزای شــهری تبدیل شــده 
و بــرای جلوگیــری از ورود معتــادان 
متجاهــر و کارتن خواب هــا، ســازه 
روی  و  جمــع آوری  زباله گیــر  تلــه 
کانال بــه وســیله ســنگدال های بتنی 
مســلح بــه مســاحت 500مترمربــع 
پوشــانده شــد. به گفتــه او همچنیــن 
عملیــات پیاده روســازی بــه مســاحت 
500مترمربــع،  مقابــل زیرگــذر عابــر 
پیاده شهید لشگری انجام شده است.

500
مترمربع

تشکیل قرارگاه و امضای تفاهمنامه با دستگاه های 

مسئول، راهکار مدیریت شــهری پایتخت برای گزارش
همکاری با دیگر ارگان ها و کاهش مشکالت شهر 
است. تا کنون نیز اقداماتی از این دست انجام شده و به زودی قرارگاه 
جمعیت نیز تشکیل می شود تا امکان ارائه خدمات مرتبط با خانواده  
فراهم شود. این سخنان شهردار تهران بود که در شصتمین جلسه 
شورا به ارائه گزارش پیرامون موضوعات مرتبط با مدیریت شهری 
پرداخت. به گزارش همشهری، علیرضا زاکانی درباره تفاهمنامه های 
شهرداری با سایر دستگاه ها عنوان کرد: در این دوره جنس مدیریت 
خود را مدیریت مشارکتی و چشم انداز ۱۰ســاله خود را »تهران؛ 
کالنشهر الگوی جهان اســالم« قرار دادیم. به گفتمان خدمت و 
پیشرفت توجه کردیم و شعار ما نیز »تهران؛ شهر تالش و سرزندگی« 
بود. برای تحقق مدیریت مشــارکتی یکی از نخستین اقدامات، 
راه اندازی قرارگاه ها بود تا اهداف واحدی را با مشارکت سایر نهادها و 
دستگاه ها دنبال کنیم که دغدغه های جدی نظام و شهر تهران است. 
او افزود: درباره موضوعات پیرامونی تهران باید عرض کنم که اگر از هر 
منظر به این مسئله نگاه کنید، یک واقعیت ملموس از انبوه مشکالت 

شهری وجود دارد؛ زیرا اکنون ۹میلیون و۶۰۰هزار نفر در تهران ساکن 
و نزدیک به 4میلیون نفر در روز در حال تردد به آن هستند. مجموع 
این افراد به بیش از ۱۳میلیون نفر می رسد؛ ازاین رو جمع جبری این 
افراد مشکالت را افزایش می دهد. بر هم انباشتگی مشکالت در تهران 
شرایطی را ایجاد کرده که حل این مشکالت از عهده یک دستگاه 
خارج است؛ لذا ایجاد قرارگاه ها برای جایگزین کردن مدیریت واحد 
شهری و تفاهمات بین شهرداری و دستگاه های مربوطه به ما کمک 
می کند که امکان استفاده از ظرفیت های بیشتری را داشته باشیم و از 
اختیارات قانونی در دولت و مجلس و شورای شهر به عنوان یک قاعده 
استفاده کنیم. اکنون در آستانه تشکیل قرارگاه جمعیت هستیم تا با 
ظرفیت های این حوزه امکان خدمات مرتبط با خانواده ها را فراهم 
کنیم. همچنین مقرر شد تفاهمنامه ای با کمیته امداد خمینی)ره( در 
جهت فقرزدایی به امضا برسد. زاکانی درباره تفاهمنامه های  دیگر 
گفت: تفاهمنامه ای به منظور ارتقای زیرساخت های حمل ونقلی با 
شرکت مپنا در حوزه برقی ســازی  اتوبوس ها داریم و جلسه ای با 
سازمان اوقاف کشور درباره مجموعه های وقفی شهر تهران برگزار شد 
و در آستانه امضای یک تفاهمنامه بسیار کارگشا برای شهر تهران 

هستیم. اخیرا هم با وزارت نفت تفاهمنامه ای امضا کردیم و اساس آن 
این بود که چارچوبی را دنبال کنیم که کاهش مصرف سوخت را در 
تهران و به تبع آن کاهش آالیندگی و هوای پاک را شاهد باشیم. بنا 
شد با توسعه شرکت های دانش بنیان که ناظر بر مدیریت انرژی در 
تهران فعالیت می کنند این موضوع را به صورت فناورانه پیگیری کنیم. 
پیگیر تفاهمنامه ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای 
انجام اقدامی مشترک با شهرداری تهران هم هستیم. زاکانی با بیان 
اینکه تاکنون 2جلسه با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 
شده است، افزود: کارگروهی در آخرین جلسه هفته گذشته تشکیل 
شد تا سرفصل های مختلفی تعیین شود. قرار است که عالوه بر استفاده 
از ظرفیت باالی علم و دانش در دانشــگاه ها و پژوهشگاه های شهر 
تهران، حوزه فناوری هم در شهر تهران توسعه یابد تا با اشتراک گذاری 
ظرفیت های ویژه، توسعه فناوری در پایتخت رخ دهد. شهردار تهران 
درباره نتایج تشکیل قرار گاه ها گفت: در قرارگاه اجتماعی از ۱2هزار 
معتادی که جمع آوری شــده اند، بیش از ۷هزارو۳۰۰نفر به کمپ 
ترک اعتیاد فرستاده شدند. در این قرارگاه هر دستگاهی کار خودش 
را انجام می دهد و به دیگر نهادها برای حل این موضوع کمک می کند.

شهردار تهران درباره تفاهمنامه با وزارت نیرو گفت: 
این تفاهمنامه در 2سطح است؛ یکی ناظر به انرژی 
و برق ازجمله پســت های برق که نیاز به بازبینی 
دارند و دیگری ناظر به مصــرف انرژی با بازبینی 
در روشــنایی معابر که چند هزار المپ روشنایی 
ظرف 2سال تغییر می کند تا 2۰۰مگاوات کاهش 
مصرف داشته باشــیم. زاکانی افزود: همچنین با 
مصرف درست برق در ساختمان ها 2۶۰مگاوات 
برق قابل صرفه جویی است. بنا شد شروع این کار را 
از طریق ساختمان های شهرداری و ساختمان های 
مرتبط با آن داشته  باشیم. او گفت:   منطقه22 از 
نظر وضعیت فاضالب یــک عقب افتادگی جدی 
دارد؛ بر همین اساس بنا شد ۴نقطه مدنظر برای 
ایســتگاه های تصفیه در اختیار وزارت نیرو قرار 
داده شود که نخستین مجموعه را تحویل دادیم 
تا بعد از 2ســال تصفیه خانه هــا در این ۴نقطه 
شــکل بگیرد. مجموعه میزان آب مصرفی برای 
فضاهای سبز شــهری موضوع دیگر این تفاهم 

بود که با افــق 2۱۰میلیون 
لیتــر در روز، هم اکنون 
بخشــی از آبیــاری از 
طریق بازچرخانی آب 

انجام می شود.

شهردار تهران گفت: تفاهم با وزارت راه، افقی 
را برای ما باز کرد تــا از ظرفیت های قانونی در 
قانون جهش مسکن بهره ببریم؛ ازاین رو ساخت 

۱۸۰هزار واحد مسکونی مورد توجه قرار 
گرفت. با بنیاد مسکن تفاهم کردیم که 
۱۰هزار واحد مســکونی را بسازد، در 

بافت های فرسوده ۴هزار واحد کلنگ زنی شد 
و ۶هزار واحد نیز خردادماه کلنگ زنی می شود.
زاکانی ادامــه داد: تفاهمنامــه ای با بنیاد 
مسکن داشــتیم تا کمکی به ساخت 
۱۰هــزار واحــد مســکن در بافت 
فرسوده تهران داشته باشند. از سوی 

دیگر بخش عمده ای از زمین هایی که از دوران 
قبل در شهر رها شده بوده متعلق به نیروهای 
مسلح است و قانون انتقال پادگان ها به خارج 
از شــهر نیازمند مراوده و تعامل است. در این 
راســتا پیرامون پادگان هایی مانند ۰۶، جی، 

دوشان تپه و کوهک نیازمند تفاهم هستیم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه سیســتم خدمات رسانی 
حمل ونقل عمومی فرسوده است، گفت: سالیان سال است 
که اتوبوس جدیدی به شهر اضافه نشده که نیاز جامعه را 
تامین کند. ۶هزار ون داریم که ۹۸درصد آن فرسوده است. 
۷2هزار تاکسی داریم که باالی ۵۰درصد آن فرسوده است. 
در بخش مترو هم متأســفانه پس از دوره مدیریت قبلی 
وقتی به انبار اقالم مراجعه شــد، عدد صفر جایگزین شده 
بود؛ یعنی موجودی انبارها صفر بود. زاکانی گفت: در این 
راستا خرید ۸۰۰میلیارد تومان اقالم را تصویب کردیم که 
بانک شــهر در این خصوص مکلف و سرفصل های آن هم 
فراهم شده، اما زمان بر است و حداقل 2ماه زمان نیاز دارد. 

یکی از مواردی که مابازای اصالح آن، کاهش 
ســفرها و مصرف ســوخت خواهد شد، 
اصالح ۹۸تقاطع است که ۷۰۰کیلومتر 

راه مردم را کوتاه می کند.

پرویز ســروری، نایب رئیس شورای شهر 
تهران روز گذشته در صحن پارلمان شهری 
به موضوع زمین پــاک و اهمیت توجه به 
قوانین پیش بینی شده اشاره کرد و گفت: 
»براساس مصوبه سال ۸۴ مجلس، بازیافت 
۸۰ درصدی پسماندها هدف گذاری شده 

بود اما در حال حاضر شــاهد بازیافت ۱۰ 
درصدی پسماندها هستیم که امیدواریم 
شورای ششم در کنار شهرداری این موضوع 
را محقق کند و هر روز شاهد شکل گیری 
یک محیط پاک با مدیریت صحیح باشیم و 
پسماند را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم.«

برنامه   جدید برای  پایتخت
از ۱2هزار معتادی که جمع آوری شده اند، بیش از ۷هزار نفر به کمپ ترک اعتیاد فرستاده شده اند

شهردار در شصتمین جلسه شورای شهر تشریح کرد

جلسه قرارگاه اجتماعی به ریاست شهردار تهران برگزار شد

ساماندهی 7 هزار معتاد از سطح شهر
 بیستمین جلسه قرارگاه آسیب های اجتماعی شهر 

در شهر
تهران با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول در 
حوزه آســیب های اجتماعی به ویــژه جمع آوری 
 معتــادان متجاهــر و بــه ریاســت شــهردار تهــران برگــزار

 شد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، در ابتدای این جلسه آخرین وضعیت 
مصوبات هجدهمین جلسه قرارگاه آسیب های اجتماعی شهر تهران 

مورد بررسی قرار گرفت. 
در ادامه جلسه، شهرداران مناطق درگیر با معضل معتادان متجاهر 
گزارشــی از آخرین وضعیت جمع آوری آنها از سطح مناطق خود 

ارائه کردند.
 بر این اساس تاکنون بیش از ۷هزار معتاد در این مناطق ساماندهی 

شده است.

   سیدمهدی هدایت، شهردار منطقه۱۹
از حدود هزار نفر معتاد متجاهر ســطح منطقه ۳۰۰نفر جمع آوری 
شده است و اگر سهمیه جمع آوری ایجاد شود، آمادگی جمع آوری 
مابقی معتادان متجاهر نیز وجود دارد. در ادامه اقدامات نیز ۷۵درصد 

از پالک های قرمز منطقه تخریب، جمع آوری و پلمب شد.
  رضا پوریافر، شهردار منطقه4 

۱۳۵۰معتاد متجاهر از ســطح منطقه۴ جمع آوری شده است که 
۶۰نفر آنها از بانوان بودند.

  امیر یزدی، شهردار منطقه۱2 
از ابتدای اجــرای طرح، ۱۶۰۰معتاد متجاهر از ســطح منطقه۱2 
جمع آوری و در ادامه نیز ۱۰۵خانه پالک قرمز شناسایی و با دستور 
قضایی پلمب شــد. ۱۴۱بنای متروکه و خرابه نیز در سطح منطقه 

شناسایی شد و اطالعات آنها در اختیار پلیس قرار گرفت.

  مرتضی روحانی، شهردار منطقه۱۶
از ابتدای طرح جمع آوری معتادان متجاهر ۱۴2۰معتاد از ســطح 

منطقه جمع آوری و نزدیک به ۷مورد اماکن نیز پلمب شدند.
  مهدی صباغ، شهردار منطقه۱۵

۱۹۰۰معتاد متجاهر از سطح منطقه جمع آوری شده و ۱۸۰واحد 
پلمب و تغییر کاربری در سطح منطقه۱۵ انجام شده است.

  احسان شریفی، شهردار منطقه۵
قرارداد ۵برج نوری بســته شده است و شنبه شــب نیز ۱۰۱نفر در 

گرمخانه های ما مستقر بودند.
  مهدی صالحی، شهردار منطقه2 

در بازدید روز پنجشنبه از آخرین وضعیت روددره فرحزاد از مجموع 
2۱۰۰متر طول این روددره، اقدام های الزم در ۱۳۵۰متر آن انجام 

شده است.

واکنش اعضای پارلمان شهری به گزارش شهردار تهران 
از انعقاد تفاهمنامه های صورت گرفته

باز شدن گارد بین شورا و شهرداری
  شــهردار تهران دیروز در صحن پارلمان شهری گزارشی 
از انعقــاد تفاهمنامه های صورت گرفته بین شــهرداری و 
وزارتخانه ها، ارائه داد و پس از آن پرویز سروری، نایب رئیس 
شورای شهر تهران گفت که در گذشته شاهد گارد بسته ای 
بین شــورا و شــهرداری بودیم که گزارش امروز شهردار 
تهران نشــان داد اکنون گارد بین شــهرداری و شورای 
ششم باز شده اســت. پس از آن تعدادی از اعضا سؤاالت و 
 نظرات شان را مطرح کردند و علیرضا زاکانی  به آنها پاسخ 

داد.
  مهدی پیرهــادی: نبود بیمارســتان و رها شــدن 
تصفیه خانه فاضــالب در میدان مرکــزی میوه وتره بار و 
مجموعه ورزشی شــهید باکری، برخی مشکالت منطقه 
۱۹هستند که نیاز است شهرداری تهران اهتمام ویژه ای 

برای رفع آنها داشته باشد.
  علیرضا زاکانی: رفع مشــکالت فاضالب منطقه ۱۹ و 
مجموعه ورزشی شهید باکری در وظایف ذاتی شهرداری 
منطقه قرار می گیــرد و باید پیگیری شــود که برای این 
کارها بودجه ای هم امسال پیش بینی کرده ایم. درخصوص 
بیمارســتان در برخــی از مناطــق هم با دانشــگاه های 
علوم پزشــکی وارد مذاکره شــده ایم تا بتوانیم از ظرفیت 

خدمات آنها استفاده کنیم.
 به طور کلی شــهر تهران ۷۰۰کیلومتر شــبکه آب های 
ســطحی دارد که تاکنون ۵۳۰کیلومتر آن احداث شده و 
۱۷۰کیلومتر مابقی باید تا سال ۱۴2۰ تکمیل شود. این 
کار را در قالب تفاهمنامه بــا وزارت نیرو به صورت جدی 

دنبال خواهیم کرد.
  مهدی اقراریان: در روزهای اخیر شاهد رضایتمندی 
مردم از خدمت رســانی در درمانگاه های مجموعه شرکت 
شهر سالم بودم و از این رو تقاضا دارم شهرداری نسبت به 
بازسازی، نوسازی و گســترش این مراکز اقدام کند. البته 
احداث بیمارستان برای کارکنان به ویژه در مناطق جنوبی 

تهران هم ضروری است.
  علیرضا زاکانی: ساخت بیمارستان در پهنه جنوبی باید 
بررسی شود؛ چراکه نسبت به این موضوع 2رویکرد وجود 
دارد؛ یا باید زیر بار توسعه برویم یا اینکه خرید خدمت انجام 
دهیم که به نظر از طریق گزینه دوم می توانیم ارائه خدمات 

مناسب تری داشته باشیم.
  میثم مظفر: یکی از مشــکالت مجموعه شرکت شهر 
سالم این است که هزینه نسخه زمانی پرداخت می شود که 
پرسنل برای سرماخوردگی ساده هم به پزشک متخصص 
مراجعه کنند. درواقع این موضوع بارها عنوان شــده، اما 
تا کنون شهرداری تهران در رفع این مشکل اقدامی انجام 

نداده است.
  علیرضا زاکانی: هم اکنون شــهر سالم از میزان تعرفه 
به عنوان یک نهاد عمومی رنج می برد؛ چراکه کفاف حضور 
افراد متخصص را نمی دهد. در این زمینه مشغول مذاکره 

هستیم، اما همچنان این چالش وجود دارد.
  ناصر امانی: بهتر اســت برخــی از   قرارگاه ها که بار 
مســئولیت دولت سنگین تر اســت با مســئولیت وزیر 
 مربوطه شــکل بگیرد؛ مثل قرارگاه هوای پاک یا قرارگاه 

حمل ونقل. 
لذا از شــهردار تهــران درخواســت می کنم مفــاد این 
تفاهمنامه ها را به شــورای اسالمی شــهر تهران ارسال 
کند تــا در کمیســیون های تخصصی بررســی و نظرات 
 پیشنهادی و تکمیلی شورا نیز در این تفاهمنامه ها لحاظ 

شود.
  علیرضا زاکانی: منشــأ تفاهمنامه هــا چارچوب های 
قانونی اســت و در همین قانون، قوانینی مانند رفع موانع 
تولید دارای ظرفیت های بزرگی اســت که می توان از آنها 
بهره گرفت. در قانون جهش مسکن ظرفیت بزرگی وجود 
دارد که تفاهم کردیم قدرالسهم شهر از قانون مورداستفاده 
قرار گیرد. در واقع تفاهمنامه ها را به عنوان فرصت درآمد 

پایدار شهری موردتوجه قرار می دهیم.
  حبیب کاشانی: با وزارتخانه ها و سازمان های مختلف 
تفاهمنامــه در حال انعقاد اســت و نه تنها بــا آن مخالف 
نیستیم، بلکه موافقت خود را اعالم می کنیم. نکته قابل تأمل 
این است که باید آورده تفاهمنامه ها مشخص شود و پیش 
از انعقاد تفاهمنامه ها با هیأت رئیسه مکاتبه  صورت بگیرد 
تا با نظرات تخصصی کمیسیون ها، تفاهمنامه هایی منعقد 

شود که کام مردم را شیرین کند.
  علیرضا زاکانی: بی تردید در تفاهمنامه ها توجه ما به 
مجاری قانونی است و امکانی را برای ما فراهم می کند و در 

راستای آن حقوق و حدود و اختیارات خود را می دانیم.
  سیدجعفر تشکری هاشــمی: وضعیت اتوبوسرانی 
مطلوب نیســت و به دلیــل اهمــال درگذشــته تعداد 
اتوبوس های فعال اکنون به کمتر از ۱۵۰۰دستگاه رسیده 
است. درخصوص مترو و سیستم هوشمند مدیریت شهری 

هم شاهد فرسودگی هستیم.
  علیرضا زاکانی: در فرســودگی نــاوگان حمل ونقل 
عمومی تردیدی نیست. سال هاست اتوبوس جدیدی به 
شهر اضافه نشــده و ۷۸ هزار تاکسی و ون در شهر وجود 
دارد که بیش از ۵۰ درصد آنها فرســوده هســتند. همه 
مشکالت احصا و در قرارگاه حمل ونقل بررسی شده و در 

حال پیگیری هستیم.
  احمد صادقی: فرایند نظارت بر اجــرای تفاهمنامه 
برعهده شورای شهر بود و وضع مقررات و ضوابط نیز توسط 
شورا صورت می گرفت. پیشــنهاد من این است که سهم 
شهرداری و سایر دستگاه ها برای اداره شهر مشخص باشد و 
این تفاهمنامه ها سه جانبه )شهرداری، وزارتخانه و شورای 
شهر( منعقد شود تا بتوانند با استفاده از توان شورا خدمات 

بهتری به مردم ارائه دهند.
  علیرضا زاکانی: تفاهمنامه های تنظیم شــده را برای 
شورا ارســال خواهیم کرد و آنچه به عنوان چارچوب برای 
تفاهمنامه های آینده نیز هســت می توانیم برای شــورا 
 ارسال کنیم تا از نظرات کمیسیون های تخصصی بهره مند

 شویم.

مهدی اقراریان
 رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی

در شــب های قــدر مــردم از برنامــه 
فرهنگی گلزار شهدا، استقبال کردند و 
همین موضوع نشان می دهد که تحول 
خوبــی در بهشــت زهرا)س( رخ  داده 
اســت و ازایــن رو بایــد موضــوع تبدیــل 
این آرامستان به قطب فرهنگی تهران 

مورد توجه قرار گیرد.

مهدی پیرهادی 
 رئیس کمیسیون سالمت 

محیط زیست و خدمات شهری
و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  به کارگیــری 
اجــرای دســتورالعمل های کاربــردی نظیــر 
مبحث های 16)فاضالب شهری( و 19)انرژی( 
مقررات ملی ساختمان، می تواند در ارتقای 
شــاخص های محیط زیســتی مؤثــر باشــد؛ 
بنابرایــن شــهرداری می توانــد در عرصــه 
آموزش های شــهروندی )پســماند و مصرف 

انرژی و...( نقش ایفا کند.

محمد آخوندی
رئیس کمیسیون برنامه  و بودجه 

مدیریــت شــهری بــا توجــه  بــه فرصت 
باقی مانــده تــا تابســتان می توانــد 
اقدامــات شایســته ای در حوزه هــای 
فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ورزشی، 
هنری و... برای خانواده ها برنامه ریزی 
کند؛ چراکه امسال بودجه مناسبی به 
حــوزه فرهنگی اختصــاص  داده  شــده 

است.

عددخبر

یادداشت

عکس خبر

شورا

 صرفه جویی 
در مصرف برق و آب

مسکن در مسیر جهش ساخت

اصالحاتی برای حمل ونقل عمومی
شهردار تهران درباره خدمات رسانی سازمان بهشت زهرا)س( گفت: برای نخستین بار طی 
۵۰سالی که از تاسیس بهشت زهرا)س( می گذرد، امسال تصمیم گرفته شد در ماه مبارک 
رمضان بهشت زهرا)س( 2۴ســاعته باشــد و در قطعات مربوط به ۳۰هزار شهید گرانقدر 
2۴ساعته ارائه خدمت می شود و این مسئله سبب شد که در ایام لیالی قدر عنایت ویژه ای 
نسبت به بهشت زهرا)س( رقم بخورد و شب 2۱ ماه مبارک رمضان یک شب تاریخی در این 

فضا بود.

24ساعته شدن بهشت زهرا)س(

تبدیل تهدید پسماند به فرصت

پسماند صفر، پیش نیاز زمین پاک
با این کار، هیچ منبعی در فرایند تولید و  

مصرف این محصوالت از بین نخواهد رفت. 
پسماندهای شهری، بیمارستانی و صنعتی، تولید ناخواسته 
حاصل از فعالیت های انسانی است که هر یک از آنها مشکل های 
محیط زیستی و بهداشتی بسیاری را ایجاد می کند و تهدیدی 
برای زندگی بشــر محسوب می شــود. معتقدم اگر مدیریت 
درستی نسبت به هریک از این پسماندهای ناخواسته و خطرناک 
محیط زیست و سالمت اعمال شود، می توان این تهدیدها را 
تبدیل به فرصت کرد. ما فرصت زیادی برای نجات این زمین 
که موهبت الهی اســت و باید امانتدار آن باشیم نداریم. پس 
شهرداران شهرهای کوچک و بزرگ باید با فرهنگ و مدیریت 

جهادی در این امر خطیر گام های سرنوشت سازي بردارند.
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