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شهردار پایتخت به عراق رفت
شهردار تهران برای دیدار با مسئوالن عراقی در راستای 

هماهنگی امور مراسم اربعین حسینی)ع( به این کشور رفت. 
علیرضا زاکانی در این سفر با استانداران نجف ، کربال و تولیت 
عتبات حسینی، علوی، عباسی و دیگر مسئوالن عراقی دیدار 

می کند. پرویز سروری، نائب  رئیس شورای اسالمی شهر تهران؛ 
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی؛ محمدامین توکلی زاده، معاون 
امور فرهنگی و اجتماعی و رئیس ستاد برگزاری مراسم اربعین 
حسینی)ع( شهرداری تهران؛ ابوالفضل فالح، معاون مالی و 

اقتصادی شهرداری تهران؛ مجتبی شفیعی، معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری تهران و عبدالمطهر محمدخانی، رئیس 
مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، در این سفر 

زاکانی را همراهی کرده اند.

تحول تهران از راه دیپلماسی شهری
نگاهی به دستاوردهای نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری و همایش فرصت های سرمایه گذاری در تهران

 تهران هفته ای شلوغ و در عین حال پرباری را 

پشت سر گذاشــت؛ هفته ای که با نمایشگاه گزارش
شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت 
شهری در بوستان گفتگو آغاز شــد و با اختتامیه همایش 

فرصت های سرمایه گذاری در برج میالد پایان یافت.  به گزارش 
همشهری، این دو رویداد، مسیری شــدند تا از یکسو پای 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی برای پیشبرد برنامه  های 
تحول به پایتخت ایران باز شــود و از سوی دیگر بسیاری از 

مجموعه های زیرمجموعه شهرداری، فرصت عرض اندام برای 
ارائه توانمندی  های خود پیدا کنند.  این نمایشگاه و همایش که 
هفته پیش خاتمه یافتند، دستاوردهای فراوانی برای تهران 

داشته اند که در زیر آمده اند.

پایگاه مدیریت بحران یا شهربازی!
 سوله های مدیریت بحران برای استفاده 
در مواقع ضروری مانند زلزله طراحی 
شده اســت اما فضای بزرگ و سازه 
مستحکم آنها باعث شــده است که 
بعضی از این سوله ها برای کاربرد های 
تفریحی به برخی بهره برداران اجاره داده شــود. تا کنون 
چندبار شورای شهر و شــهرداری مانع این کار در مناطق 
22گانه شده و سوله ها را تخلیه کرده اند اما مشکالت مربوط 
به آن در برخی مناطق همچنان ادامه دارد. اخیرا موضوع 
شهربازی لی لی پوت در منطقه4 دوباره مطرح شده است. 
در سال1395 برخی از اعضای شورای شهر چهارم از تبدیل 
یکی از ســوله های مدیریت بحران منطقه4 به شهربازی 
مخصوص کودکان خبر دادند. در اســفند ســال1398 
شهرداری منطقه4 اعالم کرد که این سوله با حکم قضایی 
تخلیه شده و دوباره به صورت پایگاه مدیریت بحران مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. اکنون این احتمال وجود دارد 
که سوله مورد نظر دوباره تصرف شود. با محمدرضا پوریافر، 

شهردار منطقه در این باره گفت وگو کردیم.

پایگاه آبشناسان چه موقعیت خاصی دارد؟
این پایگاه یکی از معدود اماکنی در محدوده شهرداری منطقه4 
اســت که می تواند در مواقع بروز حوادث منشــا امدادرسانی 
مناســبی به شــهروندان باشــد. ظاهرا منفعت طلبان بیکار 
ننشســته اند و با توســل به دســتگاه قضایی، مجددا در حال 
بازپس گیری این پایگاه جهت اســتفاده به عنوان شهر بازی و 

کسب سود بیشتر هستند.
این محل قبال هم کاربرد تفریحی پیدا کرده بود؟

این مرکز برای اســتفاده در هنگام بروز حوادث طبیعی مانند 
ســیل و زلزله در پایتخت کاربرد دارد اما در ســال های قبل 
پایگاه پشــتیبانی و مدیریت بحران آبشناســان در محدوده 
شهرداری منطقه4 برای اســتفاده به عنوان شهربازی واگذار 
شــده بود. شــهرداری با هماهنگی و حمایت دستگاه قضایی 
پس از 2سال تالش موفق به تخلیه و خلع ید بهره بردار و اعاده 
پایگاه شد. شورای شــهر تهران با صدور مصوبه هایي در پایان 
فروردین1395 تمامي مناطق شــهرداری را مکلف کرد که از 
هرگونه دخل و تصرف و تغییر کاربری در فضای این پایگاه ها 

اجتناب کند.
کاربرد رسمی و قانونی این مراکز چیست؟

پایگاه ها باید صرفا برای اقدامات پیشگیری، آمادگی و مقابله 
با حوادث و همچنین پدافند غیرعامل تجهیز شــود. هدف از 
ســاخت پایگاه مدیریت بحران در نهایت پایدار کردن سامانه 
مدیریت بحران شــهر تهران در مقابل حــوادث غیرمترقبه و 
به ویژه زلزله اســت تا برای کمک رسانی یا اســکان احتمالی 

گروهی از شهروندان از این پایگاه ها استفاده شود.

نمایشگاه عکس »سنگ های سفید، 
قلب هــای نــاآرام« بــه همــت مرکــز 
ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
همکاری هــای  کل  اداره  تهــران، 
فرهنگــی و امــور ایرانیــان خــارج از 
کشــور، بــه مناســبت بزرگداشــت 
فاجعــه  ســالگرد  بیســت و هفتمین 
نسل کشــی سربرنیتســا، 20تیرمــاه 
بــا حضــور مســئوالن 2کشــور ایــران و 
بوســنی و هرزگویــن در فرهنگســرای 

نیاوران افتتاح می شود.

شهردار باقرشــهر با اشــاره به جای خالی 
شــهرهای اقمــاری در نمایشــگاه تهــران 
1۴01، گفــت: »۴۶ شــهر اقمــاری در 
اســتان تهران وجود دارد که دعوت کردن 
از شــهرداران ایــن شــهرها در نمایشــگاه 
می توانســت مفیــد باشــد و امیــدوارم 
سال 1۴02 شــهرداری های این شهرها در 
نمایشگاه حضور داشته باشند.« به گفته 
محسن قضاتلو،  حضور شهرهای اقماری 

در پیشرفت پایتخت مؤثر هستند.
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3درخواست همکاری با شهرداری تهران 
از طــرف ســرگئی باراتوف، معــاون بخش 
روابــط بین الملــل اداره اقتصــاد خارجی 
مسکو، رومینا پرز، سفیر بولیوی در ایران 
و رابرتو جی مانوال، کاردار موقت سفارت 

فیلیپین در ایران.

فراهم آمدن 110فرصت سرمایه گذاری 
در تهران

فراهم شدن بستر اجرای طرح نیروگاه تولید 
بــرق از طریــق زباله ســوز در منطقــه22 بــا 
خواهرخواندگی این منطقه و شهر بولزانو 

ایتالیا

تامین، تجهیز و توسعه ناوگان خطوط متروی 
تهران )تامین 105دستگاه واگن(

احداث تونل جاویداالثر متوسلیان )به طول 
10کیلومتر(

تجهیــز نــاوگان حمل ونقــل عمومــی )500 
خودروی برقی اشــتراکی، 100اتوبوس برقی 

و 200دستگاه ون پایه  گازسوز(

احــداث مجموعــه 5هتــل در بوســتان های 
تهــران )مجموعــه هتل هــای چیتگــر، یــاس 

فاطمی، تلو، سوهانک و سرخه حصار(

مدیریت یکپارچه پسماند شــهری MRF در 
3پهنه شهر )مناطق 1، 2، 3، 6، 9، 10، 17و 18(

احداث فاز دوم برج میالد )هتل، مرکز تجاری، 
پارک تفریحی و تندرستی، پردیس جشنواره و 

پارکینگ طبقاتی(

احداث قطعه دوم بزرگراه شهید شوشتری )به 
طول 18کیلومتر(

پارکینگ طبقاتی و بازار محلی حرم حضرت 
عبدالعظیــم )بــا زیربنــای 110هــزار مترمربع 
پارکینگ عمومی زیر سطحی عرصه 26هزار 

مترمربعی تجاری(

احداث هتل کوهســتان واقع در منطقه 2)با 
زیربنای 52هزار مترمربع در 20طبقه(

احداث مجموعه توریســتی گردشگری هتل 
شهر )با مساحت عرصه 8هزار و 200مترمربع(

مجموعه گردشگری پارک جنگلی سرخه حصار  
)شامل 22بسته سرمایه گذاری(

50هزار میلیــارد تومان جذب ســرمایه  از 
طریق سرمایه گذاری خصوصی

11نشســت همــکاری میــان تهــران و 
شــهرهای دیگر دنیا )با شــهردار صوفیای 
بلغارستان، فرماندار هاونای کوبا، شهردار 
و سفیر ماناگوای نیکاراگوئه، هیأتی عراقی 
متشکل از معاونان استانداران شهرهای 
نجف، کربال و بغــداد و شــهرداران نجف و 
کربال و نمایندگانی از شــهرهای دوشنبه 
تاجیکستان، نیامی نیجریه، کازان روسیه، 
بیشــکک قرقیزســتان، مســقط عمــان، 

بانکوک مالزی و ایروان ارمنستان(

3تفاهم همــکاری بین شــهرداری تهران 
و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، اتــاق 
بازرگانی ایران و سازمان سرمایه گذاری و 

کمک های اقتصادی ایران

جذب سرمایه برای انجام عملیات توسعه 
پیرامونی ایستگاه های مترو

6 هزار نقدینگی در شهر به فضای سودده 
از طریق سرمایه گذاری تبدیل شد.

 پروژه هایی که از طریق همایش
 تعیین تکلیف شدند:

آغاز ساخت خط 43کیلومتری مترو
عملیات اجرایی فاز اول خط10 متروی تهران در روزهای آینده شروع می شود

 خط10 متروی تهران مسیری 

طوالنی از شرق تا غرب پایتخت مترو
را از سمت شمال طی می  کند و 
تهرانپارس را به وردآورد متصل خواهد کرد. برخی 
از خطوط دیگر از ایــن طریق به یکدیگر وصل   و 
امکان جابه جایی از منطقــه22 تا منطقه4 برای 
مسافران فراهم می شود. به گزارش همشهری، پس 
از چندین سال مطالعه و تصویب در مراجع مختلف 
مانند شورای شهر تهران، شهرداری تهران، شورای 
ترافیک شهر تهران، اســتانداری و شورای عالی 
ترافیک کشور در شــهریور1399 ، طرح نهایی 
خط10 آماده و بخشی از پروژه در محل نمایشگاه 
بین المللی تهران کلنگ زنی شــد. این مراسم در 
کنار پارکینگ نمایشگاه در شمال بزرگراه چمران 
برگزار شد اما حفاری ادامه پیدا نکرد. هزینه ساخت 
این خط مترو با توجه به مشکالت اقتصادی اخیر 
بسیار زیاد است و بنا به برخی تخمین ها مخارج 
ساخت خط10 مترو از بودجه یک سال شهرداری 
تهران بیشتر است. پس از مدتی مدیران شهری 
تصمیم گرفتند بخشی از خط را که کاربرد  بیشتری 
در اتصال خطوط شمالی - جنوبی مترو دارد، زودتر 
اجرا کنند و ادامه ساخت به سال های آینده موکول 

شود. 
چند روز پیش  علیرضا زاکانی، شهردار تهران در 
همایش بین المللی فرصت  های ســرمایه گذاری 
شــهر تهران با بیان اینکه هفته آینده،  ســاخت 
خط10 متروی تهران آغاز می شــود، گفت که تا 
پایان سال ایجاد خط یازدهم را نیز در دستور کار 
قرار می دهیم. مجری خــط10 متروی تهران در 

مورد جزئیات این خط می گوید: برآورد اعتبارات 
مورد نیاز این خط مترو بر پایه سال مالی امسال 
54هزار میلیارد تومان است و عمده تأمین مالی 
ســاخت خط10 مترو از طریق تهاتر خواهد بود. 
محمود یوسفی می افزاید: خط10 مترو به طول 
43کیلومتر با 35ایستگاه طراحی شده است که از 
فلکه چهارم تهرانپارس آغاز می شود و با طی کردن 
مسیر بزرگراه صدر، چمران و... نهایتا به وردآورد 
می رسد. او با بیان اینکه این خط شمال تهران را نیز 
در مسیر حرکت خود پوشش می دهد، می گوید: 
این نخســتین خط مترو خواهد بود که محالت 
شمال تهران را که از عدم توسعه خطوط مترو رنج 
می برند، پوشش می دهد. براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته در فاز نخست درنظر داریم در یک 
برنامه 5ساله، خط را با 10ایستگاه به بهره برداری 
برسانیم و مابقی ایستگاه ها نیز به مرور وارد چرخه 
خدمت  رسانی خواهد شد. مجری خط10 متروی 
تهران با تأکید بر اینکه در ابتدا قرار بود که قرارگاه 
خاتم تنها بخشی از این خط مترو را بسازد اما بنا به 
تدبیر شهردار تهران و رایزنی صورت گرفته، مقرر 
شده که کل خط یعنی 43کیلومتر توسط قرارگاه 
خاتم ساخته شود، می گوید: شفت ورود دستگاه 
تی.بی.ام در محدوده ایستگاه دریاچه چیتگر حفر 
شده و براساس برنامه ریزی  های صورت گرفته این 
خط مترو در 2فاز ساخته شــده و به بهره برداری 
خواهد رســید که فــاز اول آن 20.5کیلومتر از 
ایســتگاه ورد آورد تا میدان کتاب با 5ایستگاه به 
نام های وردآورد، دریاچه، اتریش، کوهسار و میدان 

کتاب خواهد بود.

رویکردهای
 دیپلماسی شهری

ایســتگاه تندرســتی مکانی است که   
شهروندان در آنها صبحگاهان به ورزش 
همگانی می پردازند تا اینگونه فقر حرکتی خود را در زندگی 

شهری جبران کند.
ظرفیت صنعت توریسم در شــهر تهران با توجه به 

تکثر اقوام، تنوع غذایی، تعداد موزه ها و فضای بکر 8
طبیعی نباید در معرفی این شهر و تبادالت بین المللی مغفول 

واقع شود.
 احداث زیرساخت های فرهنگی، هنری، ورزشی و 

اجتماعی توسط شهرداری تهران در این شهر از دیگر 9
ویژگی های پایتخت است که نمونه هایی از آن شامل موارد 
ذیل است: مجموعه های ویژه بانوان)مثل پارک های بانوان، 
شــهربانوها، شــهردخت ها، مراکز کوثــر و مجموعه های 
ورزشی(، فرهنگســراها، خانه  های فرهنگ، سراهای محله، 
بوستان های بزرگ فرهنگی همچون بوستان والیت، بوستان 
یاس و... باغ پرندگان، باغ گیاه شناسی، دریاچه خلیج فارس، 

سینماها و آمفی تئاترها و مرکز نجوم.
 اقدامات انجام شــده و در حال انجام شــهر دوستدار 

کودک، شهر دوستدار سالمند، مناسب سازی فضاهای 10
شــهری برای معلوالن، برگزاری جشــنواره ها و برنامه های 
مناســبتی و فصلی برای گروه های ســنی مختلف، برگزاری 
برنامه های نوروزی)اســتقبال از نوروز(،  برنامه های متنوع و 
مختلف در حوزه های سالمت و آموزش های شهروندی،  شهردار 
مدرســه، مدیریت محله، پرداختن به موضوعات فرهنگی در 
شــهر  ویژگی هــای  دیگــر  از  شــهری   پالزاهــای 
 تهران اســت که بایــد در معرفــی پایتخت به آنهــا توجه

 شود.

ادامه از 
صفحه اول


