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بارش قطرات باران در پایتخت شروع 

گزارش
شده اســت. در چند شب گذشته 
باران پراکنده هوای شهر را لطیف تر 
کرده بود اما آنچه به حوزه کاری شهرداری مربوط 
می شود این است که بارندگی ها در زندگی روزمره و 
مخصوصا جریان ترافیک خللــی وارد نکند. مانند 
سال های گذشته ستاد های برف روبی مناطق مختلف 
تشکیل و تجهیز شــده اند و همین هم باعث شد در 
نخستین بارندگی ها آب گرفتگی رخ ندهد. الیروبی 
جوی ها و بیرون  کشــیدن زباله های پالستیکی که 
می توانند هر مسیری را مسدود کنند مهم ترین عامل 

جریان  یافتن آب باران در نهر هاست.
به گزارش همشــهری، همزمان با نزدیک شــدن به 
ماه های بارندگی، مانــور برف روبی با هدف آمادگی 
و هماهنگــی نیروهــای عملیاتــی و تجهیزات و 
ماشــین آالت در فصل بارندگی با حضــور مدیران 
ارگان های شهری برگزار شد. معاون خدمات شهری 
و محیط زیست شهرداری تهران در حاشیه این برنامه 
با ابراز امیدواری از بارش رحمت الهی گفت: این مانور 
با هدف کســب آمادگی برای بارش  برف و باران در 
منطقه۳ تدارک دیده شده در این راستا شهرداری 
تهران نیز امکانات الزم برای تسهیل  تردد در معابر، 
بزرگراه ها و بوستان ها در این ایام را در دستورکار خود 
قرار داده است. حسین نظری همچنین از به کارگیری 
۲۹هزار نیروی خدمات شهری و فضای سبز )1۳هزار 

نیروی خدمات شهری و 16هزار نیروی فضای سبز( 
در زمان بارش باران و برف در شــهر تهران خبر داد. 
شهردار منطقه۳ به اجرای سناریوی مشخص در زمان 
بارندگی های فصلی اشاره کرد و گفت: در سال های 
گذشته با توجه به آب گرفتگی معابر و بزرگراه ها هنگام 
بارش های فصلی، تیم تخصصی پس از ماه ها بررسی 
توانست نقاط حساس و آبگیر را شناسایی و با اجرای 
اقدامات عمرانی در جهت احصای مشکالت و برطرف 

کردن آنها اقدام کند. 
حمید جوانی با اشاره به منابع و امکانات سایت های 

برف روبی ایــن منطقه افزود: ســتاد برف روبی این 
منطقه با تجهیز 11۲دســتگاه خودروی تخصصی 
برف روبــی و 1۲۰۰نفر نیــروی انســانی در قالب 
اکیپ های مختلف تالش می کنــد تا امنیت الزم را 
در معابر و بزرگراه های منطقــه ایجاد کند. مهدی 
پیرهادی، رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست 
و خدمات شهری شورای اســالمی شهر تهران نیز 
که در این مانور حضور داشــت، با اشاره به کاهش 
میزان بارش در ۲ماه گذشته پایتخت افزود: براساس 
گزارش ارائه شده شاهد 5میلیمتر بارش در این بازه 

زمانی بوده ایم که در چند سال گذشته بی سابقه بوده 
است و امیدواریم در ماه های آینده شاهد بارش های 
بیشــتری باشــیم. با توجه به آغاز فصل بارش ها، 
الیروبی کانال ها و مســیل های شــهر تهران انجام 
می شود. الیروبی انهار روباز سطح شهر تهران نیز که 
از سوی پیمانکاران خدمات شهری انجام می گردد 
به صورت مســتمر پیگیری و نظارت می شــود؛ به 
شکلی که ۷۰کیلومتر از مســیل ها به همراه بالغ بر 
1۰۰کیلومتر انهار روباز شــهر تهران در طول هفته 

بازبینی می شوند.

آمادگی شهر قبل از بارش زمستانی
۲۹هزار نیروی خدمات شهری و فضای سبز به همراه تجهیزات تخصصی آماده مواجهه با بارش های زمستانی شدند

گردشگری ارزان؛ حلقه گمشده 
توسعه فضاهای گردشگری شهری

تهران نه تنها پرهیاهوترین شــهر کشــور 
بلکه یکی از شــلوغ ترین شــهرهای دنیا 
به حســاب می آید؛ آلودگی هــوا، آلودگی 
صوتی، ترافیکی و ... موجب شده تا بسیاری 
پایتخت را تنها از این منظر بنگرند. برکسی پوشیده نیست که 
این روزها شــرایط اقتصادی جامعه موجب شده سفر از تهران 
به شــهرهای دیگر هزینه قابل توجهی در برداشته باشد، اما در 
پایتخت مکان های بسیار مناسب گردشگری وجود دارد که محیط 
مناسبی برای گشت نیم روزی خواهد بود؛ به عبارتی می توان گفت 
حلقه گمشده تهران پدیده گردشگری ارزان است؛ در حالی که 
مکان های گوناگونی برای رونق این امر فراهم شده است؛ به ویژه 
منطقه ۲۲به عنوان دروازه تهران جدید، به دلیل وجود محیط هایی 
مانند بوستان های جنگلی چیتگر، آبشــار تهران، جوانمردان، 
خرگوش دره، لتمان کن، ســمن ها، ریحانه، باغ گیاه شناسی، 
مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس، مجموعه ورزشی آزادی 
و ... به قطب گردشگری شــهر تهران تبدیل شده است و روزانه 
هزاران نفر از شهروندان تهرانی و هموطنان از این مراکز استفاده 
می کنند. با وجود ۲هزار و ۹۰۰هکتار فضای سبز و انبوهی از مراکز 
تفریحی، بستر توسعه گردشگری شهری با هزینه کم در این پهنه 
 غربی تهران کامال مهیاســت. از سوی دیگر در جغرافیای حریم 
شمال غرب تهران 8روســتا ازجمله روستاهای وردیج و واریش 
قرار دارد که با جاذبه های توریستی کمک بسزایی به گردشگری 
شهری ارزان قیمت خواهد کرد. ناگفته نماند کمبود شهر بازی 
ویژه و استاندارد در کالنشهری مانند تهران برای تفریح ۳ گروه 
سنی کودکان، نوجوانان و جوانان برای توسعه گردشگری شهری 
احساس می شود. در این راستا باید اقداماتی با مشارکت بخش 

خصوصی و حمایت های مدیریت شهری انجام شود.
برای توسعه گردشگری شــهری ارزان که حلقه گمشده تهران 
به حساب می آید، در مرحله نخست باید جاذبه های گردشگری از 
طریق رسانه ها و بیلبورد های شهری به عموم مردم معرفی شود. 
به دلیل وجود 55کیلومتر مسیر بزرگراهی در منطقه۲۲ و تردد 
مسافران 11استان شمالی و غربی کشور از ۲ آزادراه تهران- شمال 
و تهران- کرج روزانه حجم وسیعی از مسافران از این منطقه تردد 
دارند که خود این کار به توسعه گردشگری در این منطقه کمک 
خواهد کرد یا می تواند توقفگاه مناســبی برای هموطنان حین 
عبور از پایتخت باشــد. دومین نکته که حیاتی ترین موضوع در 
توسعه گردشگری به حساب می آید؛ خدمات رسانی ارزان است 
که متولیان توسعه گردشگری چه در بخش خصوصی و چه در 
بخش دولتی باید در این زمینه اقدام کنند، اما سومین نکته این 
است که در تمامی مراکز گردشگری دنیا، در مرحله نخست به 
حمل ونقل آسان توجه می شود. هم اکنون خط 5مترو در جنوب 
منطقه، 4ایستگاه دارد که قرار است خط 1۰با ایجاد 1۲ایستگاه 
در منطقه ۲۲راه اندازی شود تا چشــم انداز توسعه گردشگری 

دروازه غربی پایتخت در آینده محقق شود.

علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای شهر تهران

معراج شهدا در منطقه12 ازجمله نقاط 
فرهنگی مهم شهر تهران است که بیش 
از 12۰هزار شــهید تاکنــون در این مکان 
تشییع شده اند. شــهروندان این مکان 
را مقــدس می داننــد و در دوره ششــم 
مدیریــت شــهری نیــز مــورد توجــه ویــژه 
قرار گرفته اســت؛ لذا موضوع گسترش 
معــراج شــهدا در ایــن دوره مدیریــت 

شهری دنبال خواهد شد. 

علی اصغر قائمی
عضو شورای شهر تهران 

متأسفانه اسقاط خودروهای فرسوده در 
تهران با فراز و نشیب های زیادی روبه رو 
بوده و چرخه اسقاط خودروهای فرسوده 
دچــار اشــکال اســت. در چرخه اســقاط 
خودروهای فرسوده باید بازنگری شود. 
زمانی باید به صاحب خودروی فرسوده 
گواهــی اســقاط تحویــل داد کــه حتمــا 
اسقاط انجام شــده باشد، نه اینکه برای 

صدور گواهی هزینه ای پرداخت شود.

نقل قول خبر

عدد خبر

حمیدرضا حاجوی؛ شهردار منطقه ۲۲یادداشت

مدیرعامــل ســازمان نوســازی شــهر 
تهران از آغاز عملیات اجرایی نخســتین 
مســاحت  بــه  زمینــی  در  محله الگــو 
12هکتــار تــا یک مــاه آینــده خبــر داد. 
مهدی هدایت گفت: »رویکرد مدیریت 
شــهری ایــن اســت کــه در کنار ســاخت 
مسکن، موضوع محرمیت، اشرافیت، 
ســایه اندازی، خدمــات، تأمیــن حیــاط 
و بالکــن را نیــز مدنظــر داشــته باشــد و 
برهمین اســاس موضــوع محــات الگو 

پیگیری می شود.«

12
هکتار

در نشســت مدیرعامل ســازمان ورزش 
شــهرداری تهــران و رئیــس ســازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران شــهرداری 
پایتخــت، بــر لــزوم اســتفاده از فضــای 
ســوله های الزهــرا)س( بــرای تــداوم 
خدمــات ورزشــی بــه بانــوان تهرانــی 
تأکید شد. حسین اوجاقی، مدیرعامل 
ســازمان ورزش گفــت:  »هم اکنــون 
۳میلیــون و ۳۰۰هــزار نفــر ســانس در 
۵۰سوله الزهرا، در خدمت ورزش بانوان 

پایتخت نشین است.« 

50
سوله

»روز جهانی سرویس بهداشتی« عبارت طنزآمیزی است 

رفاه
و دقیقا به همین دلیــل توجه مــردم را به خود جلب 
می کند، اما واقعیت آن است که سرویس های بهداشتی 

عمومی یک  نیاز جدی برای شهرها به حساب می آید.
بنا به آمار های جهانی، محدوده های گســترده ای از مناطق مسکونی با 
مشکل کمبود دسترسی به آب سالم و به همان نسبت سرویس بهداشتی 
استاندارد روبه رو هستند. به گزارش همشهری، در مناطق گرم و مرطوب، 
شهر ها و نقاط مسکونی مشکل بیشــتری پیدا می کنند زیرا فاضالب 
انسانی با آب های سطحی مخلوط می شود و انتشار بیماری ها در محدوده 
وسیع تری رخ می دهد. پایتخت و اغلب شهر های بزرگ ایران به دلیل اقلیم 
خشک یا کوهستانی چندان با این مشکل روبه رو نیستند و در مقابل باید به 
فکر تامین آب برای جمعیت زیاد خود و نگهداری فضای سبز باشند. با این 
حال، نیاز به سرویس بهداشتی در فضای عمومی شهر همیشه وجود دارد 

و شهرداری از طریق بوستان ها بخشی از این نیاز را تامین می کند. امسال 
همزمان با 1۹ نوامبر - ۲8آبان روز جهانی سرویس بهداشتی- سازمان 
زیباسازی شــهر تهران در حال احداث و تکمیل ۲6۰ چشمه سرویس 
بهداشــتی در ۲۰ نقطه پایتخت است که تا پایان ســال به بهره برداری 
می رسد. به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، از نظر سرانه 
سرویس بهداشتی عمومی نسبت به جمعیت وضعیت خوبی داریم که 
در رویکرد جدید سازمان زیباسازی درصدد اصالح جانمایی ها و بهبود 
دسترسی همه اقشار حتی افراد کم توان هستیم. رضا صیادی همچنین 
تأکید می کند که سازمان رویکرد جدیدی در برنامه های فنی و توسعه 
شهری خود برای توسعه و بهبود دسترسی شهروندان پایتخت به سرویس 
بهداشتی دارد. از این ۲6۰چشمه، ۲۰چشمه ویژه معلوالن، 1۲۰چشمه 
ویژه بانوان و 1۲۰چشمه برای مردان است. ۲دستگاه از این مجموعه ها 
در یکی از بوستان های منطقه 11 و بقیه در پاتوق محله  ها و بوستان های 

محلی احداث خواهند شــد. مشکل کمبود ســرویس های بهداشتی 
عمومی در خیابان های پررفت وآمد مرکز شهر مانند انقالب، جمهوری، 
میرداماد، شریعتی و دیگر نقاط حس می شود. اصلی ترین مشکل در این 
زمینه تامین زمین و ملک برای ساخت آنها ست. یکی از پیشنهاد های 
مطرح شده تامین سرویس بهداشتی در فروشگاه های تجاری بزرگ است 
که بیشتر در محدوده های پرتردد در حال ساخت هستند.  بنا به آماری که 
امسال منتشر شد، تهران حدود ۹4۹1چشمه سرویس بهداشتی دارد که 
ساخت و نگهداشت آنها در اختیار شهرداری است. از مجموع سرویس های 
بهداشتی موجود در پایتخت 44۰5چشمه به آقایان، ۳۹8۹چشمه به 
بانوان و 1۰۹۷چشمه هم به توان یابان اختصاص دارد. همچنین بر این 
اساس ۷۲۹1چشمه از مجموع سرویس های بهداشتی شهر در پارک ها 
قرار دارد. در پایانه های مسافربری حدود 4۳۷چشمه و در بازارهای میوه 

و تره بار حدود 4۰4چشمه قرار گرفته است.

۲۶۰ سرویس بهداشتی جدید برای ۲۰ نقطه پایتخت
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