


شش ماه اول سال 13891390 

56,45361,149مساحت کل تنظیف شده )هکتار(

30,97132,434کل زباله جمع آوری شده )تن(

3,4223,440کل لجن جمع آوری شده )تن(

2,5211,778کل نخاله جمع آوری شده )تن(

1,6021,596تعداد کل کارگران )نفر(

15,497,166,24019,995,054,549مبلغ کل صورت وضعیتها )ریال(

متوسط ماهانه منطقه 1 	•

شش ماه اول سال 1390سال 1389 

8,6718,917مساحت کل تنظیف شده )هکتار(

4,9584,960کل زباله جمع آوری شده )تن(

267267کل لجن جمع آوری شده )تن(

305305کل نخاله جمع آوری شده )تن(

145161تعداد کل کارگران

1,588,750,0001,400,000,000مبلغ کل صورت وضعیتها )ریال(

متوسط ماهانه کلیه مناطق 	•
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متوسط ماهانه منطقه 2 	•

شش ماه اول سال 1390سال 1389 

9,2099,297مساحت کل تنظیف شده )هکتار(

4,0203,596کل زباله جمع آوری شده )تن(

485544کل لجن جمع آوری شده )تن(

205206کل نخاله جمع آوری شده )تن(

251240تعداد کل کارگران

2,537,144,1676,215,983,333مبلغ کل صورت وضعیتها )ریال(

متوسط ماهانه منطقه 3 	•

شش ماه اول سال 1390سال 1389 

8,4069,537مساحت کل تنظیف شده )هکتار(

3,6805,763کل زباله جمع آوری شده )تن(

304274کل لجن جمع آوری شده )تن(

304304کل نخاله جمع آوری شده )تن(

219219تعداد کل کارگران

1,685,637,5002,843,106,250مبلغ کل صورت وضعیتها )ریال(
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متوسط ماهانه منطقه 4 	•

شش ماه اول سال 1390سال 1389 

7,6048,215مساحت کل تنظیف شده )هکتار(

5,8545,922کل زباله جمع آوری شده )تن(

1,1801,115کل لجن جمع آوری شده )تن(

411414کل نخاله جمع آوری شده )تن(

278288تعداد کل کارگران

3,041,666,6673,483,333,333مبلغ کل صورت وضعیتها )ریال(

متوسط ماهانه منطقه 5 	•

شش ماه اول سال 1390سال 1389 

6,7557,926مساحت کل تنظیف شده )هکتار(

2,1261,754کل زباله جمع آوری شده )تن(

608305کل لجن جمع آوری شده )تن(

27476کل نخاله جمع آوری شده )تن(

184149تعداد کل کارگران

1,489,890,8331,973,798مبلغ کل صورت وضعیتها )ریال(
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متوسط ماهانه منطقه 6 	•

شش ماه اول سال 1390سال 1389 

5,1235,195مساحت کل تنظیف شده )هکتار(

2,6362,741کل زباله جمع آوری شده )تن(

217236کل لجن جمع آوری شده )تن(

4948کل نخاله جمع آوری شده )تن(

136129تعداد کل کارگران

1,537,126,4601,608,077,371مبلغ کل صورت وضعیتها )ریال(

متوسط ماهانه منطقه 7 	•

شش ماه اول سال 1390سال 1389 

5,1735,698مساحت کل تنظیف شده )هکتار(

3,1683,621کل زباله جمع آوری شده )تن(

188583کل لجن جمع آوری شده )تن(

737167کل نخاله جمع آوری شده )تن(

162159تعداد کل کارگران

1,439,285,8041,803,480,603مبلغ کل صورت وضعیتها )ریال(
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متوسط ماهانه منطقه 8 	•

شش ماه اول سال 1390سال 1389 

1,6711,903مساحت کل تنظیف شده )هکتار(

1,2761,215کل زباله جمع آوری شده )تن(

5717کل لجن جمع آوری شده )تن(

113147کل نخاله جمع آوری شده )تن(

103100تعداد کل کارگران

1,302,858,6921,215,747,590مبلغ کل صورت وضعیتها )ریال(

متوسط ماهانه منطقه 10 	•

شش ماه اول سال 1390سال 1389 

3,8404,462مساحت کل تنظیف شده )هکتار(

3,2512,863کل زباله جمع آوری شده )تن(

116100کل لجن جمع آوری شده )تن(

124111کل نخاله جمع آوری شده )تن(

124151تعداد کل کارگران

874,806,1171,423,352,271مبلغ کل صورت وضعیتها )ریال(
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سامانه فوریت های 137  شهرداری تبریز 	•
 

85224 موردتعداد کل تماسهای برقرار شده

21515 موردتماسهای منجر به اقدام اجرایی

63709 موردتماسهای منجر به مشاوره و راهنمایی

327 موردمیانگین تماس در هر روز

83 موردمیانگین تماسهای منجر به اقدام اجرایی در هر روز

بیشترین تماس و مشكالت اعالمی شهروندان :

تعدادنوع گزارشردیف

5763 مورددرخواست جمع آوری زباله1

4540 موردگزارش سد معبر و درخواست جمع آوری2

2149 موردگزارش تخلفات ساختمانی3
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بهداشت شهری

اجرای طرح ضربتی مبارزه با موش های فاضالب طی 2 سال متوالی  	•
:)89-90(

از موش ه��ای فاضالب بعنوان یكی از مهمترین معضالت و مش��كالت 
بهداش��ت ش��هری كالنش��هرها نامبرده می ش��ود چون عالوه ب��ر ضرر و 
زیان های فراوان اقتصادی جزء ناقلین بیماریهای مش��ترك انسان و حیوان 
می باش��د كه از مهمترین آنها می توان ب��ه طاعون، تیفوس، حصبه، تب 
راجعه، سالك،توالرمی، لیپتوسپیروزیس،توكسوپالسموزیس، .... اشاره 

كرد.
با توجه به ازدیاد شدید موش های فاضالبی كه حاصل وفور مواد غذایی و 
پسماند آن در كانال های آبهای سطحی كه در نقاط مختلف شهر در جریان 
می باشد كه مهمترین آنها ایلی سو كه در قسمت غربی شهر به طرف پائین 
دس��ت در جریان می باشد و مهران رود كه در وسط شهر می گذرد و توسط 
جویهای خیابانها و كانال های بارنج و بیالنكوه  و سیالب قوشخانه و سیالب 
مالزینال و خاقانی و ملل متحد و منجم تغذیه می گردد كه البته با بهسازی 
اساسی محیط و بستر رودخانه تعداد موش های فاضالبی در این منطقه به 
ش��دت كاهش یافته است و كانال خلیل آباد كه توسط كانالهای فرعی ارم و 
حیدرآب��اد تغذیه می گردد و كان��ال راه آهن كه از جویهای اطراف تغذیه می 
شود و كانال چشمه لی باغ كه از جویهای میدان ستارخان تغذیه می گردد كه 
از این طریق به منازل نفوذ كرده و ضمن ایجاد مشكالت بهداشتی موجبات 
نارضایتی و مشكالت ش��هروندان را فراهم می كند كه طی برنامه ریزی و 
مطالع��ه علمی اصولی با اجرای طرح ضربت��ی امحاءموش های فاضالبی 
برای اولین بار در سطح كالنشهر تبریز به طور یكپارچه و هماهنگ در سطح 
شهر و با نظارت دقیق در سالهای 89و 90 قدم های اساسی در جهت كنترل 
این حیوانات موذی برداشته شده كه موجبات رضایت و خشنودی مسئوالن 
محترم بهداش��ت تبریز و اس��تان گش��ته كه بارها طی نامه های مختلف از 
عملكرد مختلف حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز در 

این راستا تقدیر و تشكر كرده اند .

اتالف سگهای ولگرد 	•
یكی از مهمترین معضالت خدمات شهری كالنشهرها می باشد كه عالوه 
بر ایجاد رعب و وحشت شهروندان و ایجاد جوروانی عامل دو بیماری بسیار 
مش��ترك بین انس��ان و حیوان بنام های كیت هیدراتیك و هاری می باشد، 
قباًل از روش هایی سنتی طعم گذاری كه االن حوزه معاونت خدمات شهری 
و اجرایی ش��هرداری تبریز، با روش زنده گیری و تزریق داروی بی هوشی 
اق��دام می كند كه یك روش نوین و مطابق دس��تورالعمل ارس��ال س��ازمان 
شهرداریهای كش��ور می باشد كه با این روش طی هشت ماه نخست سال 

1390 تعداد 3251 قالده سگ ولگرد معدوم شده است.

الیروبی منظم جوی ها 	•
تعویض و جایگزینی خودروهای جمع آوری و حمل زباله و س�امان  	•

دهی زمانهای جمع آوری
رفت و روب خیابانها 	•

تعوی�ض و تعبیه باکس های زباله در پی�اده روها و کنار خیابانها و  	•
تخلیه مكانیزه آنها

•	 رسیدگی به وضعیت شغل های مزاحم
جمع آوری فروشندگان دوره گرد مواد غذایی 	•

سامان دهی بازارچه های خرید و میادین و بازارهای روز  	•
رس�یدگی به وضعیت آبیاری س�بزیجات با فاضالب در زمین های  	•

کشاورزی مجاور شهر )منطقه 6(
جمع آوری فروش�ندگان زنده فروش طیور در راستای برنامه های  	•

ستاد آنفوالنزای فوق حاد پرندگان                                      
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خریدخودروهای تمام مكانیزه خدمات شهری: 	•

با توجه به الگوی مناسب سازی در جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان 
و در جهت از رده خارج كردن خودروهای پیمانكاران ) ش��خص ثالث ( كه 
عمدتًا خودروهای خیلی قدیمی و روباز مانند بدفورد و غیره بود14 دستگاه 
خودرو ایس��وزو زباله كش روپوش��یده دارای جک سطل برگردان از شركت 
بهمن دیزل خریداری گردد كه این نیز گامی اس��ت بسوی خدمات توسعه 
شهری مدرن و پیشرفته كه انشاا... در آینده شاهد موفقیتهای بیشتری نیز 

خواهد شد. 

سایر خودروهای خریداری شده: 	•
 23 دستگاه خودرو وانت مزدا دوكابین.
10 دستگاه خودرو وانت كاپرا دوكابین.

5  دستگاه خودرو وانت مزدا تک كابین.
  5  دستگاه خودرو وانت نیسان تک كابین.

4  دستگاه  خودرو پراید.
  3 دستگاه  خودرو بنز كمپرسی.

  2  دستگاه خودرو كامیون كمپرسی آمیكو.
2  دستگاه سیمی تریلر .

2 دستگاه خودرو كشنده كاماز.
  2  دستگاه مینی بوس تویوتا و ایویكو.

2  دستگاه خودرو  روا  .
1  دستگاه خودرو تراكتور.

1  دستگاه  لودر.
1  دستگاه  گریدر.
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میادین و مشاغل شهری
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کیوسک های مطبوعات
تغییر سازه های کیوسكهای مطبوعاتی با مشارکت بخش خصوصی  	•
وبازارچه های میوه و.... مستقر در نقاط مختلف سطح شهر به تعداد 

150 دکه
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بازارچه های محلی:
مش�ارکت احداث بازارچه یاغچیان با بخش خصوصی با زیر بنای  	•

3000 مترمربع) در حال انجام مراحل اداری(

راه اندازی بازارچه بیالنكوه با مشارکت بخش خصوصی 	•

احداث بازارچه میوه وتره بار ولی امر 	•

ایج�اد محلهای موقت عرضه احش�ام و دام نذری بمناس�بت عید  	•
قربان در 8 نقطه از سطح شهر با اطالع رسانی از طریق نصب بنر 

در محالت و  نقاط پررفت وآمد شهر

ایجاد غرفه های عرضه تخم مرغ در 4 نقطه از شهر به جهت تنظیم  	•
قیمت تخم مرغ در بازار 

کانكس های جدید ومدرن عرضه میوه وتره بار 	•

آماده سازی هفته بازار در رضوانشهر  	•

ساماندهی سبزه میدان: 	•
انتقال○حوزه○معاونت○فنی○واجرایی○به○سبزه○میدان○○○
جمع○آور○ی○هفته○بازار○از○سبزه○میدان○○
تخریب○س�رویس○بهداشتی○قبلی○س�بزه○میدان○واحداث○آن○با○سبک○○○

م�درن○وطراح�ی○مناس�ب○برای○اس�تفاده○جانب�ازان○عزیزدر○○15○○چش�مه○)○
2چشمه○طراحی○شده○برای○استفاده○جانبازان○○و13○چشمه○عادی(○با○هزینه○

ای○بالغ○بر○700○میلیون○ریال

ساماندهی میدان دام فروشان: 	•
ایجاد○حوضچه○بهداشتی○در○میدان○خرید○وفروش○دام○زنده○○برای○احشام○○○

در○ورودی○میدان○
انج�ام○اصالح�ات○الزم○در○می�دان○دام○زن�ده○اعم○از○ایجاد○ن�رده○حفاظ،○○○

داربست○در○محوطه○بیرونی○و○اصالح○مصرف○برق○و○آب○میدان○خرید○وفروش○
دام○زنده

○○

سامان دهی میدان بزرگ میوه و تره بار 	•
تعمیر○وبازسازی○باسکول○ورودی○میدان○بزرگ○میوه○وتره○بار○○○
احداث○پارکینگ○به○مساحت○2500○متر○مربع○درمیدان○بزرگ○میوه○وتره○بار○○○

جهت○پارک○خودروهای○سبک○وسنگین

ساماندهی بازارچه های موقت میوه وتره بار الهیه الله- رسالت 	•
از 13  به 7 غرفه كاهش داده شد

•	 ساماندهی بازارچه میدان انقالب 

ساماندهی بازارچه یاغچیان 	•

•	 حذف 7 مورد بازارچه موقت از محلهای :
1 – بازارچه پاسداران 2 – بازارچه شهرک نور  3 – بازارچه میرداماد 

 4 – بازارچه درب گجیل  5 – بازارچه سیالب    6 – بازارچه دامپزشكی  
 7 – بازارچه خطیب 
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مدیریت پسماندهای شهری
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آمار 8 ماهه دفن زباله 	•

جمعمتفرقهمنطقه 10منطقه 9منطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1ماه

444738495264646619122608299915171233641764.3434202.34فروردین

4832.483085.895357.176800.622118.522888.283568.521775.098.383470.721872.5435778.21اردیبهشت

5281.523414.415804.557145.842054.9172680.173519.951672.6327.353609.881745.7736956.99خرداد

5692.613201.826337.457614.052409.022679.63641.21752.9953.683888.971898.5239169.91تیر

5889.194430.255992.128236.342731.472798.64023.391703.3565.134237.11956.0642063مرداد

5512.063995.185818.547814.112506.912789.663974.351704.1974.354009.371771.9639970.68شهریور

5174.323151.065489.257580.622512.342867.255161.821609.667.073721.431850.0639184.82مهر

5017.423742.25536.157225.372476.962853.633801.59158661.413648.812002.2537951.79آبان

 41846.628869.8145599.2358882.9518722.1422165.1930689.8213320.85369.3729950.2814861.5305277.737جمع 
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آمار 8 ماهه دفن زباله 	•

جمعمتفرقهمنطقه 10منطقه 9منطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1ماه

444738495264646619122608299915171233641764.3434202.34فروردین

4832.483085.895357.176800.622118.522888.283568.521775.098.383470.721872.5435778.21اردیبهشت

5281.523414.415804.557145.842054.9172680.173519.951672.6327.353609.881745.7736956.99خرداد

5692.613201.826337.457614.052409.022679.63641.21752.9953.683888.971898.5239169.91تیر

5889.194430.255992.128236.342731.472798.64023.391703.3565.134237.11956.0642063مرداد

5512.063995.185818.547814.112506.912789.663974.351704.1974.354009.371771.9639970.68شهریور

5174.323151.065489.257580.622512.342867.255161.821609.667.073721.431850.0639184.82مهر

5017.423742.25536.157225.372476.962853.633801.59158661.413648.812002.2537951.79آبان

 41846.628869.8145599.2358882.9518722.1422165.1930689.8213320.85369.3729950.2814861.5305277.737جمع 
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کارخانه بازیافت و تفكیک زباله و تولید کمپوست 	•

بازیافت پس��ماندهای ش��هری یكی از مهمترین دغدغه های ش��هرداری 
كالنشهر تبریز محسوب می ش��ود.از اینرو سازمان مدیریت پسماند های 
شهرداری شهر تبریز به منظور كاهش میزان پسماندهای قابل دفن در مركز 
دفن زباله و پسماند عملیات اجرایی پروژه احداث كارخانه 1000 تنی بازیافت 
و تولید كمپوست را از سال 88 آغاز نموده و پس از راه اندازی فاز نخست آن 
در روز 29 بهمن همان س��ال اقدام��ات الزم در جهت افزایش ظرفیت این 
كارخانه را دنبال نمودو بر همین اساس ضمن عقد قرارداد با مجتمع تراكتور 
سازی ساخت خط 2580 تنی بازیافت را به شركت خدمات صنعتی مجتمع 
تراكتور ساز ی محول نمود كه در حال حاضر عملیات و راه اندازی آن ظرف 
روز های آینده ظرفیت بازیافت و تولید كمپوست این كارخانه تا پایان سال 

جاری به 500 تن در یک شیفت كاری خواهد رسید.

گزارش شهر 3 / خدمات شهری 490



مرکز دفن مهندسی بهداشتی شهرداری تبریز 	•

   س��ازمان مدیریت پسماندهای ش��هری تبریز با توجه به حساسیت های 
زیست محیطی و ضرورت جلوگیری از آلودگی بیش از حد آب ,خاک و هوای 
شهر تبریز عملیات اجرایی احداث مركز دفن مهندسی بهداشتی پسماندهای 

شهری از سال 88 آغاز نمود.
بهره بردار ی از این پروژه كه 35 هكتار وسعت داشته و بالغ بر 120 میلیارد 
ریال هزینه در بر دارد ,معضالت زیست محیطی ناشی از دفن غیر بهداشتی 
زباله ها را به حداقل خواهد رس��اند و پیش بینی می گردد با بهره برداری از 
كارخان��ه بازیافت و همچنین اجرای كامل طرح تفكیک از مبدا پس��ماندها 
میزان زباله های قابل دفن به 25 درصد پس��ماندهای ش��هری تبریز برسد 
و صرفًا زباله های خشک و غیر قابل بازیافت برای دفن مهندسی بهداشتی 

پسماندهای شهر تبریز انتقال خواهد یافت.
بهره برداری از فاز یک این پروژه با اتمام عملیات پوشش سلول یک ظرف 

چند ماه آینده ممكن خواهد شد. 

اتمام عملیات خاكبرداری س��لولهای 1 تا 3 مركز دفن مهندس��ی بهداشتی 
شهرداری و شروع عایق بندی ایزوالسیون دیوارها – كف مركز دفن و لوله 

گذاری در سلول یک
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ستاد ساماندهی خودروهای فرسوده: 	•
س��ازمان مدیریت پسماندهای ش��هری شهرداری كالنش��هر تبریز با اخذ 
مجوزهای الزم در زمینه ساماندهی، بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده 

خود در خصوص جمع آوری و اسقاط خودروهای فرسوده ادامه  می دهد 
در همین راس��تا در طول مدت 8 ماهه اول س��ال جاری تعداد 510 دستگاه 

خودروی فرسوده جذب شده است كه زیر آن در جدول زیر آمده است 
ضمناً این س��تاد در زمینه جذب خودروهای فرسوده ادارات دولتی مكاتبات 
الزم را با اس��تانداری آذربایجان شرقی انجام داده است كه در صورت اعالم 

موافقت مقامات استانداری فعالیت این مركز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری كالنشهر تبریز همچنین اقداماتی را 
در خصوص راه اندازی مركز بازیافت و اسقاط خودروهای سنگین انجام داده 
است كه به محض صدور مجوزهای اولیه فعالیت در زمینه جذب خودروهای 
فرسوده سنگین نیز آغاز خواهد شد. ستاد ساماندهی خودروهای خودروهای 
فرس��وده با توجه به پتانس��یل های موجود جذب و اس��قاط 5 هزار دستگاه 
خودروی فرس��وده را در برنامه كاری س��ال 91 گنجانده است كه در صورت 

تأمین امكانات مورد نیاز محقق خواهد شد.

آمار○خودروهای○فرسوده○اسقاط○شده○به○تفکیک○ماه○○

42 دستگاهفروردین

65 دستگاهاردیبهشت

27 دستگاهخرداد

50 دستگاهتیر 

58 دستگاهمرداد

84 دستگاهشهریور

87 دستگاهمهر

97 دستگاهآبان

510 دستگاهجمع
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اجرای طرح تفكیک از مبداء در سال 90 	•
این ستاد در زمینه اجرای طرح تفكیک از مبدأ پسماندها در مناطق مختلف 
شهر تبریز مسیر را برای اجرای كامل این طرح در سال آینده هموار نموده 
است در همین راستا با هماهنگی های به عمل آمده با پیمانكاران فعال در 
زمینه خدمات شهری و امور تنظیف مناطق ده گانه شهرداری تبریز در حال 
حاضر این پیمانكاران نیز با توزیع كیس��ه های زرد رنگ ویژه پسماندهای 
خش��ک در بین ش��هروندان پس��ماندهای تفكیک ش��ده را نیز جمع آوری 
می كنند به طوریكه هم اكنون روزانه 30 تن پس��ماند خشک از این طریق 

جمع آوری می شود .
بر همین اس��اس طی 8 ماهه نخس��ت س��ال ج��اری بالغ ب��ر 98 تن كاغذ 

جمع آوری شده است

ستاد تفكیک از مبدأ پسماندها: 	•
این ستاد با فعالیت در زمینه اجرای طرح تفكیک از مبدأ پسماندها در مناطق 
مختلف شهر مسیر را برای اجرای كامل این طرح در سال آینده هموار نموده 
است در همین راستا در طول 8 ماهه سال جاری بالغ بر 98 تن كاغذ باطله 
از مناطق مختلف ش��هر كه طرح تفكیک از مبدأ پس��ماندها درآنها به مورد 
اجرا درآمده است جمع آوری گردیده كه گزارش كامل آن در جدول زیر آمده 

است.

ورودی کاغذ باطله سال 90
تحویل گونی)کیلوگرم(

10520369فروردین

9250316اردیبهشت

12000402خرداد

9690374تیر

13120409مرداد

13530414شهریور

13050403مهر 

17070471آبان

○تحویل○باکس○تا○آخر○آبانماه○90○به○تعداد○1161○عدد○می○باشد.
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در ط��ول 8 ماهه اول امس��ال تعداد 1161 عدد باك��س زرد رنگ ویژه كاغذ 
باطله در س��طح مدارس، ادارات، سازمانها، نهادها و شركت های دولتی و 

غیر دولتی توزیع گردیده است.
در ای��ن رابطه اجرای طرح آموزش چهره به چهره كه طی دو س��ال اخیر با 
جدیت از س��وی این سازمان دنبال شده است بسیار مثمر ثمر بوده و در حد 
مطلوبی به اجرای موفقیت آمیز طرح تفكیک از مبدأ پسماند ها كمک نموده 

است.
با توجه به ضرورت شناسائی گروه های هدف اجرای طرح های مطالعاتی 
از سه ماهه دوم سالجاری در دستور كار قرار گرفت كه پس از اتمام این طرح 
ها و نهایی شدن اطالعات دریافتی و استخراج نتایج داده ها عملیاتی شدن 
برنامه های فرهنگی برای اقشار مختلف شهروندان تبریزی آغاز خواهد شد.
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باکس های تفكیک زباله تر و خشک

ش��هرداری تبریز با خرید و نصب باكس های دوقلوی تفكیك زباله های تر 
و خش��ك در معابر و مناطق ش��هری، گام بلند دیگری در راستای مدیریت 
هدفمند پسماندهای شهری و ارتقای سطح بهداشت عمومی برداشته است.
این باكس ها كه اخیرا از سوی شهرداری تبریز خریداری شده اند، در سطحی 

وسیع در تمامی مناطق شهری نصب خواهند شد.
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ساماندهی نخاله های ساختمانی

در كنار بسیاری از مشكالت و معضالت شهری در سطح شهر تبریز طی 
دهه های اخیر كه خود به تنهایی به معضلی الینحل در طول این س��ال ها 
تبدیل شده بود شاید بتوان از معضل تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه 
بزرگراه ها، جاده ها و حتی محالت و اراضی خالی شهر به عنوان اصلی ترین 
چالش مدیریت ش��هری تبریز یاد كرد كه این امر ب��ا تالش و برنامه ریزی 
جدی معاونت خدمات شهری و س��ازمان خدمات موتوری شهرداری طی 
س��ال 90 ساماندهی ش��د و امروز با اعمال نظارت ها و كنترل های جدی، 
بخش قابل توجهی از مش��كالت مربوط به نخاله های س��اختمانی تبریز 

مرتفع گردیده است.
شهرداری تبریز در گام اول با ممنوع اعالم كردن تخلیه نخاله های ساختمانی 

از س��وی اش��خاص حقیقی و حقوقی در حاشیه و داخل شهر زمینه را برای 
اس��تقرار مدیریت هدفمند در این حوزه فراهم كرد و در مرحله بعدی نیز با 
محدود ساختن امورات مربوط به حمل، انتقال و تخلیه نخاله های ساختمانی 
به كامیون های شناسنامه دار با انتخاب شركتی مستقل و ویژه در این بخش، 

به تحكیم و تقویت اجرای طرح مذكور اقدام كرد.
در حال حاضر 500 دستگاه كامیون شناسنامه دار در تبریز برای انجام امورات 
مربوط به حمل و تخلیه نخاله های س��اختمانی تبریز ساماندهی شده اند و 

بسیاری از مشكالت مربوط به این حوزه مرتفع گردیده است.
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