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توسعه شهر اسالمشهر؛ کلید واژه برنامه های شورای پنجم
توسعه فضای سبز؛ در اولویت اقدامات مدیریت شهری

اسالمشهر در مدار گشایش های ترافیکی
احداث خیابان  24 متری کنارگذر راه آهن

مسیری برای ارتباط دهی محالت محدوده ی منطقه 1
شهرک امام حسین ع در مسیر توسعه

توافق مدیریت شهری با راه آهن 
برای اجرای بلوار کمربندی 45 متری شمالی

احداث تابلیه دوربرگردان پل کاشانی
تولد یک خیابان جنب پارک تقوی

تکمیل مجتمع تجاری بیناس پس از 21 سال بالتکلیفی
افزایش 100 درصدی بودجه شهرداری در سال 98

نقش مدیریت منظم مالی در توسعه شهر
مترو اسالمشهر جلوتر از برنامه

اسالمشهر؛ روی موج عمران  و تـــوسعه
اجرای طرح ساماندهی و همسان سازی تابلو ها 

رویکردهای نوین در مدیریت و کنترل سیالب 
در  کالنشهرها 

شهرداری اسالمشهر به یاری سیل زدگان شتافت
تقدیر سرپرست استانداری گلستان از شهرداری اسالمشهر

بایدها و نبایدهای سیل نوروز  98 شیراز
پارکینگ های مکانیزه به اسالمشهر می رسند

بوسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بر دستان کارگر خدمات شهری شهرداری اسالمشهر

شهباز ؛ نقاش آدم های تنها
برگی از  گذشته؛ 

سیدتقی دلزنده، اولین شهردار  قاسم آباد شاهی) اسالمشهر(
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نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر

بســیاری از شــهروندان، شــاید بارهــا از خودشــان یــا از مجــرای رســانه ها 
کــه بــه بیــت  کــه پــول آنهــا یــا همــان چیــزی  از مســئوالن پرســیده باشــند 

کجــا مــی رود؟  المــال مشــهور اســت 
خــب ایــن یــک ســوال منطقــی اســت و پاســخ دادن بــه آن امــری واجــب 

اســت.
 حاال باید پرســید چقدر از پول مردم به حســاب شــهرداری اسالمشــهر 

کجــا صــرف می شــود؟  می آیــد و در 
در طــول ســال شــهروندان از ســه طریــق عمــده پــول بــه شــهرداری 
کــه بــه منابــع درآمــدی  می دهنــد. البتــه روش هــای دیگــری هــم هســت 
شــهرداری معــروف اســت، امــا مربــوط بــه خدماتــی خــاص و شــرایطی 

ویــژه اســت و عمومیــت نــدارد. 
یکــی از آن روش هــای عمومــی مربــوط بــه عــوارض ســالیانه می شــود. 
دیگــر  یکــی  و  جرایــم  و  ساخت و ســاز  عــوارض  پرداخــت  بعــدی  روش 
از منابــع مهــم درآمــدی شــهرداری، از محــل مالیــات بــر ارزش افــزوده 
بــه دولــت  فــروش  کــه شــهروندان هنــگام خریــد و  تشــکیل می شــود 

می کننــد. پرداخــت 
حــاال از همــه ایــن درآمدهــا یــک مجموعــه برنامــه منظــم بــه نــام »بودجه 
کــه بیــش از 60 درصــد آن را هزینه هــای  ســالیانه« تدویــن شــده اســت 

عمرانــی تشــکیل می دهــد. 
کنــار شــهر در حــال  گوشــه و  همیــن حــاال ده هــا پــروژه ریــز و درشــت در 
که شــهروندان از آن  اجراســت. مترو با همه ی خبرهای جذاب و شــیرینی 
کــه  شــنیده اند حــاال تبدیــل شــده اســت بــه یکــی از بزرگتریــن پروژه هایــی 
بخــش مهمــی از هزینه هــای شــهرداری از جیــب مــردم را شــکل می دهــد. 
همیــن اصــالح جــداول کوچه هــا، آســفالت خیابان هــای کوچــک و بــزرگ، 
نگهــداری بوســتان ها، تنظیــف و نگهــداری شــهر و ده هــا خدمــت روزانــه 

دیگــر نیــز بخــش بعــدی هزینه هــای شــهرداری از جیــب مــردم اســت.
شــاید بــرای خیلــی از شــهروندان بعضــی از هزینه هــا ملمــوس نباشــد؛ امــا 
فقــط کافیســت یــک بار محاســبه ســاده ای انجــام بدهند که جمــع آوری، 
ــهری  ــماند ش ــه و پس ــن زبال ــا ت ــه صده ــع روزان ــل و دف ــاماندهی، حم س

چقــدر می توانــد هزینــه داشــته باشــد؟! 
فقــط بخشــی از ایــن هزینــه بــه طــور ســاالنه از شــهروندان در قالــب 
کانال هــای درآمــدی  عــوارض پســماند دریافــت و بخــش بیشــتر آن از 

و پرداخــت می شــود. تامیــن  دیگــر 

اسالمشــهر  اتوبوســرانی  جــدی،  شــکل  بــه  و  عمومــی  نقــل  و  حمــل 
گذشــته بخــش ویــژه ای  کــه در یــک ســال و انــدی  مقولــه مهمــی اســت 
از هزینه هــای شــهرداری را تشــکیل داده اســت؛ یعنــی  بخشــی از همــان 
کــه مــردم بــه شــهرداری می دهنــد در یــک بــازه زمانــی خــاص  بــرای  پولــی 
کمتــر شــاهد  نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی اسالمشــهر هزینــه شــده تــا 

ــیم. ــی باش ــل عموم ــل و نق ــت حم ــردم از وضعی ــوری م دلخ
کافیســت مظنــه قیمــت و هزینه هــای اتوبوس هــای شــهری را در اینترنــت 
کنیــد تــا ببینیــد چقــدر هزینه هــا بــرای نوســازی ایــن نــاوگان  جســتجو 

نســبتا فرســوده، ســنگین و زیــاد اســت.
گرفتــه  ــا اتــکا بــه همــان پــول مــردم اقداماتــی صــورت  ــا ایــن حســاب ب ب
از  تعــدادی  نــاوگان و  اتوبــوس مــدرن وارد  کنــون بیســت دســتگاه  تا و 
کامــال فرســوده نیــز بــه طــور اساســی تعمیــر و بازســازی و  اتوبوس هــای 
گذشــته بــه عنــوان سوبســید یــا یارانــه  اعتبــار قابــل توجهــی نیــز در ســال 
حمــل و نقــل عمومــی صــرف خریــد الســتیک، روغــن و ســایر اقــالم مهــم 

و حیاتــی ایــن حــوزه شــده اســت.
کوتــاه و خیلــی مختصــر از وضعیــت پــول مــردم در  گــزارش   ایــن یــک 
کــم دیــده  گــر نمــود و خروجــی آن در شــهر  جیــب شــهرداری اســت. حــاال ا
کار بیشــتر و  کننــد خداونــد فرصــت  می شــود، مــردم مــا را ببخشــند و دعــا 

کنــد. پاســخ مناســب تر بــه مطالبــات شــهروندان را بــه مــا عطــا 
کــه بــا پــول مــردم انجــام شــده - حتــی بــه انــدازه دانــه  کارهایــی  گــر هــم  ا
کریم و امیدواریــم  ارزن - باعــث شــادی و امیــد آنهــا شــده، خــدا را شــا
کــه همــه محصــول همــت جمعــی نماینــدگان مــردم در شــورا،  کارهــا  ایــن 
همراهــی  و  شــهری  مدیریــت  بــزرگ  خانــواده  در  مــردم  خدمتگــزاران 
دســتگاه های اجرایــی شهرســتان و راهنمایی هــای خــوب و ارزشــمند 
ائمــه جمعــه و فرمانــدار اسالمشــهر بــوده اســت، مــورد توجــه مــردم عزیــز 

گرانقــدر اسالمشــهر قــرار بگیــرد. و 
در شــرایط فعلــی تمــام همــت و تمرکــز مــا بــر روی تبدیــل شــهر عزیزمــان 
کــه فــردای شــهر را بــه دســت  بــه جایــی بهتــر بــرای زندگــی اســت. بــرای آن 
کــه شایســته زندگــی  کــودکان امــروز بســپاریم، بایــد شــهر را همان طــوری 
کــه مــی  کــه هســتیم بــه هــر انــدازه  کجــا  کنیــم. بایــد هــر  آنهاســت آمــاده 
کنیــم و مطمئنــا ایــن امــر مهــم بــدون همراهی و مشــارکت  کار  توانیــم بهتــر 

مــردم، میســر نخواهــد شــد.
حسین طال، شهردار اسالمشهر

پول شهروندان اسالمشهر 
کجا  هزینه می شود؟
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ایوب عالیی
رئیس شورای اسالمی شهر

استاد مصطفی ساالریان
نایب رئیس شورا

رئیس کمیسیون فرهنگی، 
ورزشی و بانوان

علی اکبر ترابی
رئیس کمیسیون 

عمران، خدمات شهری
و تعریض

حسین علی
دبیر هیات رئیسه شورا

شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر 
دیــدگاه   9 یعنــی  کــه  دارد  عضــو   9

یافته انــد  حضــور  آن  در  مختلــف 
و  تجربیــات  تناســب  بــه  هرکــدام  و 

که از آن برخوردار هســتند،  تحصیالتی 
موضوعــات  بــه  خــاص  نگرشــی  دارای 

بــوده و دربــاره هــر مســاله ای تحلیل هــای 
دارنــد.  متفاوتــی 

کــه مســاله مصالــح  ایــن تــا جایــی اســت 
یعنــی  آیــد،  بــه میــان  مــردم  شــهر و منافــع 

ــه اینجــا برســد همــه ایــن 9 عضــو  کار ب وقتــی 
تصمیماتــی  و  می شــوند  واحــد  پیکــر  یــک 

ایــن  نتیجــه  می کننــد.  اتخــاذ  االطــراف  جامــع 
نگــرش را مــی شــود در همــه جزئیــات عملکــرد 

کــرد. مشــاهده  نیکــی  بــه  شــهرداری 
وقتــی ســال 97 بــه ســالی پربــار در توســعه و ارتقــای 

زیرســاخت های شــهر اسالمشــهر تبدیــل می شــود، 
یعنــی پشــت آن عــالوه بــر همــت اجرایــی، یــک عــزم 

کــه از نهــاد  راســخ و حمایــت همــه جانبــه وجــود دارد 
مردمــی شــورا برآمــده و بــا قــدرت در حمایــت از مدیریــت 

شــهری بــه میــدان می آیــد. تصویــب لوایــح، اجــرا و تکمیــل 
کوتاه تریــن  پروژه هــای عمرانــی بــا نــگاه بــاز و حمایتــی در 

ــه زمــان، بررســی و همفکــری در  زمــان ممکــن و بــدون اطال

توســـــــعه شــــــهر اسالمشـــهر؛
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ناصر عبدی آذر
نماینده شورای عالی استان ها

 

ارینب مسرور
عضو شورای شهر

امین اسدی
رئیس شورای شهرستان

رئیس کمیسیون اداری مالی 
و سرمایه گذاری

کریم نایبی
عضو شورای شهر

علیرضا مهرپویان طارانی
رئیس   کمیسیون 
حقوقی شهرسازی

تمــام  از  متمایــز  بودجــه ای  تدویــن 
ایجــاد  هــدف  بــا  گذشــته  ســال های 
جهــش در توســعه شــهری و تصویــب 
آن، اعمــال وظایــف نظارتــی شــورا بــا نــگاه 
همگرایــی و ایجــاد وحــدت بیشــتر با هدف 
کنــد شــدن رونــد خدمــت و  جلوگیــری از  
ده هــا آیتــم دیگــر را می تــوان بــه عنــوان نقــاط 
قوت شــورای پنجم شــهر اسالمشــهر برشمرد. 
بــا داشــتن همیــن نقــاط قــوت  شــورای شــهر 
کــه توانســت شــهرداری را بــرای حرکــت بــه  بــود 
کنــد. عــالوه بــر ایــن،  ســمت جلــو ترغیــب و یــاری 
بــا  تــا  باعــث شــده  پویــای شــورا  و  بافــت جــوان 
مجموعــه ای پرانــرژی، پرتــوان و ریســک پذیر بــرای 

ح هــای بــزرگ روبــه رو باشــیم.  اجــرای طر
و  شــورا  نهــاد  میــان  همدلــی  و  هماهنگــی  میــزان 
از  می تــوان  کــه  اســت  گونــه ای  بــه  شــهرداری  نهــاد 
کــرد. توســعه  کالبــد یــاد  آن بــا عنــوان یــک روح در دو 
کــه میــان  نــخ تســبیحی اســت  شهراسالمشــهر همــان 
کــرده و مجموعــه مدیریــت  دو نهــاد حلقــه وصــل ایجــاد 
شــهری را بــا شــتابی  وصــف ناشــدنی بــه ســمت جلــو حرکــت 
کنــار شــهردار  مــی دهــد. بــا برخــورداری از چنیــن شــورایی  در 
کوله بــاری از تجربه هــای موفــق می تــوان بــه  بــا انگیــزه و دارای 

فردایــی روشــن بــرای شــهر اسالمشــهر دل بســت.

کلید واژه برنامه های شورای پنجم
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توسعه فضای سبز
در اولویت اقدامات
مدیریت شهری

یادمان شهدای گمنام در قائمیه

ان
واو

ن 
دگا

پرن
ک 

پار

پارک خطی خلیج فارس )فاز 2(

پارک شهرک امام حسین ع
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پارک محله ای آبان در شهرک واوان

اسالمشهر جزو شهرهای برخوردار استان تهران از نظر فضاهای سبز شهری است و خوشبختانه توسعه 
فضاهای سبز این شهر هرگز متوقف نشده است.

در سال گذشته عالوه بر توسعه و بهبود فضاهای موجود، ساخت بوستان های جدید نیز در دستور کار 
قرار گرفت که در نوع خود جهشی بزرگ به سوی رشد فضاهای سبز شهری به شمار می رود.

 بوســتان شــهرک امام حســین)ع( که کم برخوردار ترین محله اسالمشــهر از نظر فضای ســبز  می باشد 
به عنوان دومین  بوستان بازی این محله در سال کلید خورد 97 و به میزان قابل توجهی پیش رفت. 
عالوه بر این، عملیات اجرایی  باغ پرندگان هم که هم اکنون به یکی از اماکن دیدنی شــهر بدل شــده در 

همان زمان  آغاز شده و با سرعت انجام شد.
ساخت و توسعه فضاهای سبز شهری در محله های مختلف نیز جزو دستورکارهای مداوم شهرداری بود 
که نتایج آن را می توان در محله هایی نظیر شــهرک واوان و قائمیه مشــاهده کرد که از جمله آن احداث 
بوستان محله ای آبان در شهرک واوان، اجرای فاز دوم بوستان شهید حججی در محله الهیه و بوستان 

خطی بلوار خلیج فارس )فاز 2( و همچنین المان یادمان شهدای گمنام در شهرک قائمیه می باشد.

هوشمند عسگریان
رئیس  سازمان 
سیما، منظر  و فضای سبز شهری
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خیابان 24 متری کنارگذر راه آهن

احداث دو دوربرگردان پل کاشانی

اتصال شهرک امام حسین ع به شهرک امام خمینی ره

 معبر جدید جنب پارک تقوی

بلوار کمربندی 45 متری شمالی

اسالمشهر  در مدار   
گشایش های ترافیکی

برای توسعه معابر شرقی - غربی  
در شهر اسالمشهر 
ح در حال برنامه ریزی   دو طر
برای اجراست که شامل 
خیابان 24 متری کنارگذر راه آهن )رنگ قرمز(  
و بلوار کمربندی 45 متری شمالی )رنگ آبی( 
می شود که در حال حاضر 
با تملک ها، تخریب و آزادسازی 
امالکی که در مسیر 24 متری کنارگذر 
ح به سرعت  قرار دارند، این طر
در حال انجام است
ح و در خصوص طر

 کمربندی 45 متری شمالی نیز 
کرات صورت گرفته  با مذا
با شرکت راه آهن 
برای آزادسازی  قسمتی از 
زمین های مسیر این پروژه، 
در آینده نزدیک خبرهای خوبی
 به شهروندان خواهد رسید.
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خیابان 24 متری کنارگذر ریل راه آهن به عنوان یکی از 
معابر شرقی غربی شهر اسالمشــهر برای ارتباط دهی 
بیــن محله هــا و رفــع گره های ترافیکی شــهر، از ســال 
1370 در طــرح تفضیلی اسالمشــهر پیش بینی شــده 
بود، اما در طی سال های گذشته و به دالیل مختلف، 
موضــوع بازگشــایی و اجــرای ایــن طــرح  در اولویــت 

اقدامات و برنامه های مدیریت شهری قرار نداشت.
با آغاز فعالیت پنجمین دوره شــوراها، اعضای شورای 
شــهر اسالمشــهر با پشــتیبانی و حمایت از شــهردار و 
ارائه مجوز و تصویب اعتبار مورد نیاز برای تملک امالک 
واقع در این طرح، بازگشایی این مسیر را در جهت رفع 
گره ترافیکی در شــهر و باالخص کاهش ترافیک میدان 

نماز، در صدر اولویت های شهرداری قرار دادند. 
در طی ســال های گذشــته تا پایان بهمن ماه سال 96 
تنها 38 پالک از این مسیر تملک شده، که اغلب به 
صــورت پراکنــده و غیرهدفمند صــورت پذیرفته بود. 
امــا بــا برنامه ریزی شــورای شــهر و قاطعیت شــهردار، 
تملک سریع و یکپارچه پالک های واقع در این مسیر 
در دســتور کار مدیریــت شــهری قــرار گرفــت، به طوری 
کــه تنها در طول چهــار ماه از ابتدای اســفندماه 96 تا 
پایــان خــرداد ســال 97 حــدود 40 پــالک در این طرح 
به صورت هدفمند تملک شــد کــه این اقدام و حجم 
تملک هــا بــا خوش حســابی شــهرداری در پرداخــت 

به روز مطالبات مردم در نوع خود بی نظیر بوده است. 
در محدوده مسیر این معبر شرقی - غربی، حدود 210 
پالک وجود دارد که 175پالک از آنها کامال در طرح قرار 
گرفتــه اســت و با اجرای هدفمند این طــرح عمرانی با 
تملــک و تخریب امالک واقع در مســیر فاز نخســت از 
محــل پل والیت تا خیابان امــام محمدباقر و فاز دوم 
آن نیز از خیابان کاشــانی تا ایســتگاه آپرین و خیابان 
ایرانشــهر، شاهد بازگشایی مســیر به صورت مرحله 
بــه مرحلــه خواهیــم بود تــا بــا اتمــام کار، گــره بزرگی از 

مشکالت ترافیکی شهر اسالمشهر گشوده شود.
یکــی از تاکیــدات اعضــای شــورا در اجــرای ایــن طرح، 
تعییــن تکلیــف برای شــهروندان و مالکانی بــود که به 
دلیل آنکه ملک آنها در طرح قرار گرفته اســت، در 25 
ســال اخیر نه شــرایط فــروش و نــه امکان بازســازی و 
 ساخت وســاز برای آنها وجود داشت که خوشبختانه 
با در اولویت قرار گرفتن اجرای این طرح، در نیمه اول 
ســال 97 مشــکل این هم شــهریان نیز برطرف گردید، 
ضمــن آنکــه مطالبــات شــهروندان پــس از توافــق بــا 
شــهرداری در طــی دو مرحلــه به روز و کامــل  پرداخت 
شــد کــه ایــن اقــدام و خوش حســابی شــهرداری در 
پرداخــت مطالبــات شــهروندان، موجــب بازگشــت 
اعتمــاد ســلب شــده بیــن شــهروندان و شــهرداری و 

استقبال ایشان برای انجام توافق شده است. 

از همیــن رو بــود کــه شــهرداری اسالمشــهر در اقدامــی 
نمادین و در دو مرحله با حضور اعضای شــورای شــهر 
طرح هــای  اجــرای  در  کــه  شــهروندانی  از  اسالمشــهر 
عمرانــی بــرای حل مشــکالت ترافیکی شــهر، مدیریت 
شــهری را یاری کردند، تجلیل به عمل آورد. این مهم را 
می توان گامی مهم در ارتباط موثر و دوطرفه شهرداری با 
شهروندان خونگرم اسالمشهری که دلسوز برای توسعه 

شهر هستند، برشمرد و آن را به فال نیک گرفت.
در طــی نیمــه دوم ســال 97 و بــا وجــود برخی شــرایط 
اقتصــادی و افزایــش قیمــت ملــک، موانعــی در مســیر 
توافــق بیــن مالــکان و شــهرداری ایجــاد شــد کــه ایــن 
موضوع تا امروز موجب شده از سرعت توافقات کاسته 
شود. با این حال شهرداری در اجرای این پروژه توقف 
نداشــته و بیــش از 80 درصــد از امــالک واقــع در اجرای 
طــرح 24 متری کنارگــذر راه آهن از جملــه چندین باب 
مدرســه و در آخرین مورد دیوار محوطه دانشگاه پیام 
نــور مــورد تملک و تخریــب قرار گرفته اســت. همچنین 
اقداماتــی چــون  روکــش مکانیــزه آســفالت در برخــی 
مناطــق ایــن خیابــان و همچنیــن ایجــاد روشــنایی آن 
صورت گرفته اســت. ضمن انکــه امید می رود با تعیین 
تکلیــف تملــک ســایر امــالک واقــع در طــرح بــا همت 
شورای اسالمی شهر و شهرداری اسالمشهر، به زودی 

شاهد بازگشایی این معبر مهم باشیم.

احداث خیابان 24 متری کنارگذر راه آهن
مسیری برای ارتباط دهی محالت محدوده ی منطقه 1
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مردم این شــهرک ایجاد کرده بود، مجموعه مدیریت شــهری اسالمشــهر 
حــل ایــن معضل را در دســتور  کار قــرار دادند و با پیگیری های بســیاری که 
توسط اعضای شورا صورت گرفت این امکان به وجود آمد تا شهرک امام 

حسینع از این وضعیت بن بست گونه خارج شود.
گشایش مسیر خیابان شامی شهرک امام حسین ع از اهم مصوبات شورای 
چهارم بود که به تصویب هیات انطباق نیز رسیده بود، اما فاز عملیاتی آن 

توافقات مورد نیاز جهت حل معضالت شــهرک 
امام حســینع شــده بود و حاال این کار به نتیجه 

رسیده است.
یکــی از مشــکالت اساســی و مهــم شــهرک امــام 
حســینع وجــود تنها یــک راه ارتباطی بــرای ورود 
و خــروج از این شــهرک بود  که این معضل باعث 
بــه نوعــی در وضعیــت  ایــن شــهرک  بــود  شــده 
بن بســت گونــه قــرار بگیــرد. از آنجایــی کــه ایــن 
موضــوع خطــرات و مشــکالت عدیــده ای بــرای 

بــه گــزارش مرکــز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، اعضای شــورای شــهر 
اسالمشهر بارها با حضور در محله های مختلف شهرک امام حسین ع در 
جریان مشکالت و نیازهای این منطقه قرار گرفته اند و خوشبختانه نتیجه 
این پیگیری های مســتمر  و همت و تالش مدیران شــهری به شکل گیری 
طرح های مهمی برای توســعه این شــهرک و پاســخ به نیازها و مطالبات 
آنهــا انجامیــده اســت. در ســال های اخیــر تالش هــای بســیاری بــرای 

شهرک امام حسین ع
در مسیر توسعه

شهرک امام حسین ع
طول 730 متر)میان آباد(

عرض 15 متر
1700 تن روکش آسفالت 

علی نعمتی
مدیر منطقه  6 شهرداری
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در شــورای پنجم آغاز شــد و با تملک برخی واحدهای تجاری و مســکونی 
واقع در مسیر طرح، این مسیر بازگشایی شد.

احــداث  بــا  حســینع  امــام  شــهرک  شــدن  خــارج  بســت  بــن  از  بــرای   
خیابــان شــامی کــه مســیر اتصــال شــهرک امام حســین بــه شــهرک امام 
خمینیره)مسکن مهر( می باشد، توافقاتی با مدرسه عالی شهید مطهری 
صــورت گرفت و پس از تملک و تخریب تعداد چهار باب ســاختمان واقع 
در مسیر اجرای طرح، عملیات خاک برداری، زیرسازی و جدول گذاری آن 

به اتمام و طی روزهای گذشته آسفالت آن اجرا و به اتمام رسید.
 گفتنــی اســت آســفالت مورد نیــاز این خیابــان از طریق کارخانه آســفالت 
شهرداری تامین شده و روشنایی آن نیز با نصب 30 پایه چراغ به مرحله 

اجرا درآمده است.
ضمــن آنکــه از دیگــر طرح های در حــال پیگیری که فــاز اجرایــی آن نیز آغاز 
شــده اســت اتصال و ارتباط یک مســیر از شــهرک امام حســینع به سمت 
بلوار حضرت معصومه س )جاده شور آباد( است که این مسیر با بازگشایی 
خیابــان امیراکــرم می توانــد در کاهــش ترافیــک، ســهولت در تــردد، ارائــه 

خدمات مناسب، کنترل بحران های احتمالی و رهاسازی شهرک از حالت 
جزیره ای تاثیر بسزایی داشته باشد.

همچنین در همان منطقه ای که حسن و حسین معروف در فضای مجازی 
بابــت عــدم وجــود پــارک  گالیــه داشــتند بــا حمایــت و پشــتیبانی اعضــای 
شورای شهر اسالمشهر، یک بوستان 17 هزار مترمربعی احداث شد و حاال 
بــا کلنگ زنی یک بوســتان جدید که شــامل شــهربازی، دریاچــه یک و نیم 
هکتاری، آبشــار، زمین فوتبال مصنوعی و... می باشــد، احداث یک پارک 
وســیع و جامع شــش و نیم هکتاری در کنار این شــهرک آغاز شده است که 
مجموعه مدیریت شهری  با جدیت پیگیر هستند تا این بوستان بزرگ  نیز 

به اتمام برسد و دل مردم این محله شاد شود.
بــود و درخــالل  کــه از جملــه مشــکالت ایــن منطقــه   کار مهم دیگــری 
اجرای پروژه پارک انتهای این شــهرک انجام شــد، الیروبی کانال انتقال 
فاضالب 400 متری موجود در پشت این شهرک بود تا مردم شریف این 
شــهرک از انتشــار بــوی نامطبوعی که موجــب آزردگی اهالی می شــد، در 

امان باشند.

شهرک امام خمینیره
)مسکن مهر(
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میدان نماز

بلوار بسیج

برنده سیفی

خیابان آیت اله کاشانی

خیابان بیست متری امام خمینی ره

دآباد مستوفی
جاده احم

ل راه آهن >>>
   ری

میدان والیت

توافق مدیریت شهری با راه آهن 
برای اجرای بلوار کمربندی 45 متری شمالی

مسیر طرح پیشنهادی بلوار کمربندی
   45 متری  شمالی )طول 6/2 کیلومتر(
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احداث تابلیه دوربرگردان پل کاشانی

 در حال احداث

موجود

آغاز پروژه احداث دوربرگردان های جدید بر روی زیرگذر کاشانی
پروژه احداث پل های دوربرگردان بر روی زیرگذر کاشانی آغاز شده است. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، در فاز اول این پروژه، عملیات احداث پل دوربرگردان به 
صورت رمپ و لوپ در بلوار بسیج مستضعفین حدفاصل خیابان امام محمد تقی و خیابان کاشانی در حال اجراست و در فاز دوم این پروژه، پل دوربرگردان به صورت قرینه پل 

اول احداث خواهد شد. گفتنی است احداث این دوربرگردان ها در کاهش بار ترافیکی این منطقه از بلوار بسیج و تسهیل در عبور و مرور شهروندان تاثیر بسزایی خواهد داشت.

اسالمشــهری،  شــهروندان  مشــکالت  از  یکــی 
باالخص در نواحی نزدیک به خط ریل راه آهن، به 
خطر افتادن جان شــهروندان اســت که به همراه 
مشکالتی همچون آلودگی صوتی، کم کردن ارزش 
مناطق مســکونی، آلودگی زیســتی و... نارضایتی 

شهروندان را به همراه داشت.
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، 
در این بین یکی از مصوبات سفر ریاست محترم 
جمهــوری به اسالمشــهر، پروژه قطار شــهری و 
توسعه ریلی در این منطقه است که در زمستان 
96 با توجه به مراجعات مکرر شهروندان منطقه 
و امضای طومارهای مردمی، نشستی با مدیران 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی در شورای شهر  
در جهــت خــروج ریــل راه آهن از شــهر برگزار شــد 
و اعضــای شــورا دغدغه هــای خود و مــردم را به 
ایشان انتقال دادند و حتی پس از آن نمایندگان 
مردم در شورا با همراهی برخی نمایندگان مجلس 
نشســت هایی را با مدیران راه آهن برگزار کردند. 
امــا از آنجایــی کــه در ایــن نشســت ها علی رغــم 
اصرار و پیگیری های نمایندگان پارلمان شــهری 
و مدیــران شــهرداری، مدیــران شــرکت راه آهــن 
بی تفاوت از خواســته های مردم عبور می کردند، 
با شــکایت حقوقــی شــهرداری اسالمشــهر  و با 
نظر دســتگاه محترم قضایی از اجــرای این پروژه 
جلوگیــری شــد.  پــس از آن نیــز چندین جلســه 
در جهت رفع مســائل و مشــکالت فــرارو مابین 
مدیریت شهری اسالمشهر و مدیران راه آهن در 
حضور مدیران دستگاه های اجرایی برگزار گردید 
که در نهایت با توجه به مشــکالتی که در اجرای 
برخــی خواســته ها وجــود داشــت منتج بــه این 
نتیجه شــد که راه آهن ضمن ادای حقوق قانونی 
شــهرداری اسالمشــهر، زمینــه را بــرای انجــام و 
توســعه پروژه های شــهری اسالمشهر باالخص 

کمربندی شمالی فراهم نماید.
بدیــن ترتیــب در تیرمــاه ســال 97 بیــن مدیریت 
راه آهــن  مدیــران  و  اسالمشــهر  شــهری 
صورتجلســه ای تنظیــم شــد، کــه بــر اســاس آن 
مفادی به توافق طرفین رسید که می بایست هم 
در شورای شهر اسالمشهر و هم در شرکت راه آهن 
به تصویب می رسید تا به مرحله عملیاتی درآید. 
در این جلســه که بــا حضور رئیس وقت شــورای 
اسالمی شهر، حســین طال شهردار اسالمشهر، 
شاکری مدیر کل راه آهن استان تهران، محمدزاده 
عضــو هئیــت مدیــره راه آهــن، موســوی مدیرکل 
خــط و ســازه های فنــی و مدیــر پــروژه افزایــش 
ظرفیت خطــوط راه آهن و همچنین کارشناســان 
راه آهن و برخی مدیران شــهری برگزار شــد، نحوه 
اجرای پروژه احداث 45 متری کمربندی شــمالی 
احــداث  همچــون  موضوعاتــی  و  اسالمشــهر  
تقاطــع غیر هم ســطح در خیابان هــای علی ابن 
ابــی طالــب ع، امــام رضــاع، امــام موســی کاظــمع 
مســیر  در  واقــع  اراضــی  آزادســازی  همچنیــن  و 
کمربندی شــمالی، ارائه طرح ایجــاد دیوار صوتی 
مناســب از ســوی اداره راه آهن به شــهرداری و... 
مــورد بحث و بررســی قرار گرفــت و مواردی جهت 

اجرا و پیگیری مصوب شد. 
بــا توجــه بــه اینکــه همــه اعضــای شــورا دغدغه 
پیگیری و به ثمر رساندن این موضوع را داشتند، 
بندهای این توافق در اولین جلسه شورای شهر 
بــه تصویــب همــه اعضــا رســید کــه یکــی از نقاط 
درخشــان شــورا در پیگیــری امــور مــردم بــود. در 
ایــن جلســه مقــرر گردیــد در خصــوص بهســازی 
و تعریــض گذرگاه هــای موجــود در مســیر احــداث 
خط حومه ای اقدام شــود که در آن احداث پاساژ 
عابــر پیــاده در زیرگذرهــای موجــود و همچنیــن 
زیباســازی زیرگذرهای عابر پیاده توسط راه آهن 

صــورت گرفتــه و روشــنایی آن توســط شــهرداری 
تامین و حفاظت آن نیز بر عهده شهرداری باشد. 
همچنیــن یکــی از بندهــای ایــن توافــق تعریــض 
زیرگذرهــای امــام محمد باقــرع( و امام خمینــیره از 
وضعیت موجود 7/5 متر به دهانه 9/5 متر، توسط 
راه آهــن بــود. ضمن آنکه در خصــوص زیرگذرهای 
امام موسی کاظمع، علی ابن ابیطالبعو امام رضاع 
مقرر شــد طی جلســات کارشناســی بررســی های 
الزم صورت گرفته و در خصوص ابعاد تعریض تعیین 

تکلیف صورت پذیرد.
طــرح دیــوار حائــل توســط راه آهــن نیز بــا اولویت 
دیــوار ســبز یــا دیواره هــای با المــان شــهری ارائه 
می شود تا پس از تایید شهرداری در خصوص آن 

اقدام شود. 
یکــی از مهم تریــن بندهای ایــن توافــق، واگذاری 
زمین هــای مــورد نیــاز شــهرداری  جهــت احداث 
کمربنــدی 45 متــری اسالمشــهر در قالــب تهاتــر 
عــوارض و... از طرف شــرکت راه آهــن در محدوده 
تالقــی باســایت آپریــن بــود کــه انجــام گرفــت و 
شــهرداری نیــز متعهــد بــه تامین دسترســی های 
الزم به ســایت اسالمشــهر و آپریــن از طریق این 
کمربندی شده، که البته این محدوده از کمربندی 

فاقد حریم راه خواهد بود.
ایــن توافــق بــا تصویب شــورا، طی نشســت هایی 
کــه مابین مدیران شــهری و مدیــران راه آهــن برگزار 
می شود، به مرحله انجام خواهد رسید که توسعه 
و رشــد شــهری و باالخــص مناطــق محــروم اطراف 

راه آهن را در بر خواهد داشت.   
در این خصوص در طی ماه های گذشته عملیات 
هم سطح سازی و حمل نخاله های ساختمانی 
جهــت همــوار نمــودن مســیر کمربنــدی شــمالی 
)45 متری( حد فاصل ورزشــگاه امام خمینی ره تا 

ورودی جاده ایرین در حال انجام می باشد.
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شــتاب و حجــم اقدامــات شــهرداری بــرای گــره گشــایی از 
ترافیک برای همه روشــن اســت، اقداماتــی که با حمایت 
و  می گیــرد  صــورت  شــهر  اســالمی  شــورای  پیگیــری   و 
هرکدامشــان نقــش قابــل توجهــی در کاهش بــار ترافیکی 

اسالمشهر داشته اند.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، این بار 
مدیریت شــهری اسالمشــهر با احــداث خیابــان جدید از 
خیابــان ابــوذر تا بلوار بســیج از کنــار بازارچه و پارک شــهید 
تقوی گام دیگری در کم کردن مشــکالت ترافیکی برداشــته 
اســت. در ایــن راســتا بــا توجــه بــه طــرح تفصیلــی جدیــد 
اسالمشــهر و مشــکالت ترافیکی در محــدوده خیابانهای 
امام خمینی ره و ابوذر و همچنین اســتقرار مدارس و مشکل 
تــردد دانــش آمــوزان، تصمیــم بر این شــد تا هرچه ســریعتر 

عملیات تعریض، جدول گــذاری و احداث این خیابان آغاز 
گــردد. بــا احــداث این خیابان دسترســی همــه کوچه های 
مســدود بــه پــارک تقــوی نیز به بلوار بســیج مســتضعفین 
امکان پذیر خواهد شد. در همین حال عملیات زیرسازی 
آســفالت ایــن خیابــان در حــال اجراســت و پــس از اجــرای 
عملیات تعریض و جدولگــذاری، عملیات خاکبرداری این 

مسیر  نیز در حال اجرا می باشد.
یکی از اتفاقات جالبی که در این زمینه رخ داده، جابه جایی 
درختــان واقــع در مســیر ایــن پــروژه به یک منطقــه دیگر و 
کاشــت آنها در زمینی مناسب بود. ابتکار جالب شهرداری 
اسالمشــهر بــرای حفــظ حیات درختان شــهر باعث شــد 
تــا ده هــا درخــت بــا میانگیــن ســنی باال بــه خاطر ســاخته 
شــدن یک خیابان مهم نیز جان خود را از دســت ندهند و 

همچنان ایستاده و استوار در کنار مردم اسالمشهر باشند. 
این درختان که به محدوده حاشــیه بلــوار الغدیر و انتهای 
محلــه قائمیه  منتقــل شــده اند،با روش های تخصصی که 
کارشناســان فضای ســبز در جابه جایی های آنها درپیش 
گرفتــه بودنــد،  خوشــبختانه همگــی ســالم هســتند و بــه 

اصطالح قدیمی ها در زمین جدید »گرفته اند«. 
به زودی با احداث این خیابان جدید، نه تنها یک خیابان 
مــوازی بــرای بخشــی از بیســت متــری امــام خمینــی ایجــاد 
می شــود و ترافیــک هــای تــوان فرســای ظهــر و عصــر بــرای 
همیشــه تمام خواهد شد، بلکه بوســتان پرحاشیه تقوی 
هم با خروج از بن بست، با شرایط کنونی خود که پاتوق افراد 
خاص  و حجم قابل مالحظه ای از مشکالت اجتماعی شده 

خداحافظی خواهد  کرد.

تولـــــــــــــــــــد یک خیابان 
جنب پارک تقوی

پارک تقوی

مسلم موالیی
مدیر منطقه  1شهرداری
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پروژه ساختمان نیمه کاره مجتمع تجاری بیناس،  پس 
از 23 ســال بالتکلیفی )ســاختمان روبروی شــهرداری 

مرکز( در حال تکمیل می باشد.
 با پیگیری های دکتر طال و مســاعدت اعضای شــورای 
اسالمی، ساخت و تکمیل مجتمع تجاری بیناس پس از  
23 سال با اندک تغییراتی در داخل و نمای ساختمان که 
آن را متناســب با شرایط روز می کند، به زودی با سرمایه 

گذاری شرکت بیناس به اتمام می رسد.
اسالمشــهر،  شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
پــروژه تجــاری بینــاس )ســاختمان روبــروی شــهرداری 
خــوب  نه چنــدان  ســابقه های  از  یکــی  اسالمشــهر( 
مدیریــت شــهری در زمینــه ســرمایه گذاری و مشــارکت 
بخــش خصوصی در گذشــته بــود، که بــه دالیل متعدد 
راکد مانده و عالوه بر اینکه ایجاد وضعیت ظاهری نازیبا 
در شــهر، آثــار روانی نامطلوبی نیز در ذهن شــهروندان 
بجا گذاشــته بود. این پروژه که در آبان ماه ســال  1375 
طی قــراردادی بــه شــماره 13771 به صورت مشــارکت 
بخش خصوصی )49 درصد( با شــهرداری اسالمشــهر 

)51 درصد( آغاز شده بود، با گذشت سال های متمادی 
بــه دلیل اختــالف فی مابیــن  به صــورت نیمــه کاره رها 
شده و اقدامات مدیریت شهری برای پیگیری حقوقی 
در مراجع قضایی نیز نتیجه و آورده ای برای شــهرداری 
اسالمشهر به همراه نداشت. تا اینکه با شروع فعالیت 
دکتر طالبه عنوان شــهردار اسالمشــهر، تعیین تکلیف 
ایــن پــروژه در اولویت اقدامات شــهرداری اسالمشــهر 
درآمد و مجموعه مدیریت شهری رسیدگی به وضعیت 

این پروژه را در دستور کار خود قرار داد.
ــه  ک ــود  ــده ب ــن عقی ــر ای ــهر ب ــهری اسالمش ــت ش مدیری
را در  از ســرمایه گذاران  بینــاس، بســیاری  بالتکلیفــی 
مــی داد  فــراری  شــهرداری،  بــا  مشــارکت  خصــوص 
ســرمایه گذاری  حــوزه  در  آن  دهــه ای   دو  حواشــی  و 
شهرداری اسالمشهر بسیار مخرب شده بود.چنانکه 
گــر مدیریــت شــهری در ایــن موضــوع بــا ســرمایه گذار  ا
ــه نتیجــه نمی رســید، امیــد و انگیــزه بســیاری  بینــاس ب
از ســرمایه گذاران دیگــر را بــرای آنکــه در ایــن حــوزه بــا 

مدیریــت شــهری وارد گفتگــو شــوند از بیــن می بــرد.

نیمــه کاره  بــا  کــه  زیانــی  و  آنکــه جــدای ضــرر  ضمــن 
مانــدن ایــن پــروژه در طــی ایــن ســال ها بــه شــهرداری 
وارد شــده بــود، بــه لحــاظ روحــی و روانــی هــم تاثیــر 
بســیار نامطلوبــی در ذهــن شــهروندان داشــت، بــه 
کیــد داشــت اگــر ایــن  کــه شــهردار اسالمشــهر  تا طــوری 
پــروژه بــرای طــرف مقابــل مــا فقــط یــک ســرمایه گذاری 
بــه  و  نیســت  اینچنیــن  مــا  بــرای  امــا  اســت،  مالــی 
ــروی شــهر  ــار و آب ســرانجام رســاندن ایــن پــروژه، اعتب

مــا می باشــد کــه بایــد از آن صیانــت کنیــم.
که بــا موافقــت اعضای  همــه ایــن مــوارد موجب شــد 
شــورا، توافق مابین مدیریت شــهری و ســرمایه گذاران 
بینــاس حاصــل شــود و تکمیــل ایــن مجتمــع زیرنظــر 
معاونت هــای فنــی و عمرانــی و معمــاری و شهرســازی 

شهرداری ادامه یابد.
گفتنی اســت مجتمع تجاری بیناس، با دارا بودن 1320 
مترمربع تجاری در طبقه همکف ، 1600 مترمربع تجاری 
در طبقه اول و 2000 مترمربع زیرزمین به عنوان پارکینگ 

مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

تکمیــل مجتمع تجاری بیناس 
پس از 21 ســال بالتکلیفی

یعقوب بلوایه
معاون شهرسازی و معماری
شهرداری اسالمشهر
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یکــی از مهم تریــن اتفاقــات در بودجــه ســال 98 شــهرداری اسالمشــهر، 
کــه در ایــن بیــن 170  اختصــاص 414 ردیــف پروژه هــای عمرانــی می باشــد 
کــه البتــه بــه معنــی  گرفتــه اســت،  کیــد و اولویــت انجــام قــرار  پــروژه مــورد تا
تعویــق یــا عــدم اجــرای دیگــر پروژه هــا نیســت. بلکــه بررســی ریز ردیــف های 
عمرانــی بــا دریافــت ریــز متــره و اولویت بنــدی پروژه هــا نیــز بــه ترتیــب اهمیت 

ــان انجــام می پذیــرد. آن
گــردد،  کســب  بودجــه  در  می بایســت  کــه  درآمدهایــی  جملــه  از 
ــورت  ــول ص ک غیرمنق ــال ــروش ام ــل ف ــان از مح ــارد توم ــغ 225 میلی مبل
ــد در درجــه  ــری می باشــد بای کارب ــه تغییــر  ــاز ب کــه چنانچــه نی می پذیــرد 

اهمیــت قــرار بگیــرد.
بودجه بنــدی و اختصــاص بودجــه بــه صــورت منطقــه ای از جملــه اتفاقــات 
کــه بــه هــر  خــوب بودجــه ســال 98 شــهرداری اسالمشــهر اســت بــه طــوری 
گــردد، بودجــه  کــه مقــرر شــده توســط منطقــه کســب  منطقــه طبــق درآمــدی 

اختصــاص می یابــد.

ح  برخــی از مهم تریــن پروژه هــای در اولویــت شــهرداری در ســال 98 بــه شــر
ذیــل اســت:

نسبت به سال 97 صورت گرفت:

افزایش 100 درصدی بودجه 
شهرداری اسالمشهر در سال 98

بودجه مصوب شهرداری:   736 میلیارد تومان

بودجه مصوب سازمان ها:   27 میلیارد تومان

763 میلیارد تومان جمع بودجه شهرداری و سازمان ها:  

سال 96 سال 97 سال 98

763
میلیارد
تومان

هزینه 
خدمات اداری

66 / 7
میلیارد تومان

% 9

هزینه 
خدمات شهری

177 / 9
میلیارد تومان

% 24

هزینه 
عمران شهری

491 / 5
میلیارد تومان

ردیف هزینه های بودجه شهرداری

چند نکته از بودجه سال 98 شهرداری اسالمشهر

% 67

473
میلیارد
تومان

318
میلیارد
تومان
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مباحــث  تریــن  مهــم  عنــوان  بــه   ، دیربــاز  از  مالــی  و  اداری  مســائل 
مدیریت هــای محلــی بــه خصــوص در شــهرداریها بــوده اســت تــا حــدی 
کــه درجــه اســتقالل وقــدرت عمــل ایــن نهادهــا تــا حــد زیــادی بــه عوامــل 
مالــی و اداری وابســته بــوده اســت. شــهرداری ها تنهــا زمانــی می تواننــد 
در خدمــات رســانی بــه شــهروندان وانجــام وظایــف محولــه موفق باشــند 
کــه توانمندی هــای مالــی وانســانی الزم را داشــته و از سیســتم های مالــی 

ــا بهره منــد باشــند. و اداری شــفاف، چابــک و پوی
کنــون، معاونــت اداری  گذشــته شــهرداری اسالمشــهر تا از در دوره هــای 
و مالــی دارای نقــش حســاس و مهــم در سیســتم مدیریــت شــهری بــوده، 
کــه موفقیــت یــا عــدم موفقیــت شــهرداری در اجــرای پروژه هــا  بــه نحــوی 
وخدمت رســانی بــه شــهروندان، وابســتگی زیــادی بــه چگونگی عملکرد 

ایــن معاونــت داشــته اســت.
مدیریــت  جدیــد  دوره  در  اسالمشــهر  شــهرداری  مالــی  اداری  معاونــت 
کلید خوردن  شــهری، اقدامات مهم و اساســی انجام داده اســت، چنانکه 
بــاالی پروژه هــای عمرانــی در جــای جــای  انجــام رســیدن حجــم  بــه  و 
کارکنــان شــهرداری و  شــهر، عــالوه بــر همــت و تــالش مجموعــه مدیــران و 
حمایت هــا و هدایت هــای اعضــای شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر، 

بــدون یــک مدیریــت مالــی مطلــوب، بســیار دشــوار بــه نظــر می رســید.
پرداخــت بــروز حقوق هــا و باالخــص پرداخــت معوقه هــا، آغــاز پــروژه  
معابــر،  آســفالت  و  نوســازی  و  بهســازی  اسالمشــهر،  متــرو  بــزرگ 
پروژه هــای مختلــف عمرانــی و فضــای ســبز، اجــرای برنامه هــای متعــدد 
ترافیکــی و اصــالح هندســی معابــر، اجــرای برنامه هــای متعــدد فرهنگــی و 

کــه هرچنــد بــه همــت همــه ی  اجتماعــی و.... از جملــه اقداماتــی اســت 
پرســنل زحمت کــش و مدیــران پرتــالش شــهرداری اسالمشــهر انجــام 

ــر  نبــود. ــی، امــکان پذی ــدون یــک مدیریــت مال شــده، امــا ب
ســعید راغــب، معــاون اداری و مالــی شــهرداری اسالمشــهر، بــا اشــاره 
گذشــته  کــه در ســال  بــه اینکــه علی رغــم معضــالت اقتصــادی و تورمــی 
ــرانجام  ــه س ــهر ب ــهرداری اسالمش ــای ش ــب پروژه ه ــد، اغل ــود آم ــه وج ب
کــرد،  گوشــه شــهر می تــوان مشــاهده  گوشــه  کــه انعــکاس آن را در  رســید 
کنــار ایــن مــوارد، برگــزاری شــفاف مناقصــه و مزایده هــای  می گویــد: در 
کت هــا بــه صــورت شــفاف بــا  کــه بازگشــایی پا شــهرداری، بــه صورتــی 
کننــدگان صــورت می پذیــرد، یکــی از نقــاط درخشــان  حضــور شــرکت 
کمیســیون های  مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  معامــالت  کمیســیون 
بــرای  متعهــد  و  پرتــوان  پیمانکارانــی  انتخــاب  کــه  اســت  شــهرداری 

پیشــبرد برنامه هــای عمرانــی مدیریــت شــهری را برعهــده دارنــد. 
ــه همــراه پرداخــت  ــزارش توســعه و شهرســازی، همــه ایــن مــوارد ب گ ــه  ب
کامــل و بــروز مطالبــات پیمانــکاران )بــر اســاس صــورت وضعیت هــای 
و  برگــزاری مناقصه هــا  از  آنــان  از  برخــی  کــه  بررســی شــده( و رضایتــی 
را  داشــته اند  ابــراز  مــا  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  پرداخت هــا  وضعیــت 
می تــوان بــه معنــای یــک تعامــل دوطرفــه و هماهنــگ بیــن مدیریــت 
شــهری و نیروهــای اجرایــی و عملیاتــی در جهــت توســعه و عمــران شــهر 
کــه نقــش مجموعــه دســت اندرکاران معاونــت مالــی  اسالمشــهر برشــمرد 
و اداری را در هدایــت و بــه ثمــر رســاندن اهــداف و برنامه هــای مدیریــت 

شــهری اسالمشــهر، بیــش از پیــش آشــکار می ســازد.

ح تعریض ک واقع در طر * تملک امال
* احداث پارکینگ عمومی

* اجرای تقاطع غیرهمسطح میدان نماز
* خدمات نظارت کارگاهی و عالیه مترو اسالمشهر

* اجرای فاز اول تونل مترو تهران - اسالمشهر
* اجرای فاز دوم تونل مترو تهران - اسالمشهر

* خدمات کنترل کیفیت آزمایشگاهی پروژه فاز 1 و 2 مترو
کاشــانی و  * فــاز اول تقاطــع غیرهمســطح 24 متــری، امــام محمــد باقــرع، 

امام خمینــی ره

* فاز اول تقاطع غیرهمسطح کمربندی شمالی، برنده سیفی و بلوار بسیج
* تقاطع غیرهمسطح 45 متری شمالی با راه آهن

* خرید تجهیزات و ماشین آالت آتش نشانی
* احداث پارک جنگلی میان آباد و سکونتگاه اضطراری

* اصالح و تکمیل استخر و سونای ورزشگاه امام خمینی ره
* احداث سوله سالن ورزشی محدوده منطقه 2

* احداث ساختمان شماره 4 )ماده صد فعلی(
* احداث ساختمان ناحیه 4 منطقه 2

* تکمیل ساختمان اداری منطقه 5

نقش مدیریت منظم مالی
سعید راغبدر توسعه شهر

معاون اداری و مالی
شهرداری اسالمشهر
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پانزدهــم دی مــاه 97 بــود کــه پــس از پیگیری هــای 
و  شــهردار  شــهر،  اســالمی  شــورای  اعضــای  مســتمر 

مدیــران شــهرداری اسالمشــهر و حمایت هــای فرماندار 
شهرســتان، با مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تغییر دســتگاه 

اجرایــی پــروژه از شــهرداری تهران به شــهرداری اسالمشــهر، 
مقدمــه تحقــق ایــن پــروژه بزرگ بــه عنــوان رویــای دیرینــه مردم 

اسالمشــهر، شــکل اجرایــی یافــت و بعــد از یــک دهــه بالتکلیفــی، 
سرانجام در 22 دی ماه 97 کلنگ مترو اسالمشهر بر زمین خورد.

 پــس از کلنگ زنــی متــرو اسالمشــهر، علی رغــم آنکــه رونــد فعالیــت و 
تکمیل این پروژه برای برخی از شــهروندان در ابهام بود، اینک اما کمتر از 

چهار ماه بعد از آن مراسم باشکوه، سعید راغب معاون برنامه ریزی و اداری 
مالــی شــهرداری اسالمشــهر از پرداخــت 307 میلیــارد ریال توســط شــهرداری 

اسالمشهر به عنوان کارفرما به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به عنوان پیمانکار 
پروژه خبر می دهد.

 دکتــر طــال شــهردار اسالمشــهر نیز می گویــد که پــروژه احداث متــرو اسالمشــهر، جلوتر از 
برنامــه اش اســت و کمتــر از دو ماه آینــده، با اتمام عملیات اجرایی شــفت و انتقال دســتگاه 

TBM به محل حفر تونل و مونتاژ آن، مراحل حفاری مکانیزه تونل مترو به ســمت میدان نماز  
آغاز خواهد شد. به گفته کارشناسان، این بخش حداقل 6 ماه زمان نیاز داشت، اما از آنجایی که 

شهرداری اسالمشهر بنا دارد تاخیر 10 ساله این پروژه را در مراحل اجرایی آن جبران کند، به همین 
دلیل با سرعت عمل باال و جلوتر از برنامه پروژه حرکت می کند.

دکترقاســمی مدیر مترو اسالمشــهر نیز با تایید این موضوع و تاکید بر اینکه برای روزهای آتی قدم های 
جدیــدی جهــت تزریــق بخــش دیگــری از هزینــه هــا  برداشــته می شــود، می گویــد: عملیات اجرایــی تونل 

مکانیزه خط مترو اسالمشــهر با اجرای شــفت ورودی دستگاه حفار در فروردین ماه شروع و تاکنون بیش از 
50 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت، به طوری که تمامی 76 شمع ســازه نگهبان شفت اجرا و بیش از 8 

هــزار متــر مکعب از محل اجرای شــفت خاکبرداری انجام شــده اســت. در همین 
حال در چند روز گذشته اولین قطعات دستگاه حفار تمام مکانیزه )شیلدرها و 

 TBM کاترهر( وارد محل پروژه شده است تا به زودی عملیات مونتاژ دستگاه
آغاز شود.

اظهار رضایت فرماندار  از سرعت اجرای  عملیات پروژه مترو اسالمشهر
در همیــن حــال فرماندار اسالمشــهر، در خالل مراســم افتتاح ســاختمان اداری 

ســازمان مدیریت حمل و نقل ریلی )مترو( اسالمشــهر و حومه - که در دو طبقه 
به مســاحت زیر بنای 680مترمربع احداث شــده - و با حضور شــهردار ، اعضای 

شــورای شــهر اسالمشــهر و خانــواده شــهید مدافع حرم شــهید رجبــی همزمان 
با نیمه شــعبان برگزار شــد، از ســرعت اجرای پروژه مترو با کارفرمایی  شــهرداری 

اسالمشــهر ابــراز رضایــت و اظهار کــرد: پس از انجــام کلنگ زنی مترو اسالمشــهر 
کــه در یــک کار تیمــی و وحدت آفرین با حضــور و همراهی مســئوالن و نمایندگان 

مجلس انجام شد، سرعت و کیفیت اجرایی عملیات و پیشرفت پروژه نیز  قابل 
تحسین است.

مترو اسالمشهر جلوتر از برنامه
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پانزدهــم دی مــاه 97 بــود کــه پــس از پیگیری هــای 
و  شــهردار  شــهر،  اســالمی  شــورای  اعضــای  مســتمر 

مدیــران شــهرداری اسالمشــهر و حمایت هــای فرماندار 
شهرســتان، با مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تغییر دســتگاه 

اجرایــی پــروژه از شــهرداری تهران به شــهرداری اسالمشــهر، 
مقدمــه تحقــق ایــن پــروژه بزرگ بــه عنــوان رویــای دیرینــه مردم 

اسالمشــهر، شــکل اجرایــی یافــت و بعــد از یــک دهــه بالتکلیفــی، 
سرانجام در 22 دی ماه 97 کلنگ مترو اسالمشهر بر زمین خورد.

 پــس از کلنگ زنــی متــرو اسالمشــهر، علی رغــم آنکــه رونــد فعالیــت و 
تکمیل این پروژه برای برخی از شــهروندان در ابهام بود، اینک اما کمتر از 

چهار ماه بعد از آن مراسم باشکوه، سعید راغب معاون برنامه ریزی و اداری 
مالــی شــهرداری اسالمشــهر از پرداخــت 307 میلیــارد ریال توســط شــهرداری 

اسالمشهر به عنوان کارفرما به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء به عنوان پیمانکار 
پروژه خبر می دهد.

 دکتــر طــال شــهردار اسالمشــهر نیز می گویــد که پــروژه احداث متــرو اسالمشــهر، جلوتر از 
برنامــه اش اســت و کمتــر از دو ماه آینــده، با اتمام عملیات اجرایی شــفت و انتقال دســتگاه 

TBM به محل حفر تونل و مونتاژ آن، مراحل حفاری مکانیزه تونل مترو به ســمت میدان نماز  
آغاز خواهد شد. به گفته کارشناسان، این بخش حداقل 6 ماه زمان نیاز داشت، اما از آنجایی که 

شهرداری اسالمشهر بنا دارد تاخیر 10 ساله این پروژه را در مراحل اجرایی آن جبران کند، به همین 
دلیل با سرعت عمل باال و جلوتر از برنامه پروژه حرکت می کند.

دکترقاســمی مدیر مترو اسالمشــهر نیز با تایید این موضوع و تاکید بر اینکه برای روزهای آتی قدم های 
جدیــدی جهــت تزریــق بخــش دیگــری از هزینــه هــا  برداشــته می شــود، می گویــد: عملیات اجرایــی تونل 

مکانیزه خط مترو اسالمشــهر با اجرای شــفت ورودی دستگاه حفار در فروردین ماه شروع و تاکنون بیش از 
50 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت، به طوری که تمامی 76 شمع ســازه نگهبان شفت اجرا و بیش از 8 

هــزار متــر مکعب از محل اجرای شــفت خاکبرداری انجام شــده اســت. در همین 
حال در چند روز گذشته اولین قطعات دستگاه حفار تمام مکانیزه )شیلدرها و 

 TBM کاترهر( وارد محل پروژه شده است تا به زودی عملیات مونتاژ دستگاه
آغاز شود.

اظهار رضایت فرماندار  از سرعت اجرای  عملیات پروژه مترو اسالمشهر
در همیــن حــال فرماندار اسالمشــهر، در خالل مراســم افتتاح ســاختمان اداری 

ســازمان مدیریت حمل و نقل ریلی )مترو( اسالمشــهر و حومه - که در دو طبقه 
به مســاحت زیر بنای 680مترمربع احداث شــده - و با حضور شــهردار ، اعضای 

شــورای شــهر اسالمشــهر و خانــواده شــهید مدافع حرم شــهید رجبــی همزمان 
با نیمه شــعبان برگزار شــد، از ســرعت اجرای پروژه مترو با کارفرمایی  شــهرداری 

اسالمشــهر ابــراز رضایــت و اظهار کــرد: پس از انجــام کلنگ زنی مترو اسالمشــهر 
کــه در یــک کار تیمــی و وحدت آفرین با حضــور و همراهی مســئوالن و نمایندگان 

مجلس انجام شد، سرعت و کیفیت اجرایی عملیات و پیشرفت پروژه نیز  قابل 
تحسین است.

تزریق  310 میلیارد ریال به پروژه مترو اسالمشهر
رویا یک_  # تحقق_
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معاون فنی عمرانی شهرداری اسالمشهر با اشاره به فعالیت عمرانی سال 97 
کید بر اینکه اسالمشهر در سال 97 روی موج عمران و توسعه  شهرداری و با تا
قرار داشته و مدیریت شهری مطالبه مهم شهروندان و درگیری روزمره وضعیت 
معابر با روند عادی زندگی آنان را به عنوان یک مساله مهم در صدر برنامه های 
خود قرار داده اســت، اظهار داشــت: نتیجه یک ســاله این توجه را می شود در 
ســطح کوچه هــا و معابــر اصلی و فرعی اسالمشــهر دیــد. به طوریکه در ســال 
گذشــته حدود 196 هزار مترمربع از ســطح معابر تراش و روکش آســفالت و 43 

هزار و 500 مترمربع نیز ترمیم و لکه گیری صورت پذیرفته است.
گــزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، ایــن اقدام نتیجــه اجرای  بــه 
مــداوم و بــدون وقفه برنامه بهســازی و اصالح وضعیت معابر ســطح شــهر 
کید  که شــهردار و اعضای شــورای شــهر  بارها بر آن تا اسالمشــهر اســت 
کرده  انــد و موجــب شــده اغلــب معابــر شــهر ، بــا رســیدن به شــرایط 

که اتفاقا  کنند  مطلــوب و قابــل قبــول، تن پوش تازه ای به رنگ ســیاه بر تــن 
خیلی هم خوش یمن است و خبر از اتفاقات خوب می دهد.

گورابــی، بــا بیــان اینکــه، علی رغــم تغییــرات ایجــاد شــده در وضعیت  هــادی 
کــه متاســفانه باعــث ایجــاد پیچیدگی هایــی در تامین مــواد اولیه  اقتصــادی 
آســفالت شــد و مســاله تامین قیر به عنوان رکن اصلی تولید آسفالت، هزینه 
پوشــاندن لباس نو بر تن معابر را بعضا تا چند برابر نســبت به گذشته افزایش 
داد، تمام تالش شــورا و شــهرداری  اسالمشــهر  روی این موضوع متمرکز شد 
تا با وجود این شرایط بتوانند تمام برنامه های تدوین شده در سال 97 را به 
که خوشــبختانه این  کیفیت مطلوب به ســرانجام برســانند،  بهترین نحو و با 
مهم صورت پذیرفت. آسفالت نو و یکدست خیابان های بیست متری امام 
که در  کاشــانی پس از 20 ســال از جمله اقدامات مهمی بود  خمینی و آیت اله 

گرفت. سال 97، با همت و درایت  مدیریت شهری اسالمشهر  انجام 

اسالمشهر؛   روی موج  معاون فنی عمرانی 
شهرداری اسالمشهر  
از اقدامات 
سال 97 می گوید  هادی گورابی

معاون فنی  و عمرانی
 شهرداری  اسالمشهر
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کنار موضوع آســفالت، اجرای همسطح ســازی و ســنگ فرش پیاده رو ها  در 
نیز یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شــهری اسالمشــهر در ســال 97 بود 
کــه با اجــرای این طــرح، عابرین پیاده راحت تر از گذشــته پیــاده روی کرده و 
کــودکان، بزرگســاالن، معلــوالن و بــه خصــوص نابینایــان با مشــکالت تردد 

کمتری  روبرو خواهند بود.
کید بر اینکه طرح جدول گذاری،  معاون فنی عمرانی شهرداری اسالمشهر با تا
همسطح سازی و سنگ فرش پیاده روها، در چند معبر و خیابان اسالمشهر 
اجرا و به بهره برداری رســیده اســت، ادامه داد: در ســال 97 حدود 55 هزار 
متــر جدول گذاری در ســطح معابــر و 139 هزار مترمربع زیرســازی و 23 هزار و 
500 مترمربع همسطح ســازی در ســطح پیاده روهای شــهر اسالمشهر اجرا 

شده است. 
گورابــی همچنیــن بــا اشــاره به اجــرای پروژه هــای ابنیه ســال 97 شــهرداری 

اسالمشــهر با اعتبار 68 میلیارد و 200 میلیون ریال، اظهار داشــت: تکمیل 
کســیرانی بــا 20 میلیارد ریال، ســاختمان اداری منطقه شــش  ســاختمان تا
بــا 15 میلیــارد ریال، تکمیل اســتخر آتش نشــانی با 10 میلیارد ریــال و تکمیل 
ســاختمان ســازمان مترو بــا 10 میلیارد ریــال از جمله مهم تریــن پروژه های 
اجــرا شــده در معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری اسالمشــهر در ســال 97 

می باشند.
گفتنی اســت اجرای دیوار ورزشــگاه نسیم، تکمیل دیوارهای ساختمان ها 
ابنیــه و نگهبانــی شــهرداری، آتش نشــانی و فرهنگســرای اســتاد شــهریار، 
بازســازی و ســاخت ســرویس بهداشــتی رختکــن ســالن مربــی ورزشــگاه 
امــام خمینــی)ره(، عقب نشــینی دیــوار ایــن ورزشــگاه و احــداث و تکمیــل 
المــان ورودی آن نیــز از جملــه اقدامــات معاونت فنی و عمران شــهرداری 

می باشد.  اسالمشهر 

اسالمشهر؛   روی موج 
عمران  و  تـــوسعه
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جشن های اعیاد شعبانیه و شب های رمضان  از قاب دوربین
ــای  ــی فعالیت ه ــن زمان هات ــرکار تری ــی از پ ــان، یک ــعبان و رمض ــای ش ــی ماه ه ــهر در ط ــهرداری اسالمش ش
فرهنگی را داشــت و ســازمان فرهنگی و ورزشــی شــهرداری اسالمشــهر، با برگزاری جشــن  های متنوع اعیاد 
شــعبانیه و همچنیــن برگــزاری جشــن های رمضــان در شــب های متعــدد و محله هــای مختلــف شــهر کــه بــا 
مشــارکت  بــاالی مــردم  همــراه بــود و نیــز محافــل انــس بــا قــرآن کریــم و برنامه هــای فرهنگــی و ورزشــی دیگــر 
همچــون روز زمیــن پــاک، شــادپیمایی، سه شــنبه هــای بــدون خــودرو و... زمینــه خوبــی بــرای مشــارکت و 
همکاری شــهروندان در برنامه های فرهنگی شــهر و غنی ســازی اوقات فراغت آنان ایجاد کرد که بخشــی از 

ایــن برنامه هــا را از قــاب دوربیــن تماشــا می کنیــد.
عکس ها: روابط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اسالمشهر
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یکــی از اقدامــات خــوب و موثــر شــهرداری اسالمشــهر  
اجــرای طــرح ســاماندهی و همسان ســازی تابلوهــای 
واحدهــای صنفــی از ابتدای بلوار بســیج مســتضعفین 

و از میــدان نمــاز بــه ســمت مرکــز شــهر بــود.
و  مشــاغل  صاحبــان  و  کســبه  از  طــرح  ایــن  در    
واحدهــای صنفــی جهــت مشــارکت در زیباســازی، 
تبلیغــات وتابلوهــای  همسان ســازی و ســاماندهی 
ســر درب مغازه هــا، دعــوت بــه همــکاری شــد و بــر ایــن 
اســاس طبــق توافقــی کــه بیــن شــهرداری و مالکیــن 

تابلوهــا  همــه  اجــرای  شــد  مقــرر  گرفــت،  صــورت 
یکپارچــه و هــم شــکل صــورت پذیــرد.

در اجــرای ایــن طــرح مــوارد مهمــی مدنظــر قــرار گرفــت 
کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه توجــه ویــژه بــه گرافیــک 
محیطــی، اســتفاده از رنگ هــای مناســب صنــوف، در 
نظــر گرفتــن پیش آمدگــی و ارتفــاع تابلوهــا و نصــب 
کــرد.  اشــاره  آنهــا  آرم  بــا  پالک هــای معــرف صنــوف 
مشــارکت  و  همــکاری  بــا  طــرح  ایــن  آنکــه  ضمــن 
ــدی  ــان المه ــهر از خیاب ــهرداری اسالمش ــبه و ش کس

تــا خیابــان امــام حســن مجتبــی )ع( در منطقــه یــک 
و از زرافشــان تــا پاســاژ نگیــن در منطقــه 2 بــه اجــرا 
بانــک تجــارت  بیــن دو  ایــن  کــه در  درآمــده اســت  
شــهرداری  بــا  خوبــی  بســیار  همــکاری  نیــز   ملــی  و 

داشــته اند.
و  ســاماندهی  بــر  عــالوه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
زیباســازی  طــرح  ایــن  در  تابلوهــا،  همسان ســازی 
دیواره هــا و رنگ آمیــزی و نقاشــی  آنهــا در ایــن مســیر 

اســت.     پذیرفتــه  صــورت  نیــز 

ح ســاماندهی و همسان سازی  اجرای طر
تابلو ها در اسالمشــهر

قبل از ساماندهی

پس از ساماندهی



امروزه رویکرد مدرن در مدیریت ســیالب شهری با تکیه بر روش هایی که بیشترین 
تطابق را با فرآیندهای چرخه طبیعی آب ســطحی که اصطالحًا روش های توســعه 
کم اثر نامیده می شــود  می باشــد، بکارگیری این روش به عنوان یکی از راهبردهای 
مهم در مدیریت سیالب شهری به  ویژه در کشورهای توسعه یافته هر روزه اهمیت 
بیشــتری پیدا کرده و رو به گســترش اســت. در ایران نیز به دلیل رشد شهرنشینی و 
شــکل گیری کالن شهرها، مسئله مدیریت سیالب شهری هر روزه اهمیت بیشتری 
می یابــد. در ایــن راســتا هزینه هــای زیادی برای مدیریت ســیالب شــهری به روش 
ســنتی با ایجاد انواع ســازه ها، برای جمع آوری و دفع سیالب صرف شده و کمتر به 
روش های توســعه کم  اثر توجه شــده است. بر همین اســاس هدف اصلی پژوهش 
حاضر بررسی رویکردهای نوین در مدیریت و کنترل سیالب ها در کالنشهرها با تأکید 
بر آبخیزداری شهری با استفاده از روش توصیفی- تطبیقی می باشد. برای رسیدن 
به این هدف خطرات ناشــی از ســیل مانند تهدیدهای انسانی و طبیعی، آشنایی 
بــا ایــن گونه خطرات و خســارات ناشــی از آن هــا، و همچنین راهکارهــای ارزیابی و 
مقابله با آن برای مدیریت شــهری و کنترل و مهار کامل ســیالب بررســی شــد. و در 

انتها به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شد. نتیجه پژوهش نشان داد توجه به 
آبخیزداری شهری به عنوان یک زیرشاخه از آبخیزداری برای مدیریت شهری یک 
ضرورت است. با مطالعات دقیق در این زمینه و در شرایط متفاوت می توان به یک 
چارچوب مطالعاتی منسجم و موثر در برنامه ریزی و مدیریت راهبردی حوضه های 
آبخیز شهری و ابعاد اکولوژیکی آن ها پرداخت. و رویکرد جدیدی را در حل مسایل 
زیست محیطی مبتال به شهری و تحقق اهداف پایداری در توسعه شهری معرفی 
نمود. همچنین با جمع بندی نتایج این پژوهش این مشخص شد که شهرسازی 
باعــث به هم زدن تعــادل اکولوژیک حوضه ها، روند پایــدار هیدرولوژیکی و افزایش 
نفوذ ناپذیری آنان شــده اســت. و به هر اندازه که ســطح شهرها افزایش می یابد به 
همان نســبت شــبکه هیدروگرافی حوضه، آب های ســطحی و آب های زیرزمینی 
حوضــه در حــال تغییر می باشــد، بنابراین اعمال مدیریت در حوضه های شــهری 
نیازمند لحاظ تمهیدات ویژه ای است که در قالب آبخیزداری شهری مطرح و باید 

مطابق شرایط آب و هوایی هر محدوده راهکار اساسی پیش بینی کرد.
واژگان کلیدی: مدیریت، کنترل سیالب ها، آبخیزداری شهری

هر ســاله سیل خســارات زیادی به مزارع، زمین های کشــاورزی، راه ها، سدها، 
پل ها و جاده ها شــده و در برخی موارد باعث مرگ بســیاری از انســانها و دامها 
می شــود و در نتیجه باعث تخریب ســاختار اجتماعی جوامع و خسارات مالی و 
جانی فراوانی می گردد. یکی از عوامل موثر دربروز ســیالب توســعه شهرنشــینی 
می باشــد. امروزه با توجه به تغییرات مشــخص که در ســاختار و سازمان شهرها 
بــه وجــود آمده، آنها را در برابر حوادث غیرمترقبه بســیار خطرپذیر کر ده اســت. 
بســیاری از دانشــمندان ایــن موضــوع را مطــرح مــی کننــد کــه جهان نســبت به 
 :1999 ,Beck(آنچه ســابقًا و پیش از این بوده اســت مخاطره انگیزتر شده است
p50,(. ما در جهانی زندگی میکنیم که مخاطراتی که خود ایجادشــان می کنیم 

به همان اندازه یا بیش از آن است که از دنیای خارج به ما تحمیل می شود.
طبق تعریف فرهنگ آبشناســی یونسکو سیل عبارتست از افزایش معموال کوتاه 
مدت در سطح تراز آب یك رودخانه تا اوجی که سطح تراز آب از آن اوج با آهنگی 
آهسته تر عقب می نشیند. طبق تعریف دیگری سیل عبارتست از اضافه جریان 
آب نســبت محدوده معمول رود یا حجمی از آب. ســیل ممکن است در اثر بروز 
یــك بارندگــی شــدید و یا مســتمر و یا ذوب ناگهانــی برف ها در یــك حوضه آبخیز 
و یــا در نتیجه شکســته شــدن یك ســد به وقــوع بپیوندد. به هر حال بروز ســیل 
و ســیالب باعث تخریب و ایجاد خســارت و تلفات به مراکز انســانی و ســازههای 

مسیر سیالب می باشد)اصغری مقدم، 135:1384(.

بالیــای طبیعــی هرســاله خســارات عمــده جانــی و مالــی فراوانــی بــه جوامــع 
بشــری وارد می ســازد به طوریکه دهه90 میالدی از ســوی ســازمان ملل متحد 
و هواشناســی جهانــی دهــه کاهــش بالیای طبیعی اعــالم و از تمامی کشــورهای 
جهان دعوت گردید تا با همکاری نهادها و سازمانهای ملی و جهانی در کاهش 
اثرات اینگونه بالیا اهتمام بیشــتری به خرج دهند. این مهم اهداف بسیاری را 
مد نظر داشــت که مهمترین آن تغییر رفتار در واکنش نســبت به بالیای طبیعی 
اســت، اما در حال حاضر هدف عمده اکثر کشــورهای جهان به ســمت اقدامات 

پیشــگیرانه قبل از وقوع بالیا ســوق یافته و ســعی در تغییر توجه اذهان عمومی 
به ســمت آمادگی قبل از وقوع آن می باشــد که این مهم نیازمند مدیریت ویژه، 
آمــوزش و تشــریك مســاعی همــگان می باشــد. بنابرایــن در راهکارهــای کاهش 
اثــرات بالیــای طبیعــی هــدف اصلی به ســوی آگاه ســازی عمومی و تاکیــد بر امر 
اطــالع رســانی به مردم در راســتای اقــدام ات پیشــگیرانه قبل از وقــوع حوادث 
ناهنجــار تغییــر کــرده که ایــن روش تغییر خــود از اهــداف اساســی برنامه کاهش 

اثرات بالیای طبیعی در دهه گذشته بوده است.

مدیریت و کنترل سیالب 

با تأکید بر آبخیزداری شهری

در  کالنشهرها

رویکردهای نوین در
غالمرضا بیات 

دانشجوی کارشناسی ارشد 
مهندسی شهرسازی 

گرایش برنامه ریزی شهری 
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد شهر قدس

چکیده

1- مقدمه

2- بیان مسأله
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در چند دهه اخیر محققین بررسی های زیادی در رابطه با روش های مدیریت 
و مهار ســیالب انجام داده اند در بیشــتر موارد تاکید بر اســتفاده از ترکیب روش 

های سازه ای و غیرسازه ای بوده است.
مایز)199۶( روش های کاهش خســارت ســیل اعم از ســازه ای و غیرســازهای را 
مورد بررســی قرار داده اســت. به اعتقاد وی عامل اصلی تشدید خسارت سیل، 
گســترش فعالیــت هــای انســانی و مهمتریــن راه جهت کاهش خســارت ســیل، 

مدیریت سیالب دشت ها می باشد. 
ســیمنویچ)۲00۲( روش هــای غیرســازه ای بیمــه ســیل، پهنــه بنــدی ســیل و 
سیســتم هشــدار ســیل را در منطقــه منتابــو کانادا بررســی کرده و بــه این نتیجه 
رسیده که روش های غیرسازه ای از نظر اقتصادی مناسب تر از روش های سازه 

ای بوده اند.
تاکچی)۲001( روش های مدیریتی سیالب را در ژاپن بررسی کرده است. به گفته 
وی ســیالب ســال۲000 باعــث تغییر در سیاســت گــذاری های مدیریت ســیالب 
شــده و نتیجه گرفته اند که روش های غیرســازه ای باید رواج بیشتری پیدا کند 

و به عنوان مکملی برای روش های ســازه ای باشــد. در این تحقیق گفته شــده 
که اگرچه دیدگاه زندگی با سیالب به جای مقابله با سیالب یک موضوع جهانی 
اســت ولــی روش هــای مدیریتی یک منطقــه با منطقه دیگر متفاوت اســت زیرا 

موقعیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آنها تفاوت دارد.
 کارآموز و همکاران)1395( ضمن بررسی روش های مدیریت سیالب و با در نظر 
گرفتــن تحلیل های اقتصادی، الگوریتمی برای یافتــن بهترین راهکار مدیریتی 
تدویــن کردنــد. بررســی هــا نشــانگر تاثیر قابــل توجــه روش های مدیریتــی مهار 

سیالب در کاهش خسارات سیل بوده است.
کارآموز و همکاران)1395( با در نظر گرفتن هزینه گزینه های ســازه ای و غیرســازه 
ای مدیریت سیالب، ترکیب بهینه از این گزینه ها بر مبنای کمترین امید ریاضی 
خســارات مالــی و تلفات جانی برای رودخانه ســفیدرود، را ارائه کــرده و به منظور 
محاسبه خـــسارات ناشـــی از سیالب های با دوره بازگشت مختلف، شبیه سازی 
رودخانه را به کمك نرم افزار HEC-RAS  انجام داده و با توجه به ســطوح زیر آب 

رفته و نوع کاربری اراضـی اطـراف رودخانـه، خـسارت کـل را محاسـبه کرده است.

3- پیشینه پژوهش)روش های مدیریت و مهار سیالب(

 تصاویر هوایی
از سیل در خوزستان
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ســیل ترکیبی از جریانهای کوتاه در محل ویژه ای با شــیب تند اســت که معموال در 
سنگها و سازندهای غیر قابل نفوذ و کم مقاوم ایجاد می شود و از سه بخش اصلی 
تشکیل می یابد: حوضه آبگیر، آبراهه و مخروط افکنه. تمامی بارندگیها در حوضه 
آبگیر به صورت آبراهه های کوچك به هم می رسند تا دبی قابل مالحظه جریان را 

در آبراهه بزرگ که به شکل کشیده باریك و تا حدودی طوالنی است تأمین نمایند.
 اســاس تشــکیل دبــی هــای نامنظم ناشــی از بارشــهای ناگهانی و شــدید اکثرا به 
صورت رگباری اســت که در جریانهای بســیار ضعیف و متناوب به وجود می آید. 
ســیالبها با جریان تشــخیص قوی مشخص هســتند که پس از هر رگبار روی زمین 
های برهنه و ناپایدار و در آبراهه هایی که قبال توســط جریان آبها و غالبا در دامنه 
های شیب دار کوهستانی کنده شده اند به راه می افتند و بر حسب شدت، اغلب 
حالت تخریبی باالیی دارند. بدین جهت اغلب روستاها و شهرهای واقع در پای 

کوه ها دائما در معرض خطر این پدیده قرار می گیرند)رجایی، ۲93:138۲(.
عجیب این است که هنگام وقوع سیل خطر آتش سوزی نیز افزایش می یابد. باال 
آمدن سطح آب ممکن است سبب واژگون شدن مخازن نفت یا بنزین شود و یا 
ورود آب به مخازن بزرگ مواد سوختی سبب پخش شدن آنها در منطقه وسیعی 
گردد. اگر جرقه ای به این مواد ســوختی برســد آتش به ســرعت همه جا را فرا می 
گیرد. زیر آشغال شناور در سطح آب و سایر اشیا معموال همگی مواد قابل اشتعال 
انــد. گاه اتصــال برق ســاختمانهایی که زیــر آب رفته اند باعث آتش ســوزی و برق 
گرفتگی می شــود)عصار، 13۶3، 10(. طرح های کنترل ســیالب به طور کلی بسیار 
زیاد و متنوع هستند. کاربرد هر کدام بسته به شرایط محل، میزان ریسك در برابر 
خسارات وارده، میزان منافع حاصله از اجرای طرح و مسایل اجتماعی اقتصادی 
منطقه تفاوت دارد. به طور کلی راه های مهار، کنترل و تخفیف خسارات سیالب 

به دو دسته روش های ساختمانی و غیر ساختمانی تقسیم می شوند:
روش های ساختمانی

روش های ساختمانی کنترل سیالب شامل جمیع اقداماتی است که منجر به کاهش 
و تقلیل میزان و شــدت جریانهای ســیالبی می شــود و بدین طریق قدرت تخریبی 
سیل را کاهش می دهد. عالوه بر آن کلیه تأسیسات و سازه هایی که از ورود سیالبها به 
داخل محدوده مورد نظر جلوگیری می کنند و یا باعث تسهیل و تسریع دفع طغیانها 
می گردند، نیز جزو اقدامات ساختمانی محسوب می شوند)طاهری بهبهانی،1371، 
۲0(. روش های ســاختمانی، مشــتمل بر احداث تاسیســات و توســل به اقدامهای 

فیزیکی برای مقابله با سیالب هاست که خود شامل دو دسته می شوند:

روش های عمومی در سطح حوزه
- سد یا سیل بند

ســیل بندها تاسیساتی هســتند که معموال در مجاورت رو دخانه ها یا دریاچه ها 
و در مســیر مســیل ها احداث می گردند تا از پخش و انتشار سیل به داخل اراضی 
و محــالت شــهری محافظت به عمل آید)اصغــری مقــدم، 1377، 1۲4(. با توجه 
به هدف ایجاد ســدها و بهره برداری از آنها، ســدها را به طور کلی می توان به ســه 

گروه تقسیم بندی کرد: سدهای مخزنی، سدهای انحرافی، سدهای الستیکی.

- سدهای مخزنی
ایــن نوع ســدها در پشــت خــود، مخــزن آب یا دریاچه ای تشــکیل مــی دهد که 
از آن در زمینــه هــای مختلفــی اســتفاده می گردد. این ســدها به میــزان زیادی 
جلوی ســیالب های را گرفته و ضمن کاهش خطرات و زیان های آن می توانند 
موجــب گردنــد کــه از هدر رفتن هــزاران متر مکعب و بلکه میلیــون ها مترمکعب 

آب جلوگیری نمایند)اصغری مقدم،1384، 149(.
ســدهای مخزنــی بــه انــواع مختلــف شــامل: ســدهای خاکــی، ســدهای وزنی، 
ســدهای قوسی، ســدهای پایه ای یا پایه دار، سدهای سنگی، سدهای کوتاه، 

سد خشکه چین و سد زیرزمینی تقسیم می شود.
- سدهای انحرافی

ایــن نــوع ســدها بــرای انحــراف و ســوار کــردن آب رودخانه بــه کانال آب رســانی 
ســاخته مــی شــود. بــه عبــارت دیگــر ســدهای انحرافــی را بــه منظــور رســاندن 
آب رودهــا، کانالهــا و یــا نهرهــا بــه نواحی مــورد نظر احــداث مــی کنند)کردوانی، 
81:1371(. ارتفــاع ایــن ســدها بــه دالیــل اقتصادی معمــواًل 3 تا 1۲ متر اســت و 

بلند تر از این میزان، اقتصادی نخواهد بود.
کشورهای غربی که دارای تکنولوژی ماشینی پیشرفته هستند، در بیشتر موارد به 
جای ایجاد ســدهای انحرافی، از تلمبه زنی)پمپاژ( برای ســوار کردن آب رودخانه 
به کانال آبرسانی استفاده می کنند. از طرف دیگر کشورهایی نظیر هندوستان در 
ســاختن سدهای انحرافی تخصص بیشتر ی دارند. ســدهای انحرافی را معموال 
بنــد می گویند. بندهایی که روســتاییان برای گرفتن آب از رودخانه و ســوار کردن 
آن به نهر روستا یا مزرعه با شاخه تنه درختان و سنگ و غیره در رودخانه ها می 

زنند، خود نوعی سد یا بند انحرافی است)کردوانی، 84:1371(.
- سدهای الستیکی)مهار آب با آب(

روش مهار آب با آب استفاده نوینی است از یك تکنولوژی نسبتا جدید، این تکنولوژی 
شامل استفاده از ورق های الستیکی برای ایجاد سدهای الستیکی است)افتخارزاده، 
۲:137۲(. بدین طریق که ورق های الستیکی با ضخامت و مشخصات فنی مناسب 
و محاســبه شــده، به صورت لوله در آمده و در عرض روبروی ســکوی مناســب بتنی 
کارگذاری می گردد. پر کردن این لوله توسط هوای فشرده یا آب باعث متورم شدن آن 

و ایجاد سدی بر سر راه آب می گردد)افتخار زاده، 3:137۲ (.
کارایی ســدهای الســتیکی در کنترل ســیالب در مرحله اول توسط ازدیاد حجم 
سدهای مخزنی، از طریق ازدیاد ارتفاع آنها توسط سد الستیکی کار گذاری شده 
در تاج سد، به منظور ایجاد و یا ازدیاد حجم کنترل و تعدیل سیالب، تحقق می 
پذیرد. دیگر کارایی ســدهای الســتیکی جهت کنترل سیالب، در استفاده از آنها 
بــه منظــور ایجاد دیواره های موازی با مســیر رودخانه که بــه دیواره های کنترل 
ســیالب موسوم هســتند، می باشــد)افتخارزاده، 5:137۲(. دیواره های کنترل 
ســیالب عموما توســط خاکریز به ارتفاع تا 10 متر موازی با جریان رود در ســاحل 
رودخانــه احــداث می گردند. هدف احداث این دیــواره ها مهار و محدود کردن 
آب رود در هنگام طغیان و با ال آمدن ســطح آن می باشــد به طریقی که از لبریز 

شده آب در دشت اطراف جلوگیری شود)افتخارزاده، 7:137۲(.

4- بحث نظری پژوهش

خسارات ناشی  
از سیل در شهر شیراز 
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5- یافته های پژوهش

همانطوریکــه می دانیم در شــهرهای بزرگ و کالنشــهرها بدلیل عدم ســاماندهی 
رودخانه های شهری و عدم کارایی فنی زهکش ها و آبگذرهای سطحی، رواناب 
هــا و هرزآبهــا در طــول مســیر خــود تبدیل به ســیالب شــده و خســارات فراوانی را 
بــه محیــط های شــهری وارد مــی نمایند که موجــب تخریب ابنیه، ســاختمانها، 
پلهــا، جــاده ها، آثار باســتانی، مســاجد، فرســایش اراضی و حمل آنهــا به مناطق 
مســکونی و شــهری می شــوند. اجرای عملیات آبخیزداری درون شــهری و برون 
شــهری و تبعه آن مدیریت آبهای ســطحی شــهر که به اشــکال مختلف انجام می 
شــود موجب جلوگیری از ویرانگری رواناب ها می گردد، و عدم مدیریت مناســب 
آبهای سطحی و روان آبها موجب تشدید بروز پدیده جریانهای سطحی و سیالب 
به داخل محیط های شــهری شــده و تحت عنوان ســیالب های شــهری معضل 
بــزرگ و جدیــدی بــرای شــهرها بویــژه کالنشــهر ها شــده اســت. اســاس مدیریت 
بهینه روانآب های شــهری به دلیل ویژگی خاص فیزیوگرافی شــهرها، بر مدیریت 
یکپارچــه شــهری اســتوار بــوده کــه ایــن هماهنگــی و یکپارچگی به کمــک عوامل 
انســانی و عوامل فیزیکی در شــهرها قابل حصول می باشــد. یقینا در بســیاری از 
کالنشــهرها عمــده مشــکالت و معضــالت روانــآب هــای ســطحی و ســیالب های 
شــهری به دلیل تأثیر تخریب اراضی حوزه های آبخیز باالدســت و همچنین سایر 
عناصر فیزیکی شهر از جمله مناطق مسکونی و شبکه خیابان ها و… می باشند. 
از طرفی با توجه به اینکه شــبکه ارتباط شــهری در اکثر کالنشــهرها بدون توجه به 
مسائل  زهکشی طبیعی خیابان ها و بدون توجه به شیب سطح زمین و ساخت 
و ســازهای غیر اصولی، مســیل های داخل شــهری را از انتقال و هدایت روان آبها 
به مناطق امن تر ناتوان ساخته است و وظیفه انتقال آبهای سطحی اکثرا بعهده 
المان های شــهری مانند اتوبان ها، خیابان ها و کوچه ها بدون آبروها و زهکش 
های ســطحی و زیرزمینی صورت می گیرد که یقینا مشکل آفرین خواهد بود. لذا 
با اجرای عملیات  آبخیزداری شهری می توان از بروز اینگونه خسارات و صدمات 
جلوگیــری نمود. یادآوری این نکته ضروری اســت که در کالنشــهرها اکثر بارش ها 
به دلیل فرسودگی سیستم تخلیه فاضالب)اگو( تبدیل به روان آب های سطحی 
شــده و در ســطح شــهر بصورت آبگرفتگی نمایان می گردد که با مدیریت جامع و 
یکپارچه شهری)مدیریت جامع و یکپارچه حوزه های آبخیز برون شهری و درون 
شــهری( در کنترل و مهار رواناب ها، عالوه بر ســاخت سازه های مکانیکی و ایجاد 
کانیو، کالورت و کانال ها در آبگذرهای حاشیه و وسط کوچه ها و خیابانها و انتقال 
آنها به خارج از محیط شــهری، می توان با اســتفاده مجدد از رواناب ها در تامین 
آب کشــاورزی، توســعه فضــای ســبز و تغذیه ســفره هــای آب زیرزمینی مــورد نیاز 
کشــاورزان منطقه نیز اقدام موثری نمود. دخالت های انســانی در طبیعت باعث 
بروز حوادث مختلفی می شــود. حوادثی از قبیل ســیل، آتش ســوزی، فرســایش 
زمین، زلزله و.... شاید مدت ها پیش می شد این گونه حوادث را طبیعی دانست 
اما امروزه با تحول شهرنشــینی و گســترش ســاختمان ســازی آن هم غیراصولی و 
بــه شــیوه هــای خــارج از اســتاندارد کارشناســی شــده، دیگــر نمــی تــوان چنیــن 
اظهارنظری را داشــت. این روزها که ســیل بســیاری از مناطق کشــور را در بر گرفته 
تمامی کارشناسان مرتبط نقطه نظری مشترک دارند آن هم دخالت های انسانی 
اســت. از دســتکاری مسیل ها و ســاخت و ســاز غیرمجاز گرفته تا مدیریت بحران 
غیراصولــی و تخصیــص بودجه های نه چنــدان کافی برای این مقوله و ... همه و 
همه مواردی هســتند که در این مدت نســبت به آن ها بسیار انتقاد شده و گرچه 
مســئوالن هم به این مســئله واقف اند اما الزم است از این حوادث درس گرفته و 
یک برنامه ریزی درســت برای آینده داشــت. حال باید دید از نظر کارشناسی چه 
مواردی منجر به ســیل می شــوند و راهکار اساســی برای جلوگیری از ســیل های 

پرخطر چیست.

5-1- عوامل دخیل در بروز سیل
عوامــل ســیل خیــزی شــامل حســاس بــودن خــاک بعضــی از زیــر حوضــه هــا بــه 
فرســایش، رگبارهای تند، تجاوز به حریم آبراهه ها می باشــد و همچنین تبدیل 
حریــم هــا به زمین های زراعی، پوشــش ضعیف گیاهی و شــیب های تند و پائین 
بــودن زمــان تمرکــز در فیزیوگرافی حوضه هــا در این زمینه دخیــل اند. مهمترین 
عواملی که باعث ایجاد ســیل می شــوند در درجه اول خاك حســاس به فرسایش 
حوضه و بعد ضعف پوشــش گیاهی و لخت بودن خاك اراضی واقع در باالدســت 

حوضه های آبخیز است. یکی از مهم ترین پیامدهای فرسایش خاك بروز سیالب 
 ها اســت، با فرســایش خاك، بافت و ســاختمان خاك بهم خورده، عمق خاك کم 
شــده و گیاهــان قــادر به اســتقرار و ادامه حیــات نخواهند بــود. همچنین کاهش 
ظرفیــت نفوذپذیری خاك را در این زمینه مهم می باشــد بــا این روند بارندگی  ها 
بیشــتر از آنکه به داخل خاك نفوذ کرده و مورد اســتفاده قرار گیرند، تبدیل به هرز 

آب ها می گردد و از بهم پیوستن آن ها سیالب  ها به وجود می  آید.

5-2- اجرای طرح هایی برای کاهش خسارت سیل
یکی از مواردی که می تواند در پیشــگیری و کاهش خســارت ســیل موثر باشــد، 
اشــاره کــرد اجــرای عملیــات بیولوژیکــی در ســطح حوضه هــای آبخیــز و مناطق 
باالدســت حوضــه نقــش بســیار مهمی در وقــوع ســیل دارد. همچنیــن با توجه 
بــه فرســایش کنــاری رودخانه، اجرای دیــواره های حفاظتی در نقــاط بحرانی و 
حاشــیه رودخانــه ها و کنترل جریــان و محصور کردن آن در داخل کانال توســط 
خاکریز، دیواره های سیل بند و یا مجاری بسته مفید به نظر می رسد. تخریب 
ســیل به فاکتورهایی چون شــدت ســیل، حجم آورد ســیل، مدت زمان تداوم 
سیل و تعداد وقوع سیل در سال بستگی دارد که غالبًا تحت تأثیر مناطق سیل 
خیــز باالدســت قــرار دارد. بــه گفتــه او میزان خســارات ســیل به توســعه یافتگی 
مناطق ســیل گیر مرتبط خواهد بود، به این معنی که خســارت در واحد ســطح 
برای ســیل های یکســان در مناطق شــهری و روســتایی، کشــاورزی و صنعتی، 
شهرهای پرجمعیت و کم جمعیت بسیار متفاوت است. همچنین دیگر موردی 
که به نظر اهمیت دارد، اجرای دقیق طرح های کنترل و پخش سیالب، آبخوان 
داری و عملیــات مکانیکــی و بیومکانیکی در این حوضه ها منجر به تأخیر زمان 

حرکت و افزایش نفوذ و حفظ منابع آب و خاك خواهد شد.

راه های پیشگیری از سیل
برای مبارزه با مشــکل سیل و اجرای طرح های دقیق کنترل سیالب، نخستین 
گام شناســایی ابعاد مشــکل و بررســی دقیق عوامل ایجاد آن اســت. شناسایی 
دقیق و برخورد آگاهانه و هوشیارانه با این پدیده دقت و کارایی برنامه ریزیهای 
کنترل ســیل را باال برده و از هدر رفتن ســرمایه ها و اجرای طرح های نامناســب 
جلوگیــری بــه عمــل مــی آورد. ســیل عمدتــًا نتیجــه طبیعــت حوضــه و عکــس 
العمــل هیدرولوژیکی آن اســت. چنانچه مدیریت حوضــه آبخیز و عکس العمل 
هیدرولوژیکــی آن بهبــود و توســعه یابد می توان از صدمات وارده توســط ســیل 
کــه بــه طور وســیعی در دشــت های ســیالبی اتفــاق می افتــد، جلوگیــری نمود. 
اقدامــات بیولوژیکــی و مکانیکــی ســاده و اصالح نحوه اســتفاده از زمین شــامل 
جنــگل کاری، کشــت روی خطــوط تــراز، کشــت نــواری، تــراس بنــدی و.... را از 
جمله فعالیت های مؤثر و کاربردی در جهت کنترل هرز آب ها دانست. احداث 
ســازه هایی چون چك دم، ســد های رســوب گیر، بانکت بندی و مخازن جمع 
آوری آب هــم بــا هدف تأخیــر در رواناب و تثبیت تولید رســوب تأثیرگذارند، این 
مــوارد گامــی اســت در جهــت اصــالح مناطق باالدســت کــه خود موجــب کنترل 

جریان های سیالبی و کاهش خسارات ناشی از آن می شود.

مدیریت صحیح در بحران
بحــران حاصــل از پدیــده ســیل هــم ماننــد ســایر بالیــای طبیعــی باید در ســه 
مرحلــه قبــل، حیــن و بعــد از وقــوع حادثــه بــه صــورت کامــاًل هماهنــگ با هم 
مدیریــت گــردد. مدیریت صحیح ســیل هــم مانند ســایر بحران هــای طبیعی 
مدیریتی فرابخشــی بوده و بنابراین ارگان ها و ســازمان های گوناگونی با توجه 
بــه اختیــارات و وظایف قانونی خود در این مدیریت نقش دارند. نیاز اســت تا 
شــناخت درســتی از تعــداد و حجــم رخداد های ســیل به دســت آیــد از این رو 
کارگــروه تخصصــی ســیل و طغیــان رودخانه، تهیــه بانک اطالعاتی ســیل را به 
عنوان یک اقدام زیربنایی در محورهای کاری خود قرار داده است. همچنین 
نقش منابع طبیعی در این راستا مهم است، به طوری که اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری هم با محوریت این موضوع و از محل اعتبارات بســیار محدودی 
گام هــای مؤثــری را مــی توانــد برداشــته، کــه در قالب پیمــان و عقد قــرارداد با 

اهــداف و موضوعات صورت می پذیرد.
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روش هــای غیرســازه ای در مدیریــت و مهــار ســیالب، در برگیرنــده آن بخــش از 
فعالیت هایی است که برای کاهش خطرات سیالب سازه  های فیزیکی احداث 
نمی شود. در این روش ها هدف کمینه کردن پیامدهای پس از وقوع سیالب یا 
به عبارت دیگر فراگیری زندگی با سیالب به جای مقاومت در برابر سیالب است. 
کلیــه روش هــای کاهش مشــکالت ســیالب که در برگیرنده تواما ســه مشــخصه: 
اعمــال شــدن قبــل از وقوع ســیالب، ماهیت ســازه ای و اســتفاده بــا هدف دور 
کــردن ســیالب از مــردم نباشــند، روش های غیرســازه ای مدیریت ســیالب می 
باشــند. برای مثال مقابله به هنگام با ســیالب، دارای ماهیت سازه ای است و 
بمنظور دور کردن ســیالب از مردم صورت می گیرد ولی در هنگام ســیالب انجام 
می شود یا مدیریت حوضه آبریز قبل از وقوع سیل و به منظور دور کردن سیالب 

از مردم صورت می گیرد ولی ماهیت آن عمدتا غیرسازه ای است.
در گذشــته بســیاری از کشــورها تصــور مــی کردند که با احداث ســدها، ســیل بندها 
و کانــال هــای ســیل بــر میتوان بطــور کامل ســیالبها را کنتــرل نمــود و از آب گرفتگی 
جلوگیری کرد. تجربیات جهانی نشــان داده است که این راهبرد غیرعقالنی است. 
اکنون کارشناسان سیالب اعتقاد دارند که ترکیب روش های سازه ای و غیرسازهای، 
راه حل بهینه برای حداقل نمودن خســارات ســیالب اســت. در عین حال ترکیب 
روش های ســازه  ای و غیرســازه ای از نظر اقتصادی کم هزینه تر از روش های ســازه 
ای به تنهایی بوده و از طرفی روشهای غیرسازه ای به دلیل نبود اقدامات سازه ای 
در جهت حفظ پایداری محیط زیســت می باشــند. بطور کلی در مدیریت ســیالب 
باید پایداری عوامل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی تواما در نظر گرفته شوند.
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و چشم انداز(, آب و توسعه پایدار: دوره1 شماره 3

بابک مهرآوران, کاظم اسماعیلی, رویکرد جدید در کاهش طعم و بو از آب سدکارده 
با استفاده از سامانه ترکیبی فراصوت، سوپرهواده و جذب سطحی)مطالعه موردی: 

تصفیه خانه ی آب شماره 1 مشهد(, آب و توسعه پایدار: دوره 1 شماره ۲
کاظم اسماعیلی, مهدی دری, نگرش توصیفی آماری بر اتفاقات شبکه ی آب شرب 

روستایی)مطالعه موردی: شهرستان قاین(, آب و توسعه پایدار: دوره 1 شماره ۲
سعید صالحی, کاظم اسماعیلی, تعیین ارتفاع فیلتر قایم در سدهای غیرهمگن با هسته 

رسی قایم, آب و خاک: جلد31، شماره ۶، سال139۶
قاسم پناهی, سعیدرضا خداشناس, علیرضا فریدحسینی, ارزیابی روش  های برآورد 

جریان زیست  محیطی در رودخانه  ها, آب و توسعه پایدار: دوره 4 شماره1)139۶(
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جریان های متالطم در هیدرولیک, آب و توسعه پایدار: دوره 5 شماره ۲)1397(: آب 

و فناوری.

ایــران ســرزمین ســیل خیــز اســت و بــا توجــه به خشکســالی هــا و کمبــود آب در 
کشــور، ســیالب ظرفیتــی می توان آب هــای آن را مدیریت و مهــار و بهره برداری 
کرد. ســیل عبارت اســت از تراز یا جریان آزاد غیرعادی آب در سطح زمین داخل 
رودخانــه و در ســیل راه کــه ارتفــاع آب بیشــتر از حالت عادی بــوده و موجب زیر 
آب رفتن زمین های پســت می شــود. سیالب، حرکت آب است بطوریکه هرچه 
در مســیر باشــد حمل می شود ولی طغیان به سکون این آب ها و پیوستن آنها 
بــه رودخانــه و دریاچــه و درنتیجــه بــاال آمدن ســطح آب و زیــر آب رفتن مناطق 
مســکونی و کشــاورزی گفته می شــود. معموال طغیان در پی سیل رخ می دهد. 
ســیالب هــا به دو شــکل رخ مــی دهند. ســیل های آرام و ســیل هــای ناگهانی. 
ســیل ناشــی از بارش با شدت کم و درسطح وسیعی از حوضه و با مدت و تداوم 
زیاد را سیل آرام یا تدریجی و سیل ناشی از بارش با شدت زیاد در سطح کوچکی 
از حوضه را ســیل ناگهانی گویند. اغلب ســیالب های رخ داده در کشــور به دلیل 
تغییــر شــرایط فیزیکــی حوضــه های آبریــز و از بین رفتن پوشــش هــای گیاهی و 
تغییر اقلیم های ایجاد شــده، به شــکل ناگهانی رخ می دهند. با توجه به تغییر 
اقلیم صورت گرفته در کشور و پیامدهای وقوع سیالب باید اقدامات الزم جهت 
پیــش بینی و مقابله با ســیالب صورت گیرد و در ایــن زمینه ارتباط و هماهنگی 

و همکاری های الزم و مناسب بین نهادها و ارگان های مرتبط به عمل آید.
در این زمینه هواشناســی، شــهرداری ها، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، وزارت راه 
و شهرســازی و هالل احمر از جمله دستگاه های متولی مدیریت سیالب هستند. 
با انجام اقدامات الزم و به موقع می توان خســارات و صدمات ســیل اعم از فردی، 
جانــی، اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی را کاهــش داد. جهت پیشــگیری 
از وقوع ســیل اســتفاده از روش های عملیات ســاختمانی و غیر ســاختمانی امری 
ضروری اســت و در بکارگیری هر یك از روشــها توجه به نوع خاك، آب و هوا، پوشــش 
گیاهــی، محدوده ســاخت و ســاز و… نیز الزم اســت. همچنیــن ضــرورت دارد برای 
شهرهایی که در معرض تهدید سیل قرار دارند ضمن انجام مطالعات الزم، طرحی 
تحــت عنــوان طرح جامع کنترل و مهار ســیالب تهیه گردد که طــی آن تمامی حوزه 
آبریزی)کــه اراضــی ش هر جزیی از آن هســتند( مورد بررســی قرار گرفتــه و در صورت 

امکان یك سازمان واحد یا یك کمیته هماهنگی، مسئول برنامه ریزی و اجرای طرح 
جامع باشد، و مسئولین شهری و دولتی قوانین و مقررات و تمهیدات الزم را برای 

اجرای آن فراهم آورند تا بدین وسیله بتوان خسارات ناشی از سیل را کاهش داد.
در ایــن شــهرها نیــز بــر اســاس مطالعــات میدانــی آ بخیــزداری و مطالعــات 
مهندسی رودخانه در مناطق مختلف شهری موارد زیر پیشنهاد می گردد:

* مطالعات مقدماتی به منظور شناخت ویژگیهای مختلف محدوده شهری در 
حاشیه رودخانه های درون شهری کالنشهرها.

* تهیه طرح و بررســی هندســی شیوه های ســاماندهی و ساختار قابل اجراء در 
محدوده عرضی و طولی رودخانه های داخل شهر.

* تعییــن و جانمایــی ســازه هــا و عملیات حفاظتی در محــدوده عرضی و طولی 
رودخانه ها و زهکش های سطحی شهرها.

* بررســی وضعیــت اجتماعــی و ســکونتگاهی اطــراف محــدوده و حاشــیه دو 
رودخانه شهری .

* بررسی اثراث گردشکری و اکوتوریستی  ناشی از اجرای طرح آبخیزداری شهری 
و ساماندهی رودخانه های شهری در محدوده کالنشهرها.

* انجــام مطالعــات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی و ســیالب دو رودخانه مورد نظر 
در سطح شهر.

* تهیــه نقشــه هــای پهنــه بنــدی و مقاطــع عرضــی و طولــی جریــان آب در دو 
رودخانه مورد مطالعه)برای سیالبهای۲، 10،  ۲5 ، 100، ۲00 ساله(.

* ارائــه توصیــه هــای کارشناســی دررابطه با مدیریت رســوب و روشــهای کنترل 
فرســایش در بســتر و حاشــیه رودخانــه هــای درون شــهری در طــول بــازه هــا و 

مقاطع مختلف رودخانه و انتخاب گزینه برتر مهار رسوب و فرسایش.
* بررسی اجزاء طرح و سازه های آن با توجه به مطالعات معماری، هیدرولیک، 
ژئوتکنیکی و ســازه های موجود  در بســتر و حاشــیه رودخانه ها و زهکش های 

سطحی در سطح کالنشهر.
* طراحی دقیق سازه ای، معماری، و هیدرولیکی کلیه عملیات اجرایی طرح

* جانمایی نهایی عملیات اجرایی آبخیزداری شهری و برون شهری در حوزه آبریز .

6- روش های غیرسازه ای مدیریت و مهار سیالب

منابع

7- نتیجه گیری
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با وقوع سیل در استان های گلستان، لرستان و خوزستان، 
ســتاد مدیریت بحران شهرداری اسالمشهر که از نخستین 
روز نــوروز به دســتور حســین طال شــهردار، در حالــت آماده 
بــاش قــرار داشــت، بــا ارســال ماشــین آالت، تجهیــزات و 
نیروهای امدادرسان، فعالیتهای امدادی خود را به باالترین 
حد ممکن رســاند و با هدف مهار ســیل، کاهش مخاطرات 
ناشــی از سیل و بازگشت مردم به زندگی عادی، به کمک و 

یاری شهروندان  استان های سیل زده شتافت.  
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، بر اساس 
گزارش مدیر بحران شهرداری اسالمشهر، این مجموعه از 
نخســتین ســاعات وقوع سیل در استان گلســتان پای کار 
بــوده و بعــد از اعــزام دو تیم امدادی به همــراه خودروهای 
مورد نیاز، با آماده سازی اکیپ دیگر خود را به مناطق سیل 
زده استان لرستان   اعزام کرد.  در این سفر امدادی، اکیپ 
تخصصــی  و تجهیــزات  ســتاد مدیریــت بحران شــهرداری 
اسالمشــهر شــامل نانوایی و آشــپزخانه ســیار - که به نام 
امام حســن مجتبی ع مزین شده- به همراه تجهیزات فنی 
و تاسیســاتی بــرای ارائــه خدمات به هموطنان ســیل زده 
راهی  اســتان لرســتان شــد. پــس از ایــن اقدام، ســازمان 
پســماند شــهرداری اسالمشــهر نیــز  پس از اعــزام ادوات 
موتوری ســنگین و نیمه ســنگین به اســتان گلستان، سه 
دســتگاه کامیــون حامــل بــار آب معدنی جهت اســتقرار و 

امدادرسانی به مناطق سیل زده اعزام کرد.
روســتای  منطقــه  ســه  بحــران  مدیریــت  کــه  آنجایــی  از 
ســتاد  برعهــده  ترکمــن  بنــدر  و  آق قــال  شــهر  گمیشــان، 
مدیریــت بحــران اســتانداری تهــران بــود، عالوه بــر اکیپ 
امدادی و ماشین آالت و امکانات شهرداری اسالمشهر، 
بــرای  نیــز   لواســان  و  پیشــوا  رودهــن،  شــهرداری های 
امدادرســانی در محــل حضــور داشــتند کــه به گفتــه مدیر 
مشــکل  عمــده  اسالمشــهر،  شــهرداری  بحــران  ســتاد 
آق قال، فقدان نقشــه نقاط بحرانی )نقشــه طالیی( بود. 
گفتنی اســت با مصوبه شورای شهر اسالمشهر، مبلغ دو 

میلیارد ریال به سیل زدگان اختصاص یافت.
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بایدها و نبایدهای 
سیل نوروز  98 شیراز

دکتر ناصر بنیادی 
استاد یار دانشگاه تهران 

مرکز  گروه معماری وشهرسازی

در تاریخ پنجم فروردین 98، دقایقی بعد از ساعت 11، فاجعه ای به وقوع 
پیوست که جان تعداد بیست و یک نفر از هم میهنان ما گرفت و عالوه بر 
مجروح کردن دهها نفر دیگر و تخریب خود روهای بسیار، جراحتی بر روح 

و روان مردم شیراز و ایران نهاد که به آسانی فراموش نخواهد شد. 
اگرچه این حادثه در دروازه قرآن ناشی از نامناسب بودن سطح مقطع 
کانال مسیل دروازه قرآن بود، اما بررسی ها نشان میدهد که شهرهای 
ما، از جمله شــیراز، نیاز به پایش و ارزیابی مســتمر تأسیســات شهری و 
عوامل مطرح در مدیریت بحران دارند؛ که متأســفانه در دهههای اخیر 

کمتر به آن بها دادهایم.
1. کاوشی در طرح ها و مطالعات باالدست

نگاهی به طرح های توسعه شهری و دیگر طرح های فرادست در شهر شیراز 
نشــان مــی دهد که به موضوع ســیل و بررســی حوزه هــای آبریز در منطقه 
بعنوان یک موضوع تخصصی در حیطه تأسیسات شهری کمتر پرداخته 

شده و به استعالم از وزارت نیرو و سازمانهای تابعه اکتفا شده است. 
 الــف- نخســتین طرح جامع شــهر شــیراز  )دانشــگده هنرهــای زیبا 

دانشگاه تهران 1348(، 
شــورایعالی  طریــق  از   1345 درســال  شهرشــیراز  جامــع  طــرح  تهیــه 
شهرســازی بــه دانشــگاه تهــران )دانشــکدة هنرهــای زیبــا- موسســة 
مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی ( واگــذار گردیــد و در ســال 1351 مورد 
تأیید و تصویب نهائی شورایعالی شهرسازی قرار گرفت. این طرح اولین 
طرح توســعة شهری شیراز محســوب می شود. در زمان تهیه این طرح 
ساخت و سازهای اطراف آرامگاه سعدی هنوز گسترش نیافته و شهرک 
ســعدیه شکل نگرفته و قریه ســعدی نامیده می شد. بافت قدیم شهر 
بعنوان یك منطقه تاریخی با پیشــنهاد یك حلقه فضای سبز در اطراف 

آن از بقیه شهر مجزا شده بود. 
ب- بازنگــری طــرح جامــع )مهندســان مشــاور پیگیــران و نقــش 

جهان1364-1369( و طرح تفصیلی )مصوب 1373(

بازنگری طرح جامع شــهر شیراز از سال 13۶4 توسط مهندسان مشاور 
پیگیــران آغــاز شــد. ایــن طــرح پــس از تصویــب در شــورای شهرســازی 
استان، در مرحله تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری، دچار 
اشــکال گردیــد و پــس از تالش هائــی جهت جلب همکاری مهندســان 

مشاور، به مهندسان مشاور نقش جهان سپرده شد. 
ج- طرح جامع راهبردی ساختاری )1388 ( 

امــروزه شــهر شــیراز با ۲۲ هــزار هکتار مســاحت، جمعیتــی نزدیک به ۲ 
میلیــون نفــر دارد. ایــن شــهر دارای 11 منطقــه شــهرداری اســت کــه به 
منظــور بازنگــری طــرح تفصیلــی مشــاورین مختلفــی به بازنگــری طرح 
تفصیلــی ایــن مناطــق مأمور شــدند و پــس از فرآیندی دشــوار در ســال 

گذشته این طرح ابالغ شد. 
طرح جامع شهر شیراز )مأخذ: مهندسین مشاور شهر و خانه(

2.  آسیب شناسی سیل نوروز 1398
اگر چه تلفات سیل شیراز در نوروز 98 فاجعهای آفرید که توجه همگان را 
به خود جلب کرد، اما سیل و آبگرفتگی شدید در شهر شیراز سابقه قبلی 
دارد.  بطور کلی شهر شیراز در بین ارتفاعات بمو از شمال و ارتفاعات  در 
غــرب و ارتفاعــات دراک در جنوب غربی قــرار دارد. بدین لحاظ از دیرباز 
دو مسیل اصلی در شمال )رودخانه خشک( و مسیل جنوبی )رودخانه 
چنارراهدار، یا میانرود( در شــهر قرارداشته است. این مسیلها در اعصار 
گذشــته در طرحهای شرقشناســانی که از شهر شیراز بازدید کردهاند نیز 
دیده می شــود )تصویر  1(.  در بارش های معمول مســیل های دوگانه 
شهر پاسخگوی جمع آوری آبهای جاری بوده و آنها را به سمت دریاچه 
مهارلو می برد؛ اما در بارش های سنگین تر حوضچه های آبخیز فرعی 
چون شــهرک ســعدی و دروازه قرآن یا حوضچه های جنوبی هم فعال 
شــده و آبگرفتگــی هائــی دیــده مــی شــود. ســیل دروازه قرآن خســارت 

بارترین آنها در دهه های اخیر بوده است.  

2-1( سیل دروازه قرآن شیراز
بررســی های میدانــی نشــان می دهــد کــه آبهــای حــوزه آبخیــز در جنــوب 
ارتفاعات بمو و چهل مقام و باباکوهی در دو شاخه اصلی به سمت دروازه 
قرآن و شهرک سعدی هدایت می شوند. در سال های اخیر با احداث جاده 
جدید خرامه مسیرهای آبریز متمرکزتر هم شده و از طریق پل ها و ابنیه فنی 

از زیر جاده جدید خرامه به سمت دروازه قرآن هدایت می شود.   
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2-2( سیالب در شهرك سعدی شیراز
شهرک سعدی دوره های توسعه متعددی را گذرانده است؛ اما بیشترین 
توســعه در ســال های بعد از 1357 و بصورت سکونتگاههای خود رو و غیر 

رسمی بوده است. 

بعلت حجم زیاد بارش و عدم پاسخگوئی سطح مقطع لوله سیالب در 
مقاطع مختلف آب از مســیر منحرف شــده و در مســیر خروجی از شیراز 
در ســطح خیابــان جــاری شــده و با حرکــت دادن وســائل نقلیــه آنها را 
بهــم کوبیــده و فاجعهای با بیســت و یک نفر کشــته به بار مــی آورد. اما 
متأســفانه ایــن کانــال تنهــا نقطــه دارای اشــتباه در محاســبه و اجرای 

ســطح مقطع لوله نبود، بلکه در نقاط دیگر شهر، بویژه در شهرک 
ســعدی نیــز ایــن مشــکل رخ نمــود و خســارات زیــادی برجــای 

گذاشت، اگرچه خوشبختانه در آنجا خسارت جانی نداشت .

2-4( آبگرفتگی در جنوب شهر شیراز و در حاشیه رودخانه میانرود و 
چنار راهدار 

رودخانه جنوبی شیراز که تحت عناوینی چون میانرود و چنارراهدار و 
ســلطان آباد نامیده می شــود، از ارتفاعات دراک در جاده بوشهر 

آغــاز و از منتهــی الیه جنوبی شــهر و پل فســا به ســمت دریاچه 
مهارلــو مــی رود. این رودخانه که معمواًل خشــک یــا آب کمی را 
در خود دارد، مســیل اصلی دوم در شــهر شــیراز محسوب شده 

و حوزه آبریز ارتفاعات جنوب غربی را به دریاچه مهارلو می برد. 

3- جمعبندی و آموزههای سیل نوروز 98 در شهر شیراز
اگر چه یکی از دالیل وقوع ســیل 5 فروردین ٩٨ در شــهر شــیراز را باید 
حجــم بــارش بســیار زیادی کــه دوره بازگشــت آن بیش از پنجاه ســال 
بوده دانســت، اما خســارات جانی بوجود آمده و وجود کاســتی هائی 
در تأسیسات شهری شیراز حاکی از آنست که نمی توان از این سانحه 
بعنوان یک بالی طبیعی متعارف گذشــت.  این رخداد آموزه هائی با 
خود دارد که بکارگیری آنها در مدیریت شــهری کشــور ما الزامی است. 
برخــی از ایــن آمــوزه هــا از ســیل هــای کوچکتــر قبلــی هم قابــل درس 

گیری بوده و شــرایط موجود قابل اصالح بود. سرریز شدن سیالب 
از کانالهــای با ســطح مقطع محدود و جاری شــدن آن در معابر 
شــهری، قباًل درس خود را به برخی ســاکنان محالت در جهت 
عایق کردن دیوارها )تصویر صفحات قبل( داده بود. اما برخی 

مســئولین و مجریــان در مدیریــت شــهری پذیــرای ایــن درســها 
نبودنــد. هزینه کردن بابت نظارت و پایش مســیل ها و ورودی آنها، 

الیروبی مســیل هــا و حوضچه هــای آرامش و ... در مقابل خســارات 
بوجــود آمــده جانــی و مالــی ارزش چندانــی نداشــته ولــی متأســفانه 
مســئولین اجرائــی بعلــت گرفتــاری در امور روزمــره کمتر بــه نتایج دراز 

مدت کارها توجه کرده و به کار علمی و تخصصی کم بها می دهند. 
این حدیث از امام علی )ع( را باید به گوش جان بسپاریم:     

دور اندیشی جوالن دادن رأى و اندیشه )و تفكر و تأمل( در كارهاست.

2-3( آسیب شناسی سیل نوروز 98 در شهرک سعدی
همانطور که اشــاره شــد، بعلت آنکه شهرک سعدی حوزه آبریز نزوالت 
جوی در ارتفاعات بمو و چهل مقام است، این نزوالت از طریق ابنیه 
فنــی راه، از زیــر جاده جدیداالحــداث خرامه عبور کرده و وارد شــهرک 
سعدی می شوند. این مسیر در داخل شهرک از دو مسیر عمده ادامه 

یافته و در نهایت به رودخانه خشک شیراز می ریزد.

در محله برآفتاب نیز سیالب در معابر اصلی جاری شد و خسارات 
زیادی به منازل ســاکنین که از اقشــار آســیب پذیر جامعه هستند وارد 
کرد. سیالب های جاری در شهرک سعدی عمدتا به رودخانه خشک 

منتهی شدند. 

عکس هوایی
شهرک سعدی
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یکی از  مشکالتی که سال هاست به معضلی اساسی در شهر اسالمشهر تبدیل شده 
است و بسیاری از شهروندان اعم از کسبه و بازاریان، دانشجویان و ... با آن مواجه 
هســتند، عدم وجود پارکینگ های مناســب در ســطح شــهر اسالمشــهر می باشــد. 
شــاید یکی از دالیل آن را می توان این برشــمرد که در طی ســال های گذشــته عده ای 
از افــراد اقــدام بــه تغییــر پارکینگ به واحد مســکونی یا تجــاری کرده اند کــه این عمل 
خــالف قانون آنها باعث شــده، ســطح معابر و  کوچه های شــهر به عنــوان پارکینگ 
مورد استفاده قرار گیرد که  ایجاد اختالل  و ترافیک و بروز مشکالت اجتماعی و نزاع 
و دعوا بر اثر پارک خودرو و ...  ازجمله مســائلی اســت که با این عمل غیرقانونی به 
وجود می آید و تشــکیل ده ها پرونده قضایی در محاکم مختلف قضایی شــاهدی بر 

این مدعا می تواند باشد.
چنانکه ســرهنگ ابراهیم حســن آبادی فرمانده انتظامی ســابق شهرســتان، ضمن 
آنکه درصد باالیی از نزاع و درگیری های صورت گرفته در طی ســال های اخیر را بر ســر 
جای پارک خودرو می دانست،  53 درصد از سرقت های خودرو و لوازم داخل خودرو 
کــه در ســال 1396 بــه وقوع پیوســته بود را نیــز به علت عدم وجــود پارکینگ اعالم و 
تاکید داشت که با راه اندازی پارکینگ های طبقاتی یا مکانیزه در نقاط مختلف شهر، 
می توان شــاهد کاهش این گونــه جرایم بود. عالوه بر تبعــات اجتماعی این معضل، 

پارکینگ های 
مکانیزه 
به اسالمشهر 
می رسند 
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در آئین تجلیل از کارگران نمونه و برتر ، وزیر کار و رفاه اجتماعی بر دستان کارگر شهرداری اسالمشهر بوسه زد.
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، در این مراسم که در سالن اجتماعات عصر انقالب و با حضور وزیر 
تعاون، کار  و رفاه  اجتماعی، اســتاندار تهران و ســایر مســئولین اســتانی و شهرســتانی برگزار شــد، مهندس محمد 
شریعتمداری به پاس احترام به مقام کارگران و تقدیر از تالش های این قشر زحمتکش بر دستان حسن شهبندی 
از کارگــران ناحیــه دو خدمات شــهری منطقه یک شــهرداری اسالمشــهر، بوســه زد. ایــن نیروی زحمت کش 53 ســاله 
خدمات شــهری نزدیک به 16 ســال اســت که در شــهرداری اسالمشــهر مشــغول به فعالیت بوده و طی این سال ها به 
یکی از منظم  و متعهدترین نیروهای خانواده بزرگ شهرداری اسالمشهر شناخته می شود. حسن شهبندی با تقدیر از 
مجموعه مدیران و کارکنان  شــهرداری، می گوید: در طی این ســال ها، همت مدیران و حمایت های آنها از قشر کارگر در 

شهرداری اسالمشهر بود که موجب شده بنده و همکارانمان، انگیزه کار و خدمت به مردم را پیدا کنیم.
الزم به ذکر اســت شــهرداری اسالمشــهر در طی یکی دو ســال گذشــته و با حمایت های اعضای شــورای شهر،اقدامات 

خوبی در جهت حمایت از کارکنان شهرداری باالخص کارگران برداشته است.  

بحث قانونی هزینه  کرد جرایمی که بابت کسر پارکینگ از شهروندان دریافت می شود 
نیز بسیار حائز اهمیت است به طوری که طبق اظهارات شهردار اسالمشهر، مدیران 

شهری باید بابت هزینه کرد این جرایم به مراجع پاسخگو باشند.
مدیــران ارشــد شهرســتان نیز بارها بر تامیــن پارکینگ به عنوان یکــی از اولویت های 
آرای صادره کمیســیون ماده 100 شــهرداری اسالمشهر، تاکید کرده و ابراز داشته یکی 
از مهمترین تخلفاتی که در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار می گیرد، بحث تغییر 
کاربری و تبدیل پارکینگ ســاختمان ها به تجاری یا مســکونی اســت، که به طور جد 
بایــد بــا ایــن تغییر کاربری هــا برخورد قاطــع و باز دارنــده ای صورت گیرد و بــا توجه به 
اینکه مشــکل پارکینگ به عنوان یکی از مهمترین معضالت شــهرها  مطرح اســت، 
نبایــد اعضــای کمیســیون مــاده 100 بــه اخــذ جریمه مــادی بســنده کنند، بلکــه باید 

قاطعانه به اعاده وضعیت قبلی و تامین پارکینگ رای بدهند.
بــا ایــن اوصــاف و احوال، اعضای شــورای شــهر اسالمشــهر کــه این معضل بــه یکی از 
دغدغه هــای مهم ایشــان تبدیل شــده بــود را بارها در جلســات مختلف بــه مدیران 
شــهرداری اعــالم کردنــد و حتی در دو نامه مهم به شــهردار اسالمشــهر در تاریخ های  
96/12/7 )به شماره 5/1/2776( و  97/2/11 )به شماره 5/1/3522( از وی خواستند 
که در خصوص نتیجه اقدامات انجام شده در مورد لزوم احداث پارکینگ های طبقاتی 

از محل عوارض وصولی کسر پارکینگ، به این شورا  گزارشی ارایه کند.
شــهردار اسالمشــهر نیز در پاســخ به این درخواســت ها، ضمن ارســال الیحه ایجاد 
پارکینگ های طبقاتی مکانیزه، طبق گزارشــی اعالم کرد که رشــد، توســعه و گســترش 
فضایــی و کالبــدی شــهر اسالمشــهر در ســال های اخیــر بــه ویــژه افزایش ســاخت و 
سازها، جمعیت پذیری باالیی را در نقاط خاص شهر به وجود آورده که این موضوع 
از یــک طــرف و ضوابــط و مقــررات حاکم بر ســاخت و ســازها که تا قبل از ســال 1389 

برمبنــای تامیــن 50 درصــدی نیاز واقعی بــه پارکینگ مالک عمل بــوده از طرف دیگر، 
شــرایطی را بــه وجــود آورده کــه امــروزه نقاط متراکم و پرجمعیت شــهری به شــدت از 

کمبود پارکینگ رنج می برند. 
بــه واقــع بــه دلیــل سیاســت اشــتباهی کــه تــا قبــل از ســال 89 بــر مبنــای تامین 50 
درصــدی نیــاز  واقعی پارکینگ اعمال می شــد موجب شــده  افراد نســبت به تامین 
پارکینگ منزل مســکونی یا ســاختمان های خود اهمیتی قائل نباشند یا آنکه سود 
را در تبدیل پارکینگ به غیر ببینند که همین اتفاق باعث شده معابر و خیابان های 
موجود در شهر با انباشت پارک خودروها به صورت موقت یا طوالنی مواجه شوند 
که ســبب ایجاد مشــکالت اجتماعی برای ســاکنین و مراجعین به این گونه محالت 
شــده، بــه ویــژه آنکــه در مواقــع بروز حــوادث، تــردد خودروهــای خدمات رســان را 

مشکل می سازد.
همچنین گرچه با تصویب طرح تفضیلی اسالمشهر، یکی از الزامات این طرح تامین 
پارکینگ به صورت صد در صد در نظر گرفته شده است، اما عمال تامین این موضوع 
در برخــی قطعــات ریزدانــه باالخص در معابر با عرض کم میســر نبــوده و قابل طراحی 
نمی باشد و با توجه به فراوانی امالکی که به هر علت امکان تامین پارکینگ مورد نیاز 
در آن امالک وجود ندارد، ضرورت ایجاد پارکینگ طبقاتی در اسالمشــهر بیش از هر 

زمان دیگری می باشد.
از ایــن رو شــهرداری نســبت بــه ایجــاد پارکینگ هــای طبقاتــی مکانیــزه بــرای تامیــن 
کســری پارکینگ های هر محــدوده و منطقه در عرصه های تحت نظر شــهرداری اعم 
از باقیمانــده امــالک واقــع در تعریــض و عرصه های واگذار شــده ماحصــل توافقات و 
غیره... به روش طرح عاملیت تامین و تجمیع کســر پارکینگ اقدام خواهد نمود که 

درباره جزئیات آن در آینده سخن گفته خواهد شد.

بوسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بر دستان کارگر شهرداری اسالمشهر
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شهبـــــاز 
سلمـــــــانی 

منـــــــــد   هنـــــــــر
نقــــــــــــــــــــــــــــــاش 

ی  مشــــــــهر ســــــال ا
در آســتانه مــاه مبــارک 

رمضــان بــه دلیــل ایســت 
قلبــی جــان بــه جــان آفریــن 

تسلیم کرد.
نقــاش  ســلمانی  شــهباز  اســتاد 

و طــراح سرشــناس ملــی و هنرمنــد 
فرهیختــه هنرهای تجســمی ایــران ماه 

گذشــته بر اثــر عارضه قلبی جــان به جان 
آفرین تسلیم و به دیار باقی شتافت و جامعه 

هنری اسالمشهر را داغدار کرد.
فرهیختــه  هنرمنــد  و  اســتاد  ناگهانــی  درگذشــت 

و برجســته شهرســتان اسالمشــهر مرحــوم شــهباز 
عمــوم  بــرای  اســفناک  و  ســنگین  ضایعــه ای  ســلمانی 

شــهروندان منطقــه، بــه ویــژه اهالــی فرهنــگ و هنــر ایــن 
شهرســتان محسوب می شود، که این هنرمند در دوران عمر 

خود شاگردان زیادی را پرورش را به جامعه تحویل داد.
مرحوم شــهباز ســلمانی که در ســال 1355 دیده به جهان گشــود، 

از اســاتید و هنرمنــدان برجســته هنرهــای تجســمی بود کــه مدتی هم  
مســئولیت انجمن هنرهای تجســمی شهرستان اسالمشــهر را بر عهده 

داشــت، در دوران عمــر هنــری اش بــا حضــور درنمایشگاه ها،جشــنواره ها 
ومسابقات استانی و کشوری و بین المللی کسب افتخارات بیشماری وکارنامه 

درخشانی در تاریخ هنر شهرستان اسالمشهر و کشور خلق و ثبت نمود.
این هنرمند برجسته با خصوصیات اخالقی منحصر به فرد، پویش، تکاپو، تالش 

خســتگی ناپذیر خود همواره در پی درک حقیقت نو از هنر و انتقال تجربیات خود به 
دیگران بود. شــهباز ســلمانی در نقاشــی هایش به دنبال هویت خود می گشــت، هویتی 

کــه معتقــد بــود ســالها برایش تالش نمــوده و در آثار شــیوه رنگ گــذاری و منحصــر به فردی 
داشت که این نشان از ذهن مکشوف و خالق و کنکاش ذاتی و جهان بینی وی بود.

 از ویژگی هــای بــارز مرحــوم ســلمانی، خالصه گویــی و اعتقــاد بــه ســادگی و ســکوت مفهومــی و 
راز آلودگــی آثــار وی بــود کــه به وضوح و کامال مشــهود در نقاشــی ها و آثار خلق شــده اش به چشــم 

می خورد و می توان به عمق اسرار این هنرمند پی برد.
 این استاد چیره دست نقاشی که هنر خود را در پای  کالس های درس استاد آقامحمدی آغاز کرد، بعدها 

بــا بهــره گیری و مطالعــات فراوان از آثار قدما و اســاتیدی چون روتکو، پیت موندریــان، منوچهر معتبر، علی 
بیگی پرست و... در راه پوییدن هدف و رسیدن به هنر متعالی تالش کرد.

از مرحوم  شهباز سلمانی 2 فرزند دختر  به یادگار مانده تا در کنار مادر، ادامه دهنده راه پدر هنرمند خود باشند.    
  پیکر مرحوم ســلمانی صبح روز سه شــنبه  هفدهم اردیبهشــت ماه گذشته  از مقابل سالن عروجیان گلزار بهشت 

زهــرا بــر روی دســتان هنرمندان، اهالی فرهنگ وهنر و خانواده مرحوم تشــیع و در قطعه هنرمنــدان و در آرامگاه ابدی 
آرام  گرفت.

رسم ماندن از آنچه بود زیباتر کشید رفت شهباز هنر تا آسمانها پر کشید    
نقش جانکاهی زد این بار و بدل اخگر کشید نقشها  از ناز انگشتان سبزش می شکفت   

گزارش: محمدرضا عباسی

نها
ی ت

ش آدم ها
 نقا

از ؛
شهب
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شــهرداری  عنــوان  بــا  ابتــدا  اسالمشــهر،  در  شــهرداری 
»قاســم آباد شاهی« در ســال 1354 به صورت غیر رسمی 
و با سرپرســتی فــردی به نام قدوســی که اهــل الیگودرز و 
از کارمنــدان فرمانــداری تهــران بــود، شــروع به کار کــرد. از 
آنجایــی که این شــهر در دوره قاجاریــه منزلگاه همایونی 
بوده، به قاســم آبادشــاهی معروف بود که البته بعدها به 
نــام »شادشــهر« شــناخته و پــس از انقــالب اســالمی  به 

»اسالمشهر« تغییر نام یافت.

بنــا بــه اظهار یکــی از کارمندان بازنشســته ی شــهرداری، 
قدوسی به عنوان سرپرست شهرداری قاسم آبادشاهی،  
بــه صــورت موقتــی و تقریبا هــر ماه یک بــار در شــهرداری 
حضــور پیدا می کرد و پس از آن نیز سرپرســتی شــهرداری 
قاســم آباد شــاهی را یکــی دیگــر از کارمنــدان فرمانــداری 
تهــران بــه نــام خواجــوی برعهــده گرفــت تــا اینکه بعــد از 
وی، حکم رســمی شــهردار قاسم آباد شــاهی به نام آقای 
معلمــان  از  و  رشــت  شــهر   متولــد  دلزنــده«  »ســید تقی 
آموزش و پرورش زده شد و وی با ثبت نام خود به عنوان 
اولیــن شــهردار اسالمشــهر  در قبــل از انقالب ســکان دار 
شــهرداری قاسم آباد شاهی شد و در ساختمان جدیدی 
که به همین منظور واقع در خیابان آیت اله کاشانی )که با 
عنوان خیابان آریامهر شناخته می شد(، خیابان مبعث، 
کوچــه بانــک ملــت در نظــر گرفته شــده بود، مشــغول به 

فعالیت شد.
اولیــن جواز ســاختمانی به نام حاج صحبــت )معروف به 
حــاج صحبــت بقال( در محــل باغ فیض فعلی صــادر و به 
این ترتیب ساخت و ســاز و توســعه شــهر  با صدور پروانه 

ساختمانی آغاز شد.
سید تقی دلزنده، به مدت یک سال سکان دار شهر بود و 
در آن زمان با دریافت بودجه شهرداری قاسم آباد شاهی 
توانست، یک دستگاه ماشین آتش نشانی، یک دستگاه 

آمبوالنس و یک دستگاه تراکتور خریداری نماید.

گــروه  تشــکیل  و  نشــانی  آتــش  ماشــین  خریــد  بــا   
خدمات رســانی ایمنی، مقدمات اولیه  تاسیس مدیریت  

آتش نشانی و خدمات ایمنی به وجود آمد.
در سال های قبل و حین انقالب، انجمنی با نام انجمن شهر 
»شاد شهر« فعالیت داشت  که وظیفه آن تصویب لوایح و 
بررسی موضوعات مرتبط با شهر بود و اعضای این انجمن 
طــی انتخاباتی که بــه صورت محلی انجام می شــد انتخاب 
شــده و در شهر فعالیت می کردند که در زمان انتخاب اولین 
شــهردار اعضــای ایــن انجمن شــامل آقایان حاج احســان 

احسانیا، تولی، شاهرخی و خدایار مظفری بودند.

منبع : برگرفته از خاطرات آقای غالم رضا مرادی 
از همکاران بازنشسته شهرداری اسالمشهر 

نمونه پروانه اشتغال به پیشه با امضای 
شهردار وقت قاسم آباد شاهی سید تقی دلزنده 

نمونه پروانه ساختمانی با امضای 
شهردار وقت قاسم آباد شاهی سید تقی دلزنده 

برگی از  گذشته

سیدتقی دلزنده، اولین شهردار 
قاسم آباد شاهی)اسالمشهر(



پایان بن بست 
شهرک امام حسین ع


