
گزارش

   دوره جدید   شــاره دهم   نیمه اول اردیبهشــت1398     توسعه وشهرسازی    د وهفته نامه خربی  شهرداری اسالمشهر   

جمتمع صنفی کارگاهی اسالمشهر
شناخته شده تر از گذشته

ــای  ــاح بندی ه ــا و جن ــارغ از بحث ه ــهر ف ــهر اسالمش ــالمی ش ــورای اس ــای ش اعض
ــهر  ــرفت ش ــعه و پیش ــردم، توس ــه م ــانی ب ــت رس ــه خدم ــواره دغدغ ــی، هم سیاس
اسالمشــهر را دارنــد و بــرای تحقــق ایــن اهــداف از هیــچ کوششــی فروگــذار نیســتند.

در ایــن دوره مدیریــت شــهری، پروژه هــای عمرانــی علــی رغــم مشــکالت مالــی کشــور، 
ســرعت و شــتاب بیشــتری را بــه خــود گرفــت و در عیــن توجــه بــه بحــث زیباســازی 

شــهری، مســائل ترافیکــی شــهر نیــز پیگیــری و بــه مرحلــه اجــرا رســید.
نــگاه معطوف شــده شــورای شــهر اسالمشــهر بــه مجتمــع صنفــی کارگاهی اسالمشــهر 

ــه دنبــال توســعه  ــه ب و محــالت مســکونی آن منطقــه حاکــی از آن اســت کــه موجدان
محــالت و مناطــق  ایــن شــهر هســتند. بازنگــری بــر تحــوالت عمرانــی اخیــر منطقــه 
چهــار اسالمشــهر نشــان از همیــن توجــه اســت کــه بــر مبنــای آن، اقداماتــی همچــون 
ــم  ــورای پنج ــت.  در ش ــه اس ــورت گرفت ــهری ص ــات ش ــفالت و  خدم ــازی، آس زیباس
ــن موضــوع کــه کــدام عضــو در کــدام منطقــه ســاکن  اســالمی شــهر اسالمشــهر، ای
ــرای تحــول و  ــالش خــود را ب ــی و اتحــاد ت ــا همدل ــوده و ب اســت، هیچــگاه مطــرح نب

توســعه تمامــی محــالت و مناطــق بــه کار بســته انــد. 

رویکرد شورای شهر ؛ حرکت هدفمند برای خدمت به مردم

روکش آسفالت مکانیزه
جزئی ازنهضت توسعه عمرانی

توسعه عمرانی منطقه 4
همراه با جدول گذاری معابر

صفحه 3 صفحه 2

سو  تفاهمی به نام شهرک صنعتی چهاردانگه

منطقــه چهــار شــهرداري اســالم شــهر بــا مســاحت 

ــه  ــهر و ب ــي ش ــع رشق ــار در ضل ــدود2450 هكت ح

عنــوان يــي از مهمرتين ورودي و خروجي از ســمت 

شــهر تهــران و در همســايگي بــا شــهر چهاردانگــه قــرار دارد كــه شــامل 

ناحيه منفصل شــهري شــاتره، مجتمع منايشــگاههاي ماشــني آالت ســنگني 

و نيمــه ســنگني، مجتمــع صنفــي –كارگاهــي و حريــم منطقــه ميباشــد كه 

نقــش بســيار مهمــي در اقتصــاد شــهري، توليــد و اشــتغال شــهري را ايفــاء 

مــي كنــد.

مجتمــع صنفي-كارگاهــي بــا حــدود 5600 واحــد صنفــي و كارگاهــي بــا 

بيــش از يس هــزار فرصــت شــغيل ســهم بســزايي در اشــتغال دارد و انبــوه 

كارگاه هــاي توليــدي در بخــش مصنوعات چــويب و فلزي نقــش تاثريگذاري 

در توليــد شهرســتان ايفــاء مــي كننــد و يــي از مهمرتيــن منابــع درآمــدي 

منطقــه نيــز بــه شــار مــي رود. بــا هــدف حايــت از كاالي ايــراين و رونق 

توليــدات داخــيل، بــا تغيري رويكــرد شــهرداري در ســال 1397 و ســال 1398 

شــاهد افزايــش ســطح كمــي و كيفي خدمــات عمراين و شــهري در مجتمع 

مذكــور هســتيم در يــك جملــه مــي تــوان گفــت مجتمــع صنفي-كارگاهي 

نگــني منطقــه چهــار اســت كــه نيــاز بــه صيقــل دارد تــا ظرفيــت هــاي آن 

در زمينــه اقتصــاد شــهري )اشــتغال-درآمد( و رونق توليــد داخيل از بالفعل 

بــه بالقــوه تبديــل شــود. مجتمــع منايشــگاههاي ماشــني آالت ســنگني و 

نيمــه ســنگني هــم در مقيــاس كشــوري صاحــب جايــگاه مناســب اســت 

كــه مســتلزم توجــه جــدي در بخــش خدمــات عمــراين و شــهري و تامــني 

رسانــه خدمــات عمومــي مصــوب از جانــب مجــري مجتمــع مــي باشــد.

مجتمع صنفی-كارگاهی اسالمشهر،نگين منطقه چهار است
رضا مهدوی مدیر منطقه 4 اسالمشهر:

مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر



| دوهفته نامه خربی |

|  اخبار حوزه مدیریت شهری اسالمشهر | 

از آنجايـــي کـــه ايجـــاد حساســـيت و دقـــت در 
ــد در بخـــش افزايـــش  ــا مي توانـ ــروژه هـ ــراي پـ اجـ
ـــراي  ـــد اج ـــوده و رون ـــاز و موثرب ـــيار کارس ـــت بس کيفي
ـــهر در  ـــهر اسالمش ـــوراي ش ـــد، ش ـــرعت بخش آن را س
خصـــوص نظـــارت و بررســـي اجـــراي پـــروژه هـــاي 
ــرد. در  ــد کـ ــي نخواهـ ــه کوتاهـ ــي هيچگونـ عمرانـ
شـــوراي شـــهر اسالمشـــهر معتقديـــم کـــه نظـــارت 
صحيـــح و مســـتمر جـــزء وظايـــف اصلـــي ناظريـــن اســـت 

ـــر اينکـــه رونـــد  و نظـــارت مســـتمر در پروژه هـــا عـــالوه ب
ـــره وري آن را  ـــد، به ـــرعت مي بخش ـــروژه را س ـــراي پ اج
ـــردم در پارلمـــان  ـــدگان م ـــد. نماين ـــش مي ده ـــز افزاي ني
شـــهري در تالشـــند تـــا مديريـــت شـــهري اسالمشـــهر  با 
ـــد ســـاخت و ســـاز پروژه هـــا  افزايـــش فعاليـــت خـــود رون
و کيفيـــت معابرعمومـــي را بـــا آســـفالت ريزي ها و 
بهســـازي هاي مناســـب  بـــاال ببرنـــد و ايـــن مهـــم 
زمانـــي تحقـــق پيـــدا مي کنـــد کـــه  برنامـــه ريـــزي 

ــالش  ــد و تـ ــاي کار آمـ ــم گيري هـ ــق و تصميـ دقيـ
ـــف  ـــاي مختل ـــق در زمينه ه ـــران مناط ـــن و مدي معاوني
عمرانـــي بـــا همـــت مضاعـــف صـــورت گيـــرد. توجـــه بـــه 
ـــع  ـــن رف ـــهر و همچني ـــار اسالمش ـــه چه ـــعه منطق توس
ـــهر از  ـــی اسالمش ـــی کارگاه ـــهرک صنف ـــکالت ش مش
ـــورای  ـــت ش ـــه در اولوي ـــت ک ـــی اس ـــه هاي ـــر برنام ديگ
ـــه زودی شـــاهد  ـــا ايـــن مهـــم، ب ـــرار دارد کـــه ب پنجـــم ق

ـــود. ـــم ب ـــه خواهي ـــن منطق ـــی در اي ـــات خوب اتفاق

هیچگونه کوتاهی در نظارت پروژه ها نخواهیم داشت ایوب عالیی رئیس شورای
 شهر اسالمشهر

اسالمشــهر  در  عمرانــی  پروژه هــای  اجــرای 
مصالــح  مجــرب،  پيمانــکار  از  اســتفاده  بــا 
ــی،  ــات علم ــردن مطالع ــاظ ک ــتاندارد و لح اس
ســبب ارتقــای ســطح کيفــی ساخت وســاز 
ــگانه  ــق شش ــی، در مناط ــای عمران در پروژه ه

ــت ــده اس ش
در  مناســب  برنامه ريــزی  ديگــر  ســوی  .از 
ــی در  ــل اصل ــی، عام ــای عمران ــرای پروژه ه اج
ــروژه هــا اســت. ــان و هزينه هــای پ کاهــش زم

برنامه ریزی مناسب
کاهش زمان و هزینه را به دنبال دارد

از ديــد گاه شــورای شــهر، دقــت در اجــرای طــرح 
هــا از اهميــت بااليــی برخــوردار اســت چــرا کــه 
ــازه  ــک س ــوان ي ــه عن ــی ب ــای عمران ــروژه ه پ
ــهروندان  ــد ش ــرض دي ــواره در مع ــی هم اجتماع

ــت.  اس
پارلمــان شــهری بــر ايــن بــاور اســت کــه رعايــت 
مســائل زيباســازی بــر مبنــای خالقيــت در کنــار 
توجــه بــه کيفيــت و ســرعت بخشــيدن بــه اجرای 
ــهری  ــت ش ــه مديري ــورد توج ــد م ــا باي ــروژه ه پ

اسالمشــهر قــرار گيــرد.

دقت در مطالعات و طراحی پروژه ها 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است

توجــه بــه شــهرک صنفــی کارگاهــی اسالمشــهر، 
بهــره بــرداری ازاســتعدادهای  مالــی کافــی بــرای 
ــن  ــهری در اي ــر ش ــای کالن ت ــرح ه ــرای ط اج

منطقــه اســت. 
ــه  ــه ب ــدف از توج ــه ه ــت ک ــی اس ــن در حال اي
ــی  ــهرک صنف ــی ش ــی و فيزيک ــت عمران وضعي
کارگاهــی اسالمشــهر، رســيدن بــه اســتانداردهای 
مطلــوب شــهری و اهميــت دادن بــه مهــم تريــن 
ــت رســانی  ــان خدم ــه هم ــه شــهرداری، ک وظيف

ــت. اس

رسیدن به استانداردهای مطلوب
مهمترین وظیفه شهرداری

اعضــای شــورای شــهر اسالمشــهر بــر ايــن باورنــد 
ــهر  ــاز ش ــا ني ــو ب ــی همس ــای عمران ــه پروژه ه ک
ــای الزم   ــی از ابزاره ــوان يک ــه عن ــهروندان ب و ش

توســعه شــهری اســت. 
بــر ايــن اســاس پــروژه هــای عمرانــی که در ســطح 
شــهر بــه خصــوص در منطقــه چهــار اسالمشــهر 
اجــرا مــی شــود  از نظــر کمــی و کيفــی در 
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وي ــهری از اهمي ــت ش مديري
ــدات شــورای شــهر  ــه آن از تاکي اســت و توجــه ب

اســت.

پروژه های عمرانی همسو با نیاز 
شهر و شهروندان است

  ارینب مسرور
  عضو شورای شهر

  مهرپویان طارانی
  عضو شورای شهر

  حسین علی
  عضو شورای شهر

  استاد ساالریان
  نایب رییس شورا

روکش آسفالت مکانیزه
جزئی از نهضت توسعه عمرانی منطقه 4

 زیــر ســازی، بهســازی و آســفالت معابــر، خیابان هــا و کوچه های 

منطقــه 4بــه عنــوان امــری مهــم و رضوری در راســتای بازســازی 

زیرســاخت های شــهری بــا جدیــت صــورت گرفــت.

باتوجــه بــه نیــاز مربمــی کــه بــرای زیــر ســازی و آســفالت معابــر 

منطقــه چهــار اسالمشــهر وجود داشــت، از اواســط ســال گذشــته 

بــا برنامــه ریزی هــای صــورت گرفتــه توســط مدیریــت شــهرداری 

منطقــه، بیــش از نیمــی از ایــن معابــر کــه نقــش مهمــی در تردد 

خودروهــا داشــته اســت، بــه صــورت عملیاتــی انجــام شــد.

در ایــن طــرح بیــش از 25 هــزار مــرت مربــع  آســفالت بــا هزینــه 

بیــش از 7 میلیــارد ریــال در خیابــان میثاق، خیابان میــالد، خیابان 

22 فلزتراشــان و خیابــان صنایــع وهمچنین 600 مــرت مربع  ترمیم 

ولکــه گیــری بــا هزینــه 1 میلیــارد ریــال در خیابــان زنبــق، الیــن 

کنــد رو بزرگــراه ســعیدی و دوربرگــردان بزرگــراه ســعیدی بیــش 

از 5 هــزار مــرت مربــع ترمیــم و لکــه گیــری بــا هزینــه 4 میلیــارد 

ریــال در مجتمــع صنفــی کارگاهــی اسالمشــهر در خیابــان هفتم 

آلومینیــوم کاران، خیابــان صنایــع، خیابان فــردوس و خیابان ماهر 

و ســطح منطقــه انجــام شــده اســت.

 از زمانــی کــه  توســعه  عمرانی مناطــق کم برخــوردار از خدمات 

شــهرداری، بــه یکــی از موضوعــات مهــم و  اولویــت دار مدیریت 

شــهری اسالمشــهر قرارگرفتــه اســت، منطقــه چهــار نیــز تحــت 

ــا اقدامــات  ــه ب ــه و از ســوی شــهرداری منطق ــرار گرفت شــعاع ق

موثــر و چشــم گیــر صــورت گرفتــه، در حــوزه آســفالت، جــدول 

گــذاری، زیبــا ســازی و خدمــات شــهری مطلــوب در منطقه چهار 

اسالمشــهر شــاهد هستیم.

همچنیــن بــا در نظــر گرفــن توســعه عمرانــی در یکــی از 

مهمرتیــن مراکــز اقتصــادی و تولیــدی کشــور، بــا اجــرای طــرح 

آســفالت و جــدول گــذاری معابــر در مجتمــع صنفــی کارگاهــی 

اسالمشــهر، مشــکالت تــردد و عبــور و مــرور در ایــن مجتمــع نیز 

کاهــش چشــمگیری داشــته اســت بــه طــوری کــه ایــن اقدامــات 

مــورد اســتقبال صاحبــان صنــوف و تولیدکننــدگان ایــن مجتمــع 

واقــع شــده اســت.

منطقــه چهــار اسالمشــهر مدتــی اســت دســتخوش 
تحوالتــی اســت کــه پيامدهــای عمرانــی و اقصــادی 

قابــل توجــه ای را داشــته اســت.
ــزی مجتمــع صنفــی کارگاهــی  ــروژه ممي اجــرای پ
اسالمشــهر کــه تــا مدتــی پيــش يــک ايــده بيشــتر 
ــر  ــه تاثي ــت ک ــی اس ــن تحوالت ــی از همي ــود، يک نب

ــه داشــته اســت. ــت منطق چشــمگيری در مديري
ايــن پــروژه براســاس پيشــنهاد شــماره 38007 مورخ 
97/3/24 منطقــه و موافقــت شــهردار بــا اســتفاده از 
ــرم  ــزاري و ن ــخت اف ــزات س ــاني و تجهي ــع انس مناب
ــي  ــروه تخصص ــر کارگ ــت نظ ــود تح ــزاري موج اف

مميــزي مجتمــع بــه مرحلــه اجــرا رســيد.
اهدافــی کــه بــا اجــرای ايــن پــروژه دنبــال ميشــود، 
مــی تــوان دســتيابي بــه آخريــن اطالعــات عرصــه 
ــع،  ــي مجتم ــي و کارگاه ــاي صنف ــان واحده و اعي
تهيــه شناســنامه صنفــي مجتمــع براســاس آخريــن 
ــاز و  ــاز و غيرمج ــاي مج ــتخراج بناه ــت، اس وضعي
رســيدگي بــه تخلفــات ســاختماني، وصــول حقــوق 
ــروز اطالعــات امــالک و  قانونــي شــهرداري، ثبــت ب
نــوع فعاليــت صنفــي در ســامانه شهرســازي و پــروژه 
هــاي ملکــي و صنفــي، ايجــاد شــفافيت اطالعــات و 
ــوع فعاليــت  ــا و ن جلوگيــري از تخلفــات قدمــت بن
صنفــي کــه در رســيدگي بــه تخلفــات ســاختماني 
ــرد. ــاره ک ــت، اش ــوردار اس ــي برخ ــت باالي از اهمي
ــرای  ــتای اج ــه در راس ــورت گرفت ــات ص ــا اقدام ب
ــه  ــر برنام ــروژه براب ــن پ ــرح، اي ــن ط ــع اي ــه موق ب
تدويــن شــده 60 درصــد پيشــرفت فيزيکــي داشــته 
و تاکنــون ســايت آلومينيــوم کاران، آهنــکاران و 
فلزتراشــان مميــزي شــده اســت.ديگر واحــد هــای 
صنفــی مســتقر در مجتمــع صنفــی کارگاهــی 
ــن  ــدان دور در اي ــه چن ــده ای ن ــهر در آين اسالمش

ــد شــد. ــده خواهن طــرح گنجان

از ایده تا عمل؛
پروژه ممیزی مجتمع 

صنفی کارگاهی اسالمشهر 

تا چندی پیش محله 

شاتره یا هامن منطقه 

چهار اسالمشهر یکی از 

محل های کم برخوردار از 

خدمات شهری و توسعه 

عمرانی محسوب می شد 

که با نگاه ویژه مدیریت 

شهری اسالمشهر این 

منطقه مدتی است حال 

و هوای دیگری دارد.

حالی هوایی از جنس 

آسفالت و جدول گذاری 

و زیبا سازی شهری که 

جلوه دیگری به این 

منطقه داده است.

روکش آسفالت مکانیزه 

معابرعمومی ، کوچه 

ها و خیابان های این 

منطقه یکی از اقداماتی 

است که این منطقه را نو 

نوار و اهالی آن را راضی 

و خوشنود کرده است.

همه این اقدامات توسط 

مدیریت شهرداری منطقه  

چهار صورت گرفته است.

تالش ماندگار در سایه همدلی و پایمردی مدیریت شهری اسالمشهر
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هــای  بخــش  بيــن  مناســبی  همــکاری 
ــبب  ــهر س ــهری اسالمش ــت ش ــف مديري مختل
ــود  ــه خ ــام وظيف ــه در انج ــا مجموع ــد ت ش
موفــق  عمرانــی  هــای  پــروژه  اجــرای  در 
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــت در اج ــود.رمز موفقي ش
و  همــکاری  شــهری،  توســعه  و  عمرانــی 
هماهنگــی مجموعــه مديريــت شــهری اســت.

ــز از  ــهر ني ــورای ش ــی در ش ــاد و همدل اتح
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــق پ ــل رون ــر دالي ديگ

ــت. ــهر اس ش

هماهنگی مدیریت شهری
رمز موفقیت اجرای پروژه ها

توســعه متــوازن و جبــران عقــب ماندگــی در 
ــه  ــن دغدغ ــم برخــوردار از مهمتري مناطــق ک
مديريــت  و  شــهر  شــورای  اعضــای  هــای 
ــور  ــن منظ ــت.به همي ــهر اس ــهری اسالمش ش
ــرای  ــهری ب ــات ش ــی و خدم ــوزه عمران در ح
بينــی  پيــش  ای  توســعه  اهــداف  تحقــق 
و  مســائل  و  اجــرای طــرح  رونــد   شــده، 
ــتمر و  ــورت مس ــق را بص ــکالت در مناط مش
ــرده  ــری ک ــزارش پيگي ــت گ ــا درياف ــه ب ماهان

ــتيم. ــا هس ــق آنه ــال تحق ــه دنب و ب

توسعه متوازن در مناطق  
 مهمترین دغدغه شورای شهر

در  اسالمشــهر  چهــار  منطقــه  بهســازی 
رعايــت  در مســير  برداشــتن  گام  راســتای 
کيفــی  اســتانداردهای  و  قواعــد  اصــول، 
ــهر  ــورای ش ــف ش ــت وظاي ــوب در اولوي مطل
ــت.  ــه اس ــهر  قرارگرفت ــهرداری اسالمش و ش
ــر  ــراف ب ــا اش ــز ب ــهر ني ــهرداری اسالمش ش
اهميــت ايــن مهــم توجــه ويــژه ای را جهــت 
رعايــت اســتانداردهای کمــی و کيفــی در 
اجــرای طــرح هــای تدويــن شــده در منطقــه 

دارد. چهــار اسالمشــهر 

رعایت استانداردهای کمی و کیفی 
در اجرای طرح های منطقه چهار

صنفــی  مجتمــع  اينکــه  بــر  تاکيــد  بــا 
بااليــی  اهميــت  از  اسالمشــهر  کارگاهــی 
بــرای مديريــت شــهری اسالمشــهر برخــوردار 
ــرای ايــن  ــی موثــری ب اســت، اقدامــات عمران
ــوزه   ــه در ح ــود ک ــده ب ــبينی ش ــه پيش منطق
ــازی  ــا س ــذاری، زيب ــفالت، جدولگ ــای آس ه
آنهــا  اجــرای  شــاهد  شــهری  خدمــات  و 

هســتيم.
ــز  ــاتره ني ــه ش ــهری محل ــعه ش ــن توس در اي

ــت.  ــته اس ــمگيری داش ــرات چش تغيي

تحوالت عمرانی نشان از 
توسعه پایدار است

  علی اکبر ترابی
  عضو شورای شهر

  ناصر عبدی آذر
  عضو شورای شهر

  امین اسدی
  عضو شورای شهر

  کریم نایبی
  عضو شورای شهر

آغاز توسعه عمرانی منطقه 4
همراه با جدول گذاری معابر

بــا توجــه بــه اهمیــت و رضورت توجــه بــه مســائل عمرانــی در منطقــه چهــار 

اسالمشــهر، مدیریــت شــهرداری منطقــه با هــدف ســامان دهی معابــر و نهرها و 

همچنیــن مناســب ســازی پیاده رو هــا و جــداول، عملیــات به ســازی و مرمــت جــداول را 

در دســتور کار خــود قــرار داد. جــدول گــذاری شــهرک صنفــی کارگاهــی اسالمشــهر کــه 

از اهمیــت باالیــی نیــز برخــوردار بــود، همزمــان بــا معابــر دیگــر محله هــای منطقــه 

ــه ســعیدی و خروجــی  ــوار آیــت ال ــد کنــدرو بل چهــار آغــاز شــد. جــدول گــذاری بان

خیابــان گلدســته بــه مــرتاژ 500 مــرت وبــا هزینــه یــک میلیــالرد وپانصــد میلیون ریــال و 

همچنیــن جــدول گــذاری خیابــان 22 فلزتراشــان، خیابــان میثــاق، خیابــان ظفــر، خیابان 

میــالد، خیابــان راش، خیابــان صنوبــر و خیابــان صنایــع در شــهرک صنفــی کارگاهــی 

اسالمشــهر بــه مــرتاژ نزدیــک بــه 4 هــزار مــرت بــا هزینــه 12 میلیــارد ریــال بــه تاکیــد 

شــهردار اسالمشــهر و بــا تــالش شــهرداری منطقــه چهــار انجــام و بهــره بــرداری شــد.  

ــار  ــه چه ــر و خیابان هــای منطق ــص جــداول در ســطح معاب ــع نواق ســاماندهی و رف

ــه خصــوص شــهرک صنفــی کارگاهــی اسالمشــهر از اقدامــات خدمــات  اسالمشــهر ب

رســانی شــهرداری منطقــه بــه شــهروندان اســت کــه در راســتای ســاماندهی و هدایــت 

آب هــای ســطحی و جمــع آوری فاظــالب انجــام شــد. تســهیل در تــردد و عبــور و مرور، 

ســاماندهی و زیبــا ســازی فضا هــای شــهری و مناســب ســازی پیــاده روهــا و جدول های 

حاشــیه خیابان هــای ســطح منطقــه از دیگــر اهــداف اجــرای ایــن طــرح بــود.

ایــن توســعه عمرانــی در منطقــه چهــار اسالمشــهر از بــدو رشوع بــه کار شــورای پنجــم 

بــا تاکیــد اعضــای شــورای شــهر در دســتور کار مدیریت شــهری اسالمشــهر قــرار گرفت.

ــل  ــی معض ــس از بررس ــهر پ ــهری اسالمش ــت ش مدیری

ترافیــک ایجــاد شــده در مســیر بلــوار آیــت ا... ســعیدی 

بــه خصــوص در میــدان منــاز، طــرح اصالح هندســی این 

مســیر را در دســتور کار خــود قــرار داد. 

ــاد پیــش  در ایــن طــرح یــک دور برگــردان در بهــرام آب

ــد اجــرا  ــک بای ــرای روان ســازی ترافی ــه ب ــی شــد ک بین

مــی شــد.

ایجــاد دوربرگــردان بهــرام آبــاد و تعریــض بزرگــراه آیــت 

الــه ســعیدی در محــل دوربرگــردان بــا هزینــه ای بالــغ 

بــر 16 میلیــارد ریــال کــه توســط شــهراری منطقــه چهار 

ــن  ــی از مهمرتی ــت، یک ــه اس ــورت گرفت ــهر ص اسالمش

ــتای  ــه در راس ــی اســت  ک ــن طــرح های و اساســی تری

کاهــش مشــکالت ترافیکــی اسالمشــهر  و روان ســازی 

بــار ترافیکــی محــور آیــت الــه ســعیدی  صــورت گرفت.

ــادی در  ــش زی ــود نق ــادگی خ ــم س ــرح علیرغ ــن ط ای

روانســازی تــردد خودروهــا در ایــن محور داشــته اســت.

ــاد 13000 مــرت مربــع  در  طــرح  دوربرگــردان بهــرام آب

زیــر ســازی 900 مــرت جــدول گــذاری و 13000 مــرت 

مربــع آســفالت، عملیــات عمرانــی انجــام شــده اســت .

احداث دوربرگردان بهرام آباد 
گامی موثر در کاهش ترافیک 

مجتمــع صنفــی کارگاهــی اسالمشــهر را کــه در منطقــه چهار 
قــرار گرفتــه اســت همــه مــی شناســند، مجتمــع کــه بــا قــرار 
ــزرگ در دل  ــدگان و کارگاه هــای کوچــک و ب دادن تولیدکنن
خــود، بــه یــک منطقــه اقتصــادی بزرگ شــناخته شــده اســت 
کــه برخــی تولیــد کننــدگان آن، نــه تنهــا در ســطح ملــی بلکه 

در ســطح جهانــی نیــز آوازه خوشــی دارنــد. 
ــدم  ــهری و ع ــط ش ــای غل ــت ه ــل سیاس ــه دلی ــفانه ب متاس
توجــه بــه اهمیــت و نقــش ایــن مجتمــع صنفــی کارگاهــی از 
ســال  هــای دور تــا بــه امروز، برخی شــهروندان اسالمشــهری، 
ــن  ــدگان، از ای ــد کنن ــود تولی ــا خ ــدگان و بعض ــه کنن مراجع
مجتمــع بــه نــام شــهرک صنعتــی چهاردانگــه یــاد مــی کننــد 
غافــل از اینکــه مجتمــع صنفــی  کارگاهــی در داخــل حریــم 
اسالمشــهر بــوده و کلیــه خدمــات عمرانــی و خدمات شــهری 

آن نیــز بــر عهــده شــهرداری اسالمشــهر اســت. 
از ســوی دیگــر، عــدم وجــود تابلوهــای هدایتگــر در معابــر 
و خیابــان هــای داخلــی ایــن مجتمــع و نبــود پــالک هــای 
ــان  ــرای صاحب ــم ب ــی ه ــکالت فراوان ــاف، مش ــتی اصن پس
صنــوف و هــم بــرای مراجعــه کننــدگان بــه همــراه داشــته 
ــردن  ــدا ک ــرای پی ــده ب ــه کنن ــک مراجع ــه ی ــوری ک ــه ط ب
ــود در محوطــه شــهرک  ــور ب ــک آدرس، ســاعت هــا مجب ی
مدیریــت شــهرداری  بدهــد.  از دســت  را  وقــت خــود 
منطقــه چهــار اسالمشــهر بــرای اینکــه ایــن ســو تفاهــم در 
ــه  ــدام ب ــی و مــردم برطــرف شــود، اق ــان فعــاالن صنعت می

نصــب تابلوهــای پســتی و پــالک واحدهــای صنفــی بــا آرم 
ــرده اســت.  ــع ک ــن مجتم شــهرداری اسالمشــهر در ای

ایــن اقــدام هرچنــد کــه بــا تاخیــر صــورت گرفتــه اســت ولــی 
یکــی از اقدامــات رضوری در ایــن مجتمــع بــوده و بســیاری 

از مشــکالت موجــود ایــن مجتمــع را مرتفــع کــرده اســت. 
ــی و نصــب تابلوهــای  ــالک کوب ــه پ ــد ک ــه منان ــه ناگفت البت

هدایتگــر نــه تنهــا در مجتمــع صنفــی 
کارگاهــی انجــام شــده اســت بلکــه در 
متامــی کوچــه هــا و خیابــان هــای ســطح 
منطقــه چهــار اسالمشــهر نیــز صــورت 

ــت.  ــه اس گرفت
بــا ایــن اقــدام متامــی کوچــه هــا و خیابــان 
هــای منطقــه چهــار اسالمشــهر مزیــن 
بــه تابلــوی پســتی  و هدایتگــر بــا آرم  

ــد.  ــده ان ــهر ش ــهرداری اسالمش ش
یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه در ایــن 
هــای  برنامــه  اولویــت  در  منطقــه 
بــرای  و  منطقــه  شــهرداری  مدیریــت 
قــرار  ترافیکــی  از مشــکالت  جلوگیــری 

اســت،  گرفتــه 
نصــب گاردریــل و تابلوهــای راهنایــی 
ــالش  ــت کــه بات و هشــدار دهنــده   اس
ــه انجــام شــد. نیروهــای شــهرداری منطق

مجتمع صنفی کارگاهی اسالمشهر، شناخته شده تر از گذشته
سو تفاهمی به نام شهرک صنعتی چهاردانگه

مجتمع صنفی کارگاهی اسالمشهر که 

برخی به اشتباه از آن به عنوان شهرک 

صنعتی چهاردانگه یاد میکنند، این 

روزها آبسنت اتفاقاتی است که این 

منطقه را به سمت توسعه عمرانی 

سوق  داده است.  این رویداد که 

برگرفته از زیر سازی و آسفالت معابر 

عمومی، جدولگذاری و بازسازی 

انهار، زیبا سازی و تجهیز به تابلوهای 

هدایتگر و راهنامیی است. هرچند که 

این اتفاقات پس از سالیان طوالنی در 

منطقه رخ داده است ولی نه تنها حوزه 

عمرانی منطقه را توسعه داده بلکه با 

توجه ویژه به این مرکز اقتصادی بزرگ، 

توسعه رونق اقتصادی را نیز به همراه 

خواهد داشت.
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تابلوهــای شــهری،پارک ها و فضــای ســبز،نمای بيرونی ســاختمان ها،المان 
ــد  ــه شــمار مــی رون ــر از بخــش هايــی ب هــای شــهری،خيابان هــا و معاب
ــان  ــايند در اذه ــا و خوش ــوه ای زيب ــد جل ــی توان ــب م ــاری مناس ــا معم ــه ب ک
عمومــی مــردم ايجــاد کــرد. عــدم وجــود تناســب و هماهنگــی مناســب و منظــم 
در ســيمای شــهری محلــه شــاتره يــا همــان منطقــه چهــار اسالمشــهر،  دليلــی 
شــد تــا مديريــت ايــن منطقــه اقدامــات چشــمگيری در حــوزه زيبــا ســازی ايــن 

منطقــه انجــام دهــد.

عملکــرد اخيرشــهرداری منطقــه چهار شــهرداری اسالمشــهر در حــوزه زيبا 
ســازی شــهری نشــان مــی دهــد کــه ايــن منطقــه از مجموعــه وظايفی که 
برابــر قانــون بــر عهــده داشــته، بــر زيبايــی و مفاهيــم بصــری آن تاکيــد زيــادی 
داشــته و ايــن امــر را ســر لوحــه کارهــا و برنامــه هــای خــود قــرار داده اســت. ايــن 
در حالــی اســت کــه ايــن منطقــه پيــش تــر از اينهــا فاقــد هرگونــه زيبــا ســازی 

محيطــی و شــهری بــوده اســت.

در هر گوشه از منطقه چهار که 
زندگی کنی، قطعا جدول هایی در 

کنار خانه و یا محل کسب شما 
وجود دارد که با رنگهای مناسب و 

متنوع رنگ آمیزی شده اند.
 رنگ آمیزی جدول های سطح 

منطقه چهار اسالمشهر یکی  از 
اقدامات واحد زیبا سازی  است.

رنگ آمیزی جداول

به منظور رفع مزاحمت 
و ایجاد زیبایی بصری در 
منطقه چهار اسالمشهر، 
کلیه تابلوها، داربست ها و 
اجناسی که در سطح منطقه 
قرار داشت،طی عملیاتی جمع 
آوری وپاکسازی شد. اجرای 
این طرح به مراتب در این 
منطقه در حال انجام است.

رفع المانهای مزاحم شهری

یکی از عوامل استفاده عابران 
از پل های عابر پیاده، زیبایی 

و تجهیز ایمنی این پل هاست. 
شهرداری منطقه چهار در یک 
اقدامی جالب، پلهای عابر این 

منطقه را ضمن رنگ آمیزی، به 
سایه بان و کفپوش های ایمنی 

مجهز کرده است.

زیب�ا سازی پل های هوایی

از آنجایی که نقش تصاویر شهدا 
در فضاهای شهری به منظور ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 
نقش زیادی دارد، شهرداری منطقه 

چهار نیز با ترسیم تصویر شهید 
امیر حسین ربیع آذر بر روی یکی 

از دیوارهای منطقه این فضا را ایجاد 
کرده است. 

تصاویر شهدا بر دیوارهای شهر

مدیریت شهرداری منطقه 4 
اسالمشهر ضمن زیباسازی سطح 
منطقه، اقدام به دیوارنویسی و 
رنگ آمیزی دیوارهای مدارس نیز 
کرده است. رنگ آمیزی دیوارهای 
مدارس با استفاده از تصاویری از 
طبیعت، در آرامش بصری دانش 
آموزان نقش بسزایی دارد.

زیب�ا سازی مدارس سطح منطقه

دیوارهای مشرف به شهر یکی از 
فرصت های مناسبی است تا با 
استفاده از خوشنویسی و نقاشی، 
فضایی نشاط آور و پویا برای شهر 
ایجاد کرد  که  با تدبیر مدیریت 
شهری و نیروهای شهرداری 
منطقه چهار این اتفاق در شهرک 
شاتره و دیگر نقاط منطقه 4 به 
زیبایی رخ داده است.

دیوار نویسی و خوشنویسی

از ایده های ساده زیب�ا سازی تا آرامش خاطر شهروندان
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 يکــی از مهمتريــن شــاخص هــاي ارزيابــي عملکــرد 

شــهرداريها در حــوزه طــرح هــاي توســعه شــهري بهبــود 

عبــور و مــرور شــهري اســت کــه بيشــتر تمرکز بــه تملک 

و اجــراي معابــر عمومــي تاثيرگــذار اســت. در تحقــق اين 

ــهرداري  ــار ش ــه چه ــدوده منطق ــم در مح ــه مه وظيف

ــم  ــوده اي ــی ب ــک هاي ــرای تمل ــاهد اج ــهر ش اسالمش

ــه  ــر عمومــی ب کــه نقــش موثــری در بازگشــايی معاب

ــته  ــعيدی( داش ــت ا..س ــی )آي ــور اصل ــوص مح خص

اســت.   برخــي از شــاخص تريــن ايــن اقدامــات، رفــع 

اختــالف از حــدود 9800 مترمربــع عرصــه عمومــي 

تحــت مالکيــت شــهرداري و تخريــب اعيانــي هــاي 

در ســير طــرح و آمــاده ســازي کامــل آن در محــدوده رودخانه 

ــه و  ــک عرص ــن، تمل ــان 12 فروردي ــداي خياب ــا ابت ــن ت ک

اعيانــي واحــد صنفــي واقــع در محــل تقاطــع بزرگــراه آيــت 

الــه ســعيدي و خيابــان گلدســته، تملک عرصــه و اعيــان واقع 

ــه ســعيدي،  ــت ال ــراه آي ــروژه دوربرگــردان بزرگ در اجــراي پ

ــوب  ــع جن ــدرو ضل ــع در باندکن ــان واق ــک عرصــه و اعي تمل

بزرگــراه آيــت الــه ســعيدي نبــش خيابــان شــهيد محمديــان 

و موافقــت بــراي آزادســازي و اجــراي عمليــات عمرانــي آمــاده 

ســازي زيربنايــي بانــد کنــدرو در محــدوده پــالک هــاي ثبتي 

مجتمع نمايشــگاههاي ماشــين آالت ســنگين و نيمه سنگين 

بــه مســاحت 3200 مترمربــع بــوده اســت. 

تملک  های راه گشا برای 

عبور و مرور در معابر عمومی 


