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درآمد شهرداري :حس��ين محمد پورزن��دي ،معاون مالي و اداري ش��هردار تهران گفت :امس��ال وابس��تگي
درآمدهاي ش��هرداري به ساختوساز ،نس��بت به گذشته به ميزان قابل مالحظهاي كاهش
يافته و اين مهم افزايش درآمدهاي پايدار وروند رو به رشد در توسعه شهر را رقم زده است.
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با همکاری ستاد مدیریت بحران منطقه در
بوستان چيتگر برگزار شد

 8ورودي به طرف درياچه
اگر فكر ميكنيد براي رفتن به درياچه ش��هداي خليج فارس بوس��تان چيتگر بايد هفتخوان رس��تم را بگذرانيد و تنها يك مسير
ش��هري براي رس��يدن به اين درياچه وجود دارد ،سخت در اشتباهيد .مديران شهري فكر همه چيز را كرده و  8ورودي مختلف براي
رس��يدن به اين درياچه از بزرگراههاي مختلف تهران در نظر گرفتهاند .مدير روابط عمومي ش��هرداري منطقه  22به نقل از ش��هردار
منطقه ميگويد« :درياچه چيتگر پس از بهرهبرداري كامل  8ورودي اصلي خواهد داش��ت كه  3ورودي در ش��مال درياچه 3 ،ورودي
در ش��رق و  2ورودي در غرب و ش��مال غرب آن در نظر گرفته ش��ده است ».شهرونداني كه ميخواهند از فضاي تفريحي گردشگري
مجموعه استفاده كنند ميتوانند با طي مسير در بزرگراه شهيد حكيم ،بلوار  45متري كاشان ،بزرگراه آزادگان و خيابان هوانيروز به
درياچه برسند .شهرونداني هم كه ضلع شمال مجموعه تفريحي گردشگري درياچه چيتگر و بزرگراه شهيد خرازي را براي رسيدن به
آن انتخاب كردهاند نيز ميتوانند از تقاطع غيرهمسطح اين بزرگراه با شهرك شهيد باقري ،تقاطع بزرگراه شهيد خرازي با بلوار كاشان
و تقاطع آن با بلوار س��احل به اين مكان برس��ند .در ضلع غرب درياچه چيتگر هم بلوار  45متري شهرداري ،جاده آزادشهر و خيابان
ميركمالي براي دسترس��ي به اين فضا در نظر گرفته ش��ده است .هاشميون توضيحات بيشتري ميدهد و ميگويد« :معابر دسترسي
سوارهرو در مراحل پاياني ساخت قرار دارند .بخش وسيعي از اين معابر آسفالت شده و بخش ديگري از آنها در مرحله زيرسازي و آماده
به آسفالتريزي هست و بهزودي آماده بهرهبرداري ميشود».

امكانات ويژه براي
رفاه شهروندان
شايد روزي كه كلنگ ساخت درياچه چيتگر
زده شد ،كمتر كس��ي فكرش را ميكرد كه اين
درياچه بتواند به يكي از نقاط عطف فعاليتهاي
مديري��ت ش��هري در پايتخت تبديل ش��ود ،اما
باالخ��ره همه اين اما و اگرها به نتيجه رس��يد و
درياچه ش��هداي خليج فارس در بوستان چيتگر
با بهترين امكانات به بهرهبرداري رس��يد .معاون
فني و عمران ش��هرداري منطقه  22در خصوص
امكانات موجود در درياچه شهداي خليج فارس
ميگويد« :كانال انتق��ال آب به درياچه به طول
 6كيلومت��ر 8 ،فضاي جمعي (پالزا) ،تصفيهخانه
آب ،مس��يرهاي پي��اده رو به ط��ول  7كيلومتر،
مسيرهاي دوچرخهس��واري به طول 8كيلومتر،
كوشك و رواق روي سد ،مسيرهاي پياده فرعي
در محدوده جنگلي ،س��اخت چن��د پاركينگ با
ظرفيت  20هزار خودرو در ضلع ش��مال ،غرب و
شرق درياچه ،پاركينگهاي ويژه دوچرخه220 ،
چشمه سرويس بهداشتي ،آالچيقهاي مذهبي
و س��كوهاي اقامه نماز همگي از امكاناتي اس��ت
كه مقدمات يك تفريح بدون دردسر در بوستان
چيتگر در كنار درياچه مصنوعي خليج فارس را
براي شهرنشينان فراهم كرده است».

يك روز شاد شاد در بوستان چيتگر
تهرانيها مواقعي كه ميخواهند از دود و دم پايتخت فرار كنند و نفسي تازه كنند بار وبنديلشان را جمع ميكنند و به شمال و جاده
چالوس ميروند يا فضاي اطراف سدهاي تهران ،اما افتتاح نخستين درياچه بزرگ مصنوعي ايران در پايتخت گزينه آسان و بدون دغدغهتري
را به فهرس��ت س��فرهاي كوتاه آنها اضافه كرده اس��ت ،گزينهاي كه هيچوقت از امتحان كردن آن پش��يمان نميشوند .مديران شهري از
ظرفيتهاي گردشگري بوستان چيتگر و درياچه آن آنقدر مطمئن هستند كه عنوان قلب گردشگري پايتخت را شايسته اين درياچه ديدهاند.
البته اگر شما هم مروري بر امكانات تفريحي و گردشگري موجود در اين درياچه داشته باشيد با آنها در اين زمينه هم نظر ميشويد .مدير
روابطعمومي شهرداري منطقه  22در خصوص اين امكانات تفريحي و همچنين مذهبي ميگويد 2« :آمفيتئاتر روباز با ظرفيت  4هزار نفر،
باغ هنر زميني ،موزه آب و خاك ،غرفههاي عرضه محصوالت فرهنگي و اطالعات گردشگري تنها بخشي از امكانات اين مجموعه است .عالوه
بر اين ،ساخت فضاهاي بازي ساحلي ،امكانات مختلف براي بازيهاي آبي ،آبنماي موزيكال ،زمينهاي بازي پينت بال و فضاهاي بازي كودكان
در پهنه ساحلي همچنين قرار دادن تجهيزات ورزشي و بدنسازي خاص متناسب با نياز سالمندان و كودكان و ناتوانان جسمي ،آبشارهاي
مصنوعي ويژه و بزرگترين باغ صخرهاي شاخص در پهنه ساحلي درياچه از ديگر امكاناتي است كه اين مجموعه را با ديگر مجموعههاي
تفريحي گردشگري موجود متفاوت ميكند .عالوه بر اين فضاهاي پذيرايي و اقامت موقت هم در آن تعبيه شده است.

نخستين مانور اسكان
اضطراري

انگار گس�لهاي زلزلهخيز نميخواهند دست
از س�ر ايراني�ان ب�ردارد و هر چند م�اه يك بار
مهمان ناخوانده يكي از ش�هرها ميشوند .هنوز
خرابيه�اي بعد از زلزل�ه آذربايجانآباد نش�ده
بود كه همين يك ماه قبل زلزله چند ش�هر ديگر
ايران را لرزاند .در اين مواقع اس�ت كه زنگ خطر
ب�راي متولي�ان س�تاد مديريت بحران در ش�هر
تهران كه در خط گس�لهاي زلزلهخيز قرار دارد
به صدا در ميآيد و آنها با شبيهس�ازي موقعيت
زلزله آمادهسازيشان را ميسنجند .براي همين
اين بار تصميم گرفتند تا نخس�تين مانور اسكان
اضطراري را در بوستان چيتگر برگزار كنند .براي
اطلاع از جزييات اين مانور س�راغ دبير س�تاد
مديريت بح�ران منطقه رفتيم و ب�ا عباس امين
صفت درباره حضورش�ان در اي�ن مانور گفتوگو
كرديم.
نام اين مانور با مانورهاي ديگر متفاوت است؟
ماجرا چيست؟
ما ت�ا به حال ه�ر مانوري در خص�وص زلزله
برگ�زار كرديم مانور تخليه اضط�راري ،مربوط به
زمان زلزله است ،اما تخليه خانهها مرحله اول كار
اس�ت و در مرحله بعد بايد به فكر اسكان هزاران
خانوادهاي بود كه ممكن اس�ت زلزله آوارهش�ان
كرده باشد .در بوس�تان چيتگر مقدمات اين كار
فراهم شده است.
امكانات�ي ك�ه در اين بوس�تان براي اس�كان
اضطراري در نظر گرفته شده ،چيست؟
هر ن�وع امكاناتي كه براي اس�كان موقت نياز
باش�د در اين بوستان فراهم ش�ده است .صدها
س�كوي اس�كان اضطراري ،بيش از  200چش�مه
س�رويس بهداشتي ،فروش�گاههاي مواد غذايي،
بيمارستان صحرايي و امكانات ديگر.
قرار است در اين مانور چه اتفاقي بيفتد؟
م�ا ميخواهي�م تمرين اس�كان اضط�راري را
در اين بوس�تان در ش�رايط شبيهس�ازي ش�ده
بع�د از زلزل�ه انج�ام دهي�م .اينكه ي�اد بگيريم
خونس�رديمان را حفظ و در مكانهاي مشخص
شده اسكان پيدا كنيم .خودتان ميدانيد اگر در
شهر تهران با جمعيت ميليونياش خداي ناكرده
زلزله بيايد ممكن است افراد بسياري بيخانمان
شوند و س�ازماندهي اين افراد در مكانهايي كه
ويژه اسكان اضطراري در نظر گرفته شده ،بسيار
مهم است.
در منطقه  2هم مكاني براي اسكان اضطراري
در نظر گرفته شده؟
بل�ه .س�تاد مديري�ت بح�ران در ه�ر منطقه
مكانهاي�ي را ب�راي اس�كان اضط�راري در نظر
گرفته و در حال آمادهسازي آنها است .در منطقه
ما هم بوس�تان پرواز ،ش�قايق و پرديس�ان براي
اسكان اضطراري در نظر گرفته شده است.
آنطور كه شنيدهايم در اين مانور همه مناطق
ش�ركت دارند؟ منطقه ما چه سهمي در برگزاري
اين مانور دارد؟
بله .گروههاي دوام تم�ام مناطق در اين مانور
بزرگ ش�ركت ميكنن�د .از منطقه ما هم بيش از
 200نف�ر از اعضاي گروههاي دوام قرار اس�ت در
نمايش اسكان اضطراري حضور داشته باشند .اين
مانور فرصتي براي محك آموزشهايي اس�ت كه
اعضاي اين گروهها در چند سال گذشته ديدهاند.

