به نام خدا "

حریم شهرداری تهران
حریم  ،فضای جدا نشدنی ،ما بین خط بیرونی شهر و مناطق شهری است .داشتن آب و هوای مناسب  ،مستلزم ایجااد واوا
عادالنه میا حقوق شهر و حریم است .
شهرداری وهرا به عنوا بانی نظارت و کنترل حریم  ،با سرلوحه قرار داد واکیدات مقام معظم رهبری سعی بر آ داشته وا
مسئولیت و وعهدات خود را در این امر خطیر به نحو مطلوب و شایسته به انجام رساند.

حریم شهرداری منطقه یک
یکی ا مهمترین پهنه های حریم شهر وهرا مروبط با شمال آ و دامنه های جنوبی البر می باشد کاه در منطقاه یاش شاهر
وهرا واقع گردیده است .
محدوده ای به وسعت  00/000هکتار به طول  10کیلومتر که ا شرق به گردنه قوچش وا ابتدای اوشا و فشم و ا سامت
غرب به رودخانه درکه منتهی می گردد.
این محدوده ا حریم به لحاظ منابع طبیعی  ،دارای نقاط برجسته و پر اهمیتی می باشد که هار یاش باه تاورت باالقوه مای
ووانند نقش بسزایی را در وغییرات جوی آب و هوا در شهر وهرا ایفا نمایند  .ا جمله این امااکن مای واوا باه ایان ماوارد
اشاره نمود :
 -0محدوده درکه با طبیعتی چشم نوا و دیدنی.
 -2محدوده دربند و اروفاعات آ که همه رو ه پذیرای طبیعت دوستا بی شماری می باشد .
 -1روستای پس قلعه با قدمتی دیرینه و درختا سر به فلش کشیده .
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 -4بوستا جمشیدیه  ،که سال های سال همچو ریه ی ونفسگاهی شهر وهرا ،سهم بسزایی را داشته است .
 – 5رود دره هایی که هریش به عنوا عنصر نده  ،به لحاظ یسات محیطای و دهلیاز وعاوی

آب و هاوای شاهر ،نقاش

حیاوی دارند .
روددره درکه  /روددره ولنجش  /روددره سعد آباد  /روددره دربند  /روددره گالبدره /روددره دارآباد و خرگوش دره .
ا دیگر نقاط برجستۀ موجود در حریم منطقه یش  ،بوستا های وا ه واسیس در سطح منطقه می باشد که هر یش به ونهایی
 ،در جهت حفظ و تیانت ا حریم و همچنین جذب گردشگری و رونق آ  ،قابل اوکا می باشاد  .بوساتا هاایی همچاو
یاس  ،گالبدره و ده ها بوستا محلی دیگر .
تیتر  :اقدامات شهرداری منطقه یک در محدوده حریم
شهرداری منطقه یش در راستای ودابیر شهردار محترم وهرا  ،در خصوص حاریم  ،هماواره ساعی نماوده واا باا اساتفاده ا
اندیشه جمعی و بهره گیری ا وجربیات ار شمند گذشته و همفکری مدیرا  ،اقدامات وسیع و هماه جانباه ای را در دساتور
کار خود قرار دهد .
ایجاد سپر دفاعی در اروفاعات ،همانند ایجاد بوستا ها به عنوا سپرسبز  ،احداث پیاده راه های کوهستانی و کاشت درختا
انبوه در شیب های وند ا مهم ورین سیاست های منطقه می باشد.
در این مینه  ،بوستا یاس را اکنو می ووا به عنوا الگوی اتلی حفاظت ا حریم معرفی نمود  .محدوده ای به مسااحت
 000هکتار که در ابتدای سال  ، 0134بنا به دستور مقام معظم رهبری در کوواهترین ما ممکن ا اراضی جنگلی کاه در
وصرف نیروهای نظامی و اروش بود  ،وبدیل به بوستانی یبا و وسیع گردید .
بوستانی که با مدیریت جهادی  ،پاس ا سایتی هاای فاراوا و واالش هاای شابانه رو ی  ،حااال آغاوش خاود را باه روی
شهروندا وهرانی گشوده است.
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وبدیل ا اراضی به بوستا  ،نه ونها در شمال شرق وهرا  ،وفرجگاهی شد برای مردما طبیعت دوست  ،بلکه ابزاری گردیاد
برای محافظت ا حریم شهر وهرا  .این بوستا حضور مردمی را در حریم وقویت  ،و حمایت آنها را در تیانت ا حریم
قوت بیشید .
بوستا گالبدره و نیستین سورومه وهرا ا شاخص های متمایز در این منطقه مای باشاد  .کاه در محادوده حاریم احاداث
گردیدند .طبیعتی یبا که خود را در بستری ا دامنه های جنوبی البر جای داده است  .فلسفه وجود این بوستا هم سیاحت
است و هم تیانت .
همچنین شهرداری منطقه با وملش باغات ملش  0و  ، 2و یری و انجیری  0و  ، 2فضای سبز این محدوده را به  45هکتاار
افزایش داده است .
وملش اراضی شرقی این محدوده همچو شمال شرق وپه آبش و وبدیل آ به بوستا های عمومی جلوه خاتی را به منطقه
بیشیده و با ایجاد وراس بندی  ،درختکاری و وجهیز مبلما شهری در این محدوده  ،عاملی اساسی برای مبار ه با ساخت و
سا های غیر مجا تورت فیزیکی بوجود آمده است .
ا دیگر اقدامات واثیر گذار می ووا احداث بوستا نیلوفر در محله رحما آباد باه مسااحت بایش ا  22هکتاار و وجهیاز
شد کامل آ به مبلما شهری نام برد که هم اکنو مورد بهره مندی عموم مردم قرار گرفته است .
درختکاری و جنگل کاری های اروفاعات دارآباد در سالهای اخیر و امتداد آ به شمال باشگاه و ارت امور خارجه و ایجاد
فضای سبز در شمال شهرک محالوی و در امتداد آ  ،شمال شهرک قائم و پیوستگی آ به جنگل های ساوهانش وبوساتا
شمال شهرک قائم  ،ا دیگر فعالیت های نمونه منطقه در حفظ و تیانت ا حریم می باشد .
احداث بوستا های نیایش  ،مهرگا و باغ چنارا در الهیه نیز ا مواردی هستند که در این راستا و همچنین افازایش سارانه
های فضای سبز منطقه کمش بسزایی نموده اند.
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با سا ی و ایجاد دسترسی به کهف الشهدای ولنجش نیز ا فعالیت های بهینه می باشد که اکنو
هکتاری در آ مهیا گردیده است و وسهیالت در رفت و آمد مشتاقا
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یارت و اهالی فرهنگ  ،فراهم شده است .

همچنین در مینه رود دره ها به عنوا محدوده های کلیدی در حریم نیز  ،سعی برآ شد با ایجاد و احداث پیااده راه هاای
کوهستانی به طول حدود  5کیلومتر  ،این نواحی نیز به مکانی مناسب جهت جذب گردشگری وبدیل گردند .
مدیرا ارشد شهرداری منطقه یش  ،با ورسیم نقشه راهی کارآمد در جهت حفظ و تیانت ا حریم نه ونها در سطح کال ،
دست به فعالیت دند ،بلکه درتدد برآمدند وا در مسائل ریز  ،هم ا هیچ والشی فروگذار نباشند.
وعبیه بنچ مارک ها به عنوا نشانه گذاری با اهمیت در خصوص شناسایی حریم و ورا  0000متر  ،نصب وابلوهاای ورود و
خروج مصاح به اروفاعات در ابتدای محدوده  ،ا این دسته اقدامات می باشد .
استفادۀ موثر و وقویت حضور حریم بانا در محدوده حریم ا دیگر اقداماوی است که در ساالیا اخیار باه خاوبی تاورت
پذیرفته است  .گ شت های منظم حریم بانا به عنوا طالیه دارا مبار با ساخت و سا های غیر قانونی کمش به سازایی در
تیانت ا حریم نموده است .
راهکارهای پیشنهادی جهت حفظ و صیانت از حریم
براساس طرح جامع وهرا همه ی دستگاه های دولتی و غیردولتی ذیربط با هماهنگی شهرداری وهرا موظفند به طاور جادی
ا ارائه هرگونه وسهیالت و خدمات یر بنائی ا قبیل انشعابات برق ،آب ،گاا و ولفان باه سااخت و ساا های غیرقاانونی در
حریم خودداری نمایند .ا این رو هماهنگی با ارگا های مربوطه همچو و ارت مسکن  ،و ارت جهاد کشاور ی  ،مراجاع
قضایی  ،فرمانداری شمیرانات ونیروهای مسلح ا مهمترین راهکارها برای جلوگیری ا ساخت و ساا غیار مجاا اسات کاه
خوشبیتانه واکنو  ،به نحو مطلوب تورت پذیرفته است  .ا دیگر راهکارها که می بایست به تاورت کارآمادوری باه آ
پرداخت ،میتوا به این موارد اشاره نمود:
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 ایجاااد سااپر دفاااعی در اروفاعااات و احااداث پیاااده راه هااای کوهسااتانی در بسااتر رودخانااه هااا جهاات دسااتیابی بااه
وفرجگاه های کوهستانی
 جلوگیری ا تدور سند مالکیت جدید در حریم شهر وهرا
 ویصصی نمود دادگاه ها و ومرکز پرونده های شهرداری در یش شعبه ویژه کوهستا
 پیگیری رفع خالهای قانونی در حریم شهر وهرا ووسط اداره کل حقوقی شهرداری وهرا
 استفاده بهینه ا وجود نیروهای مجرب شهرداری  ،حریم با وشهربا باا اساتقرار در ناواحی و جلاوگیری ا ورود
مصالح ساختمانی در مدخل های کوهستانی
 هماهنگی کامل مراجع قضایی با پلیس امنیت و نیروی انتظامی و اجرای طرحهای ضربتی جهت پاکسا ی محادوده
ا ناهنجاری های موجود .
 وعیین وکلیف اراضی واقع در حریم و حل مشکالت شهروندانی کاه در آ محادوده دارای حقاوق مالکاناه مای
باشند  .به گونه ای که در حال حاضر حدود 12وعاونی مسکن در خارج ا محدوده موجود می باشد و افراد حقیقی
و حقوقی  ،و در بیش ا هزار هکتار ا اراضی شمال پایتیت  ،ا طریق منابع طبیعی و جهاد کشاور ی در دهه 00
و  20سند دریافت نموده اند .
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سخن آخر
هم اکنو یکی ا مهمترین رویکردهای مدیریت شهری ،حریم شهر وهرا می باشد که شهرداری وهرا سعی بر تایانت و
حفاظت ا آ را دارد  .امید است در این راه با عزم ملی همه مسئولین ،دست اندر کارا و ارگانهای ماروبط و در نهایات باا
همکاری همشهریا عزیز ،پایتیتی شاداب و پر طراوت را بسا یم .

به امید رو های روشن فردا
اداره حریم منطقه یش شهرداری وهرا
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