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بارندگی در شــهر تهران از بامداد 

امداد
پنجشنبه گذشته شروع و منجر به 
ســیالب در برخی مناطــق مانند 
امامزاده داوود)ع( شد. سیل در این مناطق که سبب 
خسارت جانی و مالی شد، ســوله های بحران شهر 
تهران را به حالت آماده باش درآورد.  با این حساب 
شــهرداری تهران به یاری محله های کن و امامزاده 
داوود)ع( رفــت؛ نقطه ای که جزو مناطق شــهری 

تهران نیست و دارای بخشداری است.
در این میان، احمد وحیدی، وزیر کشــور و علیرضا 
زاکانی، شــهردار تهران با حضور در محل حادثه و 
نقاط سیل زده غرب و شمال غرب تهران، از یک سو 
در جریان وضعیــت قرار گرفتند و از ســوی دیگر 
با شناســایی نیازهای ضروری، دســتورات الزم را 
برای این منظور صــادر کردنــد؛ بنابراین از صبح 
روز پنجشنبه، زاکانی فرماندهی بحران سیل را به 
حضور در نخســتین رویداد مردمی سازی مدیریت 
شــهری که در برج میالد برگزار می شــد، ترجیح 
داد و به امامزاده داوود)ع( رفت. همزمان ســازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران شــهرداری تهران، 
سازمان آتش نشانی و شهرداری های مناطق 2، 5، 
18، 19و 21نیز با اعزام تجهیزات و نیروهای امدادی 
و خدمات شهری برای یاری رســانی به امدادگران، 
بازگشت محله به حالت عادی و کمک به سیل زدگان 

را در دستور کار قرار دادند.

در همین رابطه رئیس سازمان مدیریت بحران شهر 
تهران گفت: »پایش هوایی از منطقه صورت گرفت و 
۴ نفر سیل شناس از سازمان به منطقه اعزام شده اند 
تا وضعیت سیالب را دقیق رصد کنند.« علی نصیری 

همچنین عنوان کرد: »سوله مدیریت بحران کوهسار 
و سوله منطقه 5 از لحظه وقوع حادثه تاکنون در حال 
آماده باش و ارائه خدمات به مردم هستند و همچنین 
به دلیل وضعیت آب وهوا این چنــد روز که ممکن 

تهران یاور همسایگان
شهرداری تهران با ارسال تجهیزات، نیروهای امدادی و خدمات شهری و فراهم کردن اسکان اضطراری به 

کمک سیل زدگان امامزاده داوود)ع( رفت

کمربندها را برای مدیریت سیالب 
محکم تر ببندیم

از ابتدای ســال1385 تا به امروز بیش از 
۴0مورد وقوع سیالب در مناطق مختلف 
کشور ثبت شده که متأسفانه در بسیاری 

از موارد خالی از تلفات جانی نبوده است.
 نگاهی به رژیم سیالب های چند ســال اخیر نشان می دهد در 
هر نقطه ای از چهارگوشه کشور و البته در هر فصلی از سال باید 
برای مقابله با این پدیده مخرب آماده بود. بر اهل فن پوشــیده 
نیســت مواجهه با بخش قابل توجهی از ایــن بارش ها به رغم 
بی سابقه بودن نسبت به دوره های بازگشت، امری شدنی است. 
شرط عدم غافلگیری و مواجهه ایمن با نزوالت جوی، فقط و فقط 
تکمیل شبکه اصلی و فرعی مدیریت آب های سطحی براساس 
یک برنامه مطالعاتی یکپارچه، پایــش و ارزیابی صحیح و البته 

نگهداشت اصولی تاسیسات موجود است.
 ازاین رو الزم است شهرداری ها کمر همت به انجام مطالعات و 
تکمیل زیرســاخت های الزم در این زمینه بسته و در شرایطی 
که البته تامین منابع درآمد پایدار و حمایت مالی از پروژه های 
عمرانی به دغدغه مشــترک همه مدیران شهری تبدیل شده 
اســت، طرح های مدیریت آب های ســطحی را در اولویت قرار 
دهند. در این میان شهرداری های کالنشهرهای مختلف کشور، 
بسته به آنکه خود در چه نقطه ای از روند تکمیل زیرساخت های 
اساسی مدیریت رواناب ها ایستاده اند، می  توانند یاریگر شهرهای 
کوچک تر و کم درآمدتر باشــند و روند احداث زیرساخت های 
پیشگیری از سیالب را دست کم در حوزه انتقال تجربیات و کمک 
به طراحی و تدوین طرح های جامع مدیریت رواناب پشتیبانی 
کنند. تهران به برکت پروژه های به ثمر نشسته طی 5دهه اخیر، 
از 53۴کیلومتر شبکه اصلی و بیش از 10هزار کیلومتر شبکه 
فرعی به عنوان ســاختار مدیریت آب های ســطحی برخوردار 
است. کمااینکه با توجه به نتایج مطالعات عملیاتی کردن طرح 
جامع مدیریت آب های سطحی، مجموعه پروژه های توسعه و 
بهبود عملکرد شبکه اصلی، شناسایی، جانمایی و اولویت بندی 

شده است. 
مسیر توسعه زیرســاخت های حیاتی تهران در حوزه مدیریت 
رواناب هــا، ضمــن احــداث حوضچه های تعدیل ســیالب، 
حوضچه های رسوبگیر، سازه های آشغالگیر، تاسیسات کنترل 
جریان واریزه ای و رفع گلوگاه های سیالبی، تا رسیدن به نقطه 
برخورداری از 700کیلومتر شبکه اصلی ادامه خواهد یافت؛ امری 
که با عنایت به اولویت بندی های صورت گرفته در معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری تهران و متناسب با اعتبارات اختصاص یافته 
در حال انجام است.  تهران با وجود تمام آنچه گفته شد هنوز در 
مســیر  گذار به تاب آوری مقابل خطر سیالب، راه نسبتا درازی 
پیش رو دارد و ســازمان مشاور فنی و مهندســی شهر تهران 
به عنوان متولی انجام مطالعات مدیریت آب های سطحی، آماده 

ارائه کمک های فنی و مطالعاتی به سایر شهرهای کشور است.
*مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

علی باقری
شهردار کوهستان

وقوع ســیل در منطقه امامــزاده داوود، 
خســارت جانــی و مالــی ایجــاد کــرد و 
هنوز آمــار دقیقــی در این رابطه منتشــر 
نشــده اســت. در همیــن راســتا، تذکــر 
شــفاهی به همــه رســتوران های مناطق 
کوهســتانی داده شــد. همچنیــن بــه 
همــه رســتوران داران که بســتر رودخانه 
را تصرف کرده اند، حکم تخلیه داده شده 

و انتظار ما همکاری ازسوی آنهاست.

محمدصادق خیرخواه*یادداشتنقل قول خبر

 بسیج همگانی نیروهای شهرداری
تبلوری از ایثار

سیل چند شب گذشته که موجب تخریب 
خانه ها، فــوت و مفقود شــدن تعدادی از 
هموطنانمان در امامزاده داوود)ع( شــد، 
حادثه ای دردناک بود. اکنون آتش نشانان، 
نیروهای ســازمان مدیریت بحران، کارکنان خدمات شهری، 
مدیران و شهرداران همه و همه شبانه روزی در صحنه هستند. 
این بسیج همگانی به یقین تبلور همان مدیریت جهادی است 
که از مدیریت شــهری انتظار می رود و باید هم همینطور باشد. 
جای بسی خوشحالی است که این افراد با دل و جان در صحنه 
حضور دارند. با این حال متأسفانه از همان آغازین لحظات رخداد 
این حادثه حاشیه سازانی که خوراک رسانه های بیگانه را تهیه 
می کنند به جای آنکه حضور امدادرسانان را پوشش دهند و تألمی 
باشند بر زخم های بازماندگان و خانواده های داغدیده، عرصه را 
برای تبلیغات ناصواب خود مهیا دیدند و تا توانستند بر این طبل 
کوبیدند. در شرایطی که بسیج همگانی نیروهای شهرداری -که 
همچنان ادامه دارد- خط بطالنی بود بر خواب آشفته آنان. با این 
حال، بسیج همگانی نیروهای شهرداری بار دیگر ثابت کرد ایثار، 

جهاد و فداکاری، امری جدایی ناپذیر از مردم ایران است.

احمد صادقی؛ عضو شورای اسالمی شهر تهراننیم نگاه

شهرداری چه کرد؟
  تیم های مختلف شهرداری ازجمله سازمان های آتش نشــانی، خدمات شهری و سازمان 

مدیریت بحران همچنان در منطقه سیل زده حضور دارند.
  استانداری فیروزکوه برای امدادرسانی به سیل زدگان این شهرستان از شهرداری تهران کمک 
خواسته است. ستاد بحران شهرداری تهران نیز منطقه ۱۴ را مأمور کمک رسانی به این منطقه کرد.

  آبگرفتگی جزئی در یکی از ایستگاه های مترو رخ داد که فورا با پمپ آب تخلیه شد.
  5 ایستگاه مترو ازجمله ایستگاه های تجریش، قائم، نوبنیاد و... بنا شد تا دوشنبه از کیسه های 

شن در اطراف ورودی استفاده کنند.
  5۰۰ نیروی انسانی، 3۶دستگاه خاور، ۱۴ دستگاه باب کت، 2دستگاه بیل، 3دستگاه جرثقیل، 

یک دستگاه لودر و 2کامیون از شهرداری تهران در منطقه امامزاده داوود حضور دارند.
   از بدو وقوع حادثه، شهرداری تهران به عنوان معین استانداری اقدامات الزم را به عمل آورد.

  تا صبح دیروز، 5۰ دستگاه برانکارد، ۶۰ امدادگر هالل احمر، ۴5 آتش نشان و 2 یگان ویژه و 
تشخیص هویت به محل حادثه اعزام شده  بودند.

  2۰ دستگاه ون، 3۰ دستگاه مینی بوس و تعدادی اتوبوس از میدان کوهسار به منطقه سیل زده 
امامزاده داوود)ع( اعزام شده اند.

   زمینه اسکان اضطراری 2هزار نفر از اهالی مناطق آسیب دیده از حادثه سیل امامزاده داوود 
در منطقه 5فراهم شد.

  کارکنان سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با مشارکت بهره برداران امین وخیر 
به صورت داوطلبانه و خودجوش نسبت به تامین اقالم موردنیاز عزیزان گرفتار در سیل اقداماتی 

را انجام داده اند.
   از آنجایی که احتمال بارش باران و سیل پیش بینی شده بود به دستور شهردار تهران به تمامی 
کارتن خواب ها در سطح محالت دارآباد، دربند، درکه و محل هایی که احتمال خطر وجود داشت 

هشدارهای الزم داده و محل هایی برای اسکان آنها در نظر گرفته شد.

مکث

مسعود درستی
مدیرعامل متروی تهران

هشــدار الزم بــه مســئوالن و پیمانکاران 
متــرو بــرای مراقبــت از ایســتگاه ها و 
کارگاه هــا در مقابــل ســیل را داده ایــم. 
سال هاســت کــه در متــرو متناســب بــا 
هشــدارهای هواشناســی به پیمانکاران 
و مســئوالن کارگاه اعــام می کنیــم کــه 
نســبت به انجام اقدامات کنترلی اقدام 
کننــد. بارندگی هــای اخیــر، کارگاه هــا و 
ایستگاه ها را تحت تأثیر قرار نداده است.

است مجدد حادثه اتفاق بیفتد، همه ساختمان های 
ســوله تهران در مناطق 22گانه آماده باش هستند. 
مردم تهران هم برای دریافت کمک به ســوله های 
بحران نزدیک سکونت شــان مراجعه کنند.« او در 
عین حال گفت: »این حادثه تا حد زیادی مدیریت 
شده و امروز با شرایط تثبیت شده در منطقه سیل زده 
مواجه هستیم و االن بخشی از نیروها به فیروزکوه 
اعزام شدند.« نصیری یادآور شد: »صحن امامزاده 
تا حدود زیادی از حجم انبوه گل و الی تخلیه شده 
است. عملیات جست وجو و نجات  هم درخصوص 
ناپدیدشدگان حادثه همچنان ادامه دارد. به طور کلی 
می توان گفت حادثه سیل و پیامدهای آن االن کامال 

تحت کنترل است.« 

تالش برای تکمیل شبکه هدایت سیالب
ســیل رودخانه کن درحالی رخ داده که شهرداری 
ساماندهی و ایمنی سازی این مسیر را دنبال می کند. 
در این راستا شــرکت خاکریزآب شهرداری تهران 
نقاط گلوگاهی سیالب در تهران را شناسایی کرده 
و برای مدیریت و هدایت آب های سطحی در بخش 
غربی تهــران پروژه های  مرتبــط را انجام می دهد. 
رودخانه کن در حدفاصل بزرگــراه فتح تا بزرگراه 
آزادگان و در مجاورت شن چاله ها قرار دارد و ممکن 
است بر اثر وقوع سیالب دچار سانحه شود. اگر جریان 
آب رودخانه در زمان بارندگی های شدید به داخل 
شن چاله ها منتقل شــود، تأثیرات بسیار مخربی بر 
قسمت های جنوبی شــهر و همچنین امالک غرب 

آن ها خواهد داشت. 
 درهمین راســتا مدیرعامل شــرکت خاکریزآب 
شهرداری تهران گفت: »یکی از برنامه هایی که برای 
سال 1۴01در اولویت قرار داده ایم، اجرای عملیات 
انحراف آب رودخانه و احداث سازه پروژه ساماندهی 
و ایمن سازی رودخانه کن است که به زودی فرایند 
مناقصه آن شکل خواهد گرفت. اجرای شیب شکن ها 
و دیوارهای سنگی در مجاورت رودخانه هم از دیگر 
برنامه هایی است که ضروری است و در دست اقدام 
قرار دارد؛ به جهت رعایت عرض 25متر رودخانه که 
بتوانیم آب را در زمان الزم هدایت و مدیریت کنیم.« 
شرکت خاکریز آب ۴7 گلوگاه سیل در پایتخت را 
شناسایی کرده است. ســیدعبدالمهدی حسینی  
دراین باره گفت: »پایتخت به 1۶۴کیلومتر شــبکه 
اصلی مدیریت آب های ســطحی، تمرکز و اولویت 
ایجاد و ساخت شــبکه کنترل و هدایت سیالب در 
غرب تهران نیاز دارد. عمده کارهای دیگر ما در حوزه 
غرب تعریف می شــود که تقریبا الگوی نزدیک به 
۴0کیلومتر را برای آن درنظر داریم. 12کیلومتر از 
18 کیلومتری که عنوان شد، کار اجرایی تعریف شده 
در این نقطه است.«  این شرکت طی دهه ها فعالیت 
حاال چیزی در حدود 53۶ کیلومتر تونل و کانال های 
زیرزمینی اصلی در اعماق زمین ســاخته است که 

بخش عمده ای از مناطق تهران را دربر می گیرد.




