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  دوره جدید   شامره 9   نیمه اول فروردین 1398   توسعه وشهرسازی    د وهفته نامه خربی  شهرداری اسالمشهر  

بوستان های استاندارد احداث می کنیم 

ــا دوره هــای  یکــی از تفــاوت هــای اصلــی دوره پنجــم شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر ب
گذشــته ، رویکــرد توســعه ســرانه هــای فضــای ســبز و افزایــش تعــداد پارک هــا و بوســتانهای 
ایــن شــهر اســت. کمبــود ســرانه فضــای ســبز بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مولفــه  هــای 
ســالمت روانــی زندگــی شــهری یکــی از مهــم تریــن دغدغــه های اعضای شــورای شــهر اســت 
کــه در طــی یــک ســال اخیــر بــا رفــع نواقــص گذشــته، رشــد قابــل توجهــی بــه خــود گرفت 
بــه طــوری  کــه  در دوره پنجــم شــورای شــهر اسالمشــهر، فضــای ســبز  نســبت بــه ســال های 

گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت. 
توجــه ویــژه شــورای شــهر بــه اســتفاده از ظرفیــت هــای قابــل توجــه در حــوزه منابــع طبیعی 
و فضاهــای ســبز شــهری موجــب شــده کــه شــهرداری  اسالمشــهر در قالب  هــا و ســاختارهای 

متنــوع از قبیــل پــارک  هــا، بوســتان  هــا اقــدام بــه طراحــی پــارک هــای جدیــد  کنــد. راهبرد 
اســتفاده از فضــای ســبز بــه عنــوان یکــی از شــاخص هــای توســعه یافتگــی جوامــع موجبــات 
ایــن را فراهــم مــی آورد کــه بــا اختصــاص ســرانه فضــای ســبز مطلــوب بــه شــهر اسالمشــهر 
بــرای بهســازی و مناســب ســازی محیــط شــهر اقــدام شــود.  نکتــه قابــل توجــه در خصــوص 
توســعه فضــای ســبز اسالمشــهر، دقــت نظــر و پیگیــری تــک تــک اعضــای شــورای شــهر به 

ــت.  ــن مقوله اس ای
اگررویکــرد توســعه فضــای ســبز در شــورای شــهر همچنــان باقــی بمانــد، اسالمشــهر فاصلــه 
زیــادی بــا اســتانداردهای مشــخص شــده در ســرانه فضــای ســبز نخواهد داشــت و ایــن احتمال 

وجــود دارد کــه تــا پایــان دوره پنجــم ایــن امــر در شــهر اسالمشــهر تحقــق پیــدا کند.

کاهش فاصله با استاندارد سرانه فضای سبز به همت شورای شهر

کلنگ احداث مجتمع تفریحی خدماتی 

6/5 هکتاری شهرک امام حسین)ع( بر زمین خورد

امــروزه دیگــر منی تــوان 

را  شــهری  هیــچ 

بــدون فضــای ســبز و 

شــهری  بوســتان های 

چراکــه  کــرد،  تصــور 

ــدون  ــد نقاشــِی ب ــدون فضــای ســبز هامنن شــهر ب

رنــگ، رسد و بــی روح اســت. در واقــع فضاهــای 

ــر  ــف، ب ــان و گیاهــان مختل ــا درخت ســبز شــهری ب

کالبــد شــهر حیــات می بخشــند و آدمــی را از حصــار 

آهــن و ســیامن ســاختامن های شــهر رهــا می کننــد. 

اهمیــت فضاهــای ســبز شــهری تــا بدانجاســت کــه 

بــر اســاس اســتاندارد های جهانــی، بایــد در هر شــهر 

20 مرتمربــع رسانــه فضــای ســبز ایجــاد شــود و ایــن 

ــه مباحــث  ــدان می شــود ک ــی دوچن ــت زمان اهمی

زیباســازی و مبلــامن شــهری را در کنــار آن قــرار 

دهیــم. همپوشــانی و ارتبــاط ایــن مباحــث در ایجاد 

ســیامی شــهری موجــب شــده اســت در دوره جدید 

مدیریــت شــهری، ســازمان ســیام، منظــر و فضاهای 

ســبز شــهری بــا درایــت هــای شــهردار و حامیتهــای 

بــی دریــغ اعضــای شــورای شــهر اسالمشــهر فاصلــه 

رسانــه فضــای ســبز را بــا اســتاندار جهانــی کاهــش 

ــد.  ده

ــارک  ــوان، پ ــارک بان ــداث پ ــاس، اح ــن اس ــر همی ب

شــهید هشــرتودی، پــارک پرنــدگان، بوســتان حاشــیه 

خلیــج فــارس و چنــد پــارک دیگــر در ســطح شــهر 

ــم پارک هــای  ــا بتوانی در دســتور کار قــرار گرفــت ت

اســتانداردی احــداث کنیــم. که خوشــبختانه با تالش 

نیروهــای ســازمان متامــی مــوارد مــورد بهــره بــرداری 

قــرار گرفــت. دربــاره ســاماندهی پارک هــا نیــز 

نوســازی وســایل شــهربازی و تفریحــی و ورزشــی، 

ــس بهداشــتی  ــبز، احــداث رسوی ــای فضــای س احی

و منازخانــه، احــداث آبخــوری، کاشــت گونــه هــای 

ــنایی و  ــتم روش ــاماندهی سیس ــی، س ــد گیاه جدی

نورپــردازی، ســاماندهی سیســتم آبرســانی، کفپــوش 

و محوطــه ســازی و مــوارد دیگــر مربــوط بــه امــور 

پــارک هــا و بوســتان هــا نیــز انجــام شــد.

عسگریان رییس سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری:

کلنگ زنی احداث مجتمع 

تفریحی خدماتی شهرک امام حسین )ع( 
میدان نماز؛

از گره کور ترافیکی تا  ...
صفحه 4 صفحه 3

با حضور حضرت آیت ا... امامی کاشانی؛

مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر



| دوهفته نامه خربی |

|  اخبار حوزه مدیریت شهری اسالمشهر | 

احــداث پــارک و توســعه مراکــز تفریحــی و از ســویی دیگــر توســعه رسانــه فضــای ســبز اسالمشــهر یکــی از 

ارزنــده تریــن اقدامــات ســازمان ســیام منظــر و فضاهــای ســبز شــهرداری اسالمشــهر در ســال گذشــته بــوده 

اســت. ایــن اتفــاق بــه قــدری چشــمگیر و توســعه یافتــه اســت کــه در هیــچ نقطــه  از ایــن شــهر، محلــه ای بــدون 

پــارک و یــا بوســتان محلــی نخواهیــد دیــد. نکتــه قابــل تامــل ایــن موضوع این اســت کــه در حالــی شــاهد احداث 

پارک هــا و یــا بوســتان هــای محلــی متعــدد هســتیم کــه بــا مــوازات آن حفــظ و نگهــداری کلیــه فضاهــای ســبز 

اسالمشــهر نیــز از ســوی ایــن ســازمان بــه صــورت مســتمر در حــال انجــام اســت. 

نکتــه دیگــری کــه عملکــرد ایــن ســازمان را در حــوزه احــداث پــارک و بوســتان هــای محلــی ارزشــمند کــرده 

اســت، نــوع احــداث آنهاســت کــه تــالش شــده اســت از زوایــای مختلــف بــه خصــوص از نــگاه زیبــا ســازی 

نیــز انجــام شــود. تقریبــا متامــی پــارک هــای احــداث شــده دارای مشــخصه خاصــی هســتند کــه در فضاهــای ســبز 

کمــرت شــهری دیــده مــی شــود.

احــداث پــارک پرنــدگان کــه بــرای اولیــن بــار در اسالمشــهر صــورت گرفتــه اســت گــواه ایــن موضوع اســت. این 

پــارک کــه در شــهرک واوان در خیابــان شــهرداری احــداث شــده اســت ضمــن برخــورداری از محیطــی امــن و 

پرنشــاط بــرای خانــواده هــا، دارای مجموعــه ای از پرنــدگان اســت کــه گــردش در این پــارک را برای شــهروندان دلپذیر 

تر کــرده اســت.

احــداث پــارک پرنــدگان واوان بــه مســاحت 13769 مــرت مربــع بــا تهیه طــرح پــروژه، اجرای عملیــات عمرانی 

تســطیح اراضــی، پیــاده ســازی نقشــه بــر روی زمیــن، مخلــوط ریــزی معابــر، کمپکــت معابر، اجرای خشــکه 

چینــی معابــر، تامیــن خــاک نباتــی مــورد نیــاز و خاکریــزی باغچه هــا، اجــرای تاسیســات آب و روشــنایی پــارک، 

خریــد انشــعاب بــرق،  تامیــن آب مــورد نیــاز از محــل اســتخر ذخیــره آب میــدان الغدیــر، اجــرای فضــای ســبز آغاز 

و هــم اکنــون آمــاده پذیرایــی از شــهروندان اســت.  

احــداث بوســتان پرفســور هشــرتودی واقــع در شــهرک واوان بــه مســاحت 3000 مــرت مربــع از دیگــر اقدامــات 

ایــن ســازمان اســت کــه جــدای اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای احــداث، از امکاناتــی همچــون مبلــامن پارکــی 

نیمکــت، ســطل زبالــه و ...، لــوازم بدنســازی، آالچیــق، کفپــوش زمیــن بازی کــودکان و زمین اســکیت برخوردار اســت.

شــهرک امــام حســین )ع( یــا هــامن میــان آبــاد ســابق کــه بــه علــت نداشــن رشایــط احــداث پــارک ســوژه 

ــات توســعه فضــای ســبز قــرار گرفــت.  ــز دســتخوش عملی ــود نی ــا فضــای مجــازی شــده ب رســانه ملی و ی

احــداث پــارک بــزرگ شــهرک امــام حســین )ع( بــه مســاحت 16523/67 مرتمربــع بــا تاکیــد شــهردار اسالمشــهر و 

اعضــای شــورای شــهر کلیــد خــورد و هــم اکنــون خانواده هــا و بــه خصــوص نوجوانــان و کــودکان ایــن منطقــه نیــز 

مــی تواننــد ســاعات خوشــی را در ایــن پــارک ســپری کننــد.

شــهرک واوان بــه دلیــل توســعه جمعیــت و محله هــای مســکونی شــاهد احــداث پــارک محلــی دیگــری در 

خیابــان آبــان بــه مســاحت 3900/68 مــرت مربــع بــود. ایــن پــارک محلــی نیــز بــا امکانــات مبلــامن پارکــی 

)نیمکــت، ســطل زبالــه و ...(، لــوازم بدنســازی، زمیــن بــازی کــودکان پذیــرای شــهروندان اسالمشــهری اســت.

اقدامــات احــداث پــارک در ســال 97 پایانــی نداشــت زیــرا کــه  احــداث پــارک در حاشــیه بلــوار خلیــج فــارس 

واقــع در شــهرک قامئیــه بــه مســاحت 9003 مــرت مربــع مجهز به لــوازم بدنســازی، آالچیــق، کفپوش زمیــن بازی 

کــودکان و زمیــن اســکیت بــه پرونــده توســعه فضــای ســبز شــهرداری اسالمشــهر افزوده شــد.

به همت سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری رخ داد؛

اسالمشهر ،    شهر سبز  پایدار
بوستان های شهری با 
مزایایی که دارند  
میتوانندنسبت به توسعه 
جامعه وکیفیت فضای 
زندگی نقش مهمی را 
ایفا کنند، زیرا که فضاي 
سبز از يک سو موجب 
بهبود وضعيت زيست 
محيطي شهرها مي شود، 
و از سوي ديگر رشايط 
مناسبي را براي گذران 
اوقات فراغت شهروندان 
فراهم مي سازد.

با باور به این موضوع 
مدیریت شهری 
اسالمشهر،  با احداث 
فضاهای سبز، بوستان 
های محلی و پارک های 
متعدد، توانسته است، 
ضمن توسعه فضای 
سبز برای ارتقای کیفیت 
فضای زندگی، توسعه 
سالمت زیست محیطی 
را نیز به ارمغان بیاورد.



|  توسعه و شهرسازی |
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اقــدام شــهرداری اسالمشــهر در خصــوص روشــنایی محــور احمــد آبــاد مســتوفی 

و جــاده شــورآباد یکــی از اقدامــات نــادر و بــا ارزشــی بــود کــه طــی ســال های 

گذشــته در شهرســتان اسالمشــهر دیــده شــد. هرچنــد کــه بارهــا تاکید شــده بود 

کــه معضــل ترافیکــی و روشــنایی محــور احمــد آبــاد برطــرف شــود، ولــی هیــچ 

همتــی بــرای حــل ایــن معضــل وجــود نداشــت تــا اینکــه شــهرداری اسالمشــهر 

بــدون توجــه بــه حاشــیه ها، روشــنایی ایــن جــاده را بــه امتــام رســاند. ایــن اقدام 

نــه تنهــا امنیــت ایــن محــور را افزایــش داده اســت، در کاهــش تصادفــات نیــز 

تاثیــر چشــمگیری داشــت. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و تاکیــدات مدیریــت 

شــهری، ســازمان ســیام، منظــر و فضاهــای ســبز شــهری شــهرداری اسالمشــهر 

روشــنایی محــور جــاده احمــد ابــاد را در وقــت اعــالم شــده بــه امتــام رســاند 

ــدی  ــالم رضایتمن ــت و اع ــس از موفقی ــار پ ــن ب ــد. ای ــن ش ــور روش ــن مح و ای

شــهروندان اسالمشــهری از روشــنایی محــور احمدآبــاد کــه خــارج از محــدوده 

وظایــف شــهرداری بــود، تصمیــم مدیریــت شــهری اسالمشــهر بــر آن شــد تــا 

بلــوار حــرت معصومــه )ص( یــا هــامن جــاده شــورآباد نیــز کــه از مدت  هــا 

ــود، از نعمــت روشــنایی برخــوردار شــود.   ــه حــال خــود رهــا شــده ب ــش ب پی

ــوص  ــهری در خص ــبز ش ــر و فضای س ــیام، منظ ــازمان س ــس س ــگریان رئی عس

ــس از  ــه پ ــه ک ــورآباد گفت ــاده ش ــوار ج ــنایی بل ــن روش ــی تامی ــات اجرای عملی

ــن  ــاد مســتوفی و همچنی اجــرای موفــق پروژه هــای روشــنایی محــور احمدآب

ورودی مســکن مهــر ضیاءآبــاد، تامیــن روشــنایی بلــوار حــرت معصومــه)ع( 

)جــاده شــورآباد( در دســتور کار ایــن ســازمان قــرار گرفــت کــه بــا ایجــاد تعــداد 

۱۶۴ پایــه چــراغ، در ایــن مســیر، ایــن پــروژه بــه امتــام رســید.

خارج از محدوده؛
وقتی روشنایی محور احمد آباد متام شد کسی باور 
منی کرد که این اتفاق را شهرداری اسالمشهر انجام 

داده باشد آن هم توسط سازمان سیام منظر و 
فضاهای سبز شهری، ولی چه باور کنیم یا باور نکنیم 

به غیر از این محور جاده شورآباد هم روشن شد 

محور احمد آباد و جاده 
شورآباد روشن شدند

یکــی دیگــر از اقدامــات مهمــی کــه در حــوزه روشــنایی 

ــت،  ــه اس ــورت گرفت ــهر ص ــی در اسالمش ــر عموم معاب

روشــنایی بلــوار نــواب صفــوی بعــد از بازگشــایی و 

ــر اســت. ــدی الغدی ــه کمربن اتصــال ب

بعــد از بازگشــایی خیابــان نــواب صفــوی بــه کمربنــدی 

الغدیــر کــه یکــی از تغییــرات هندســی کارگشــا در 

سیســتم ترافیکــی اسالمشــهر بــود، تنهــا موضوعــی کــه 

انجــام ایــن پــروژه را تکمیــل مــی کــرد، روشــنایی ایــن 

بلــوار بــود.

موفقیــت اجــرای روشــنایی محــور احمــد آبــاد و جــاده 

شــورآباد توســط ســازمان ســیام، منظــر و فضاهــای ســبز 

شــهری موجــب شــد تــا اجــرای ایــن طــرح نیــز توســط 

ایــن ســازمان انجــام شــود کــه بــا همــت و تــالش مدیــر 

ــواب  ــوار ن ــنایی بل ــرای روش ــروژه اج ــازمان پ ــن س ای

صفــوی نیــز بــه امتــام رســید.

روشنایی بلوار نواب صفوی
گامی دیگر در روشنایی معابر عمومی

پــس از آنکــه اولیــن پــارک شــهرک امــام حســین)ع( کلنگزنــی و بــه 

همــت ســازمان ســیام، منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری اسالمشــهر 

احــداث و بــه بهــره بــرداری رســید، بــا توجــه بــه جمعیــت بــاالی 

ــروژه ای  ــا پ ــدند ت ــر آن ش ــهر ب ــهری اسالمش ــت ش ــهرک، مدیری ــن ش ای

ــر  ــه دیگ ــهرک بلک ــن ش ــاکنین ای ــا س ــه تنه ــه ن ــانند ک ــام برس ــه انج را ب

شــهروندان اسالمشــهری نیــز در فضایــی زیبــا و تفریحــی اوقــات خوشــی 

ــد. ــپری کنن ــود س ــای خ ــا خانواده ه را ب

ایــن پــروژه چیــزی نبــود جــز یــک مجموعــه بــزرگ تفریحــی و خدماتــی 

ــر آن احــداث نشــده باشــد.  کــه شــاید در جنوبغــرب اســتان تهــران نظی

ــی و  ــزرگ تفریح ــروژه ب ــه پ ــات اولی ــات و مقدم ــام مطالع ــس از انج پ

ــت ا...  ــا حضــور آی ــه ب ــرا رســید ک ــی ف ــگ زن ــی، روز موعــود کلن خدمات

امامــی کاشــانی رییــس مدرســه عالــی مطهــری، همزمــان بــا اجــرای ایــن 

پــروژه، کلنــگ آن بــر زمیــن خــورد. 

ــی  ــگ زن ــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، مراســم کلن ــزارش مرک ــه گ ب

بــا حضــور حــرت آیــت اللــه امامــی کاشــانی، مرســلپور فرمانــدار 

اسالمشــهر، رییــس و اعضــای شــورای اســالمی شــهر، دکــرت طــال شــهردار 

ــین )ع(  ــام حس ــهرک ام ــتانی در ش ــئوالن شهرس ــایر مس ــهر و س اسالمش

ــزار شــد.  برگ

ــی رییــس شــورای اســالمی شــهر، ضمــن خــوش  ــدای مراســم عالی در ابت

ــن، در خصــوص مشــکالت بافــت فرســوده شــهرک  ــه حارضی ــی ب آمدگوی

امــام حســین )ع( و اقدامــات انجــام شــده بــرای توســعه ی ایــن شــهرک 

ــرد. ــه ک ــی ارائ ــت شــهری توضیحات توســط مجموعــه ی مدیری

در ادامــه مرســلپور فرمانــدار اسالمشــهر  نیــز ضمــن خیــر مقــدم دربــاره 

ــه  ــن شــهرک ب ــع معضــالت ای برخــی مشــکالت پیــش روی ســاکنین و رف

ویــژه ســاخت بیامرســتان توســط بخــش خصوصــی، ارائــه تســهیالت 

ــت،  ــناد مالکی ــال اس ــل و انتق ــف نق ــا تخفی ــیط ی ــوص تقس الزم در خص

همــکاری مدرســه عالــی شــهید مطهــری بــا شــهرداری اسالمشــهر در 

ــه داد. ــی ارائ ــاختامنی و . . . توضیحات ــه س ــدور پروان ــوص ص خص

ــات و  ــه آی ــاره ب ــا اش ــانی ب ــی کاش ــه امام ــت الل ــرت آی ــان ح در پای

احادیــث بــا موضــوع عمــران و آبادانــی زمیــن آمادگــی تولیــت مدرســه 

ــرای ســاخت بیامرســتان  ــن ب ــی شــهید مطهــری جهــت اختصــاص زمی عال

در شــهرک امــام حســین )ع( بــه مــرتاژ ۳۰۰۰ مــرت مربــع بــا هزینــه 

ــوط  ــار داشــت: ســاخت بیامرســتان، من ــان اعــالم و اظه ــارد توم ۴۰ میلی

و مــروط بــه ایــن خواهــد بــود کــه کلیــه ی هزینه هــای دریافتــی 

ــار  ــا اقش ــد ت ــی باش ــای دولت ــاس تعرفه ه ــر اس ــت ب ــن می بایس مراجیع

کــم برخــوردار نیــز از آن بهره منــد شــوند.

با حضور آیت ا... امامی کاشانی؛

کلنگ احداث مجتمع تفریحی خدماتی 6/5 هکتاری شهرک امام حسین )ع( بر زمین خورد
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میدان نماز؛

از گره کور ترافیکی تا  ...
کمــرت کســی پیــه ترافیــک میــدان منــاز از ســمت تهــران بــه تنــش 
نخــورده بــود. ترافیــک رسســام آوری کــه حوصلــه راننــدگان 
و مســافران را بــی تــاب می کــرد. در بهرتیــن حالــت ممکــن 
حداقــل بیســت دقیقــه بایــد دور میــدان منــاز در ترافیــک 

نــدی. می ما
ــه  ــی ک ــن اقدام ــم اولی ــورای پنج ــب ش ــهردار منتخ ــا ورود ش  ب
ــوار  ــت شــهری مطــرح شــد، اصــالح هندســی بل از ســوی مدیری
بســیج و بــه خصــوص میــدان منــاز بــرای روانســازی تــردد 
ــود. ــهود ب ــگان مش ــرای هم ــم ب ــیار ه ــه بس ــود ک ــا ب خودروه
اصــالح هندســی میــدان منــاز، در اجــرای ایــن طــرح از اهمیــت 
ــن  ــه ای ــی ب ــور اصل ــد مح ــه چن ــرا ک ــود زی ــوردار ب ــی برخ باالی
ــی  ــات عمران ــل عملی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی ش ــی م ــدان منته می
جهــت اصــالح هندســی میــدان منــاز و مســیرهای کنــاری آن در 

ــای  ــر و فضاه ــیام، منظ ــازمان س ــت و س ــرار گرف ــتور کار ق دس
ــاال زد. ــن طــرح ب ــرای اجــرای ای ســبز شــهری آســتین خــود را ب

عملیــات بــا تهیــه طــرح هــای اصالحــی پــروژه و اجــرای جــدول 
ــن  ــه شــده وهمچنی ــا طرح هــای اصالحــی تهی ــق ب ــذاری مطاب گ
بــا جمــع آوری پیــاده راه ضلــع شــاملی میــدان منــاز جهــت 
ــرای  ــد. در ابتدا،اج ــاز ش ــدان آغ ــواره دور می ــذر س ــض گ تعری
ــع در  ــال فاضــالب واق ــواره و ســقف کان ــرای دی ســازه مســلح ب
ــت  ــل جه ــازی مح ــاده س ــور آم ــه منظ ــدان ب ــی می ــع غرب ضل
اجــرای طــرح تعریــض گــذر ســواره دور میــدان صــورت گرفــت 
ــق  ــدان مطاب ــراف می ــر اط ــالح جزای ــه اص ــت ب ــس از آن نوب پ
از  بــرق  بــا طــرح اصالحــی و جمــع آوری تاسیســات آب و 
محل هــای اصالحــی در طــرح و اجــرای مجــدد تاسیســات آب و 
بــرق مطابــق بــا طــرح اصالحــی وهمچنیــن اجــرای فضــای ســبز 

ــد. ــرح ش ــرداری از ط ــره ب ــی و به ــات اصالح قطع
در ابتــدا کمــرت کســی بــاور می کــرد کــه اجــرای ایــن طــرح تاثیــری 
ــالح  ــا اص ــی ب ــد. ول ــته باش ــا داش ــردد خودروه ــازی ت در روانس
هندســی چنــد نقطــه دیگــر از مســیر بلــوار بســیج، دیگــر هیــچ 
ــه  ــدگان ب ــد و همــه رانن ــدان منــاز منان ــک می ــی در ترافی خودروی
ــن مســیر  ــه از ای ــا حوصل همــراه مسافرانشــان در حــال حــارض ب

در حــال گــذر هســتند.

ترافیــک و مشــتقات آن یکــی از مهمرتیــن اهــرم های 
جابجایی روح و روان شهرنشــینان اســت. این موضوع 
آنقــدر پــر اهمیت اســت کــه گاهــی در ترافیــک های 
طوالنــی منجــر بــه زد و خوردهــای راننــدگان و بعضــا 
ــا اسالمشــهر و قصــه  رسنشــینان آن مــی شــود. و ام

روان شــدن ترافیــک میــدان منــاز...

ـــره  ـــت ذخی ـــاتره جه ـــره آب در ش ـــزن ذخی ـــاد مخ ایج

ـــوار  ـــبز بل ـــای س ـــاز فض ـــورد نی ـــن آب م ـــازی و تامی س

آیـــت اللـــه ســـعیدی  یکـــی دیگـــر از اقدامـــات مهمـــی 

اســـت کـــه در راســـتای حفـــظ و نگهـــدار فضـــای ســـبز 

ـــه اســـت. شـــهری صـــورت گرفت

اجـــرای ایـــن طـــرح اقداماتـــی همچـــون ایجـــاد مخـــزن، 

ـــه  ـــاد موتورخان ـــف، ایج ـــا و ک ـــردن دیواره ه ـــه ک ایزول

و ایســـتگاه پمپـــاژ، خریـــد انشـــعاب بـــرق و بهـــره 

ـــت.   ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ـــرح را ب ـــرداری از ط ب

ـــی از  ـــبز، یک ـــای س ـــامن فض ـــه مبل ـــتان ها ب ـــا و بوس ـــز پارک ه تجهی
ملزوماتـــی اســـت کـــه نـــه تنهـــا چهـــره پـــارک را خوشـــایند تـــر میکنـــد، 
رفـــاه و آســـایش شـــهروندانی را کـــه بـــرای ســـاعتی بـــه پـــارک مراجعـــه 

ـــراه دارد.  ـــه هم ـــز ب ـــد را نی کرده ان
ــدک،  ــن، فـ ــای 22 بهمـ ــارک هـ ــوری در پـ ــکوی آبخـ ــاخت سـ سـ
ـــدی، ســـالور، شـــهید صادقـــی، شـــهید چمـــران، شـــهید نیکخـــواه  مفی
بهرامـــی، شـــهید ندایـــی، شـــهید مصطفـــی خمینـــی، کوکـــب، مهدیـــه، 
شـــهداء، محمدیـــه و قائم)عـــج(، اللـــه واوان، مهســـتان و ارکیـــده نیـــز 

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــور انج ـــن منظ ـــه همی تاثیـــر ب از  یکـــی  شـــهری  املان هـــای 

ــازی  ــاط سـ ــرای نشـ ــزار بـ ــن ابـ گذار تریـ

روحیـــه اجتامعـــی شـــهروندان اســـت 

کـــه ســـازمان ســـیام، منظـــر و فضاهـــای 

ـــرای  ـــا اج ـــت ب ـــته اس ـــهری توانس ـــبز ش س

ـــام  ـــی)ره( و مق ـــام خمین ـــان ام ســـاخت امل

معظـــم رهـــربی  واقـــع در میـــدان والیـــت، 

ــع در  ــربی واقـ ــم رهـ ــام معظـ ــان مقـ املـ

شـــهرک واوان، املـــان طـــاق عابـــر پیـــاده 

همســـطح در ابتـــدای خیابـــان قامئیـــه و 

ـــام در  ـــن املـــان مـــزار شـــهدای گمن همچنی

ـــهرک  ـــع در ش ـــام واق ـــهدای گمن ـــارک ش پ

قامئیـــه گام هـــای بلنـــدی بـــردارد.

در ســـازمان ســـیام، منظـــر و فضـــای ســـبز شـــهرداری اسالمشـــهر همزمـــان بـــا توســـعه فضـــای ســـبز، 

ـــه  ـــود دارد ک ـــازی وج ـــا س ـــام زیب ـــه ن ـــری ب ـــه ی دیگ ـــی وظیف ـــای محل ـــتان و پارک ه ـــداث بوس اح

ـــات محیطـــی  ـــه تبلیغ ـــوان ب ـــه می ت ـــن حـــوزه انجـــام شـــده اســـت ک ـــات چشـــمگیری در ای اقدام

ـــزی،  ـــگ آمی ـــن، بلوارهـــا و ... ، رن ـــدی و ریســـه کشـــی در ســـطح میادی ـــن بن در ســـطح شـــهر، آذی

طراحـــی و خطاطـــی و زیباســـازی دیوارهـــای مـــرف بـــه معابـــر و اماکـــن عمومـــی، رنـــگ آمیـــزی 

ـــزی  ـــگ آمی ـــاز، رن ـــر مج ـــی غی ـــات محیط ـــاء تبلیغ ـــبز، امح ـــای س ـــا و فض ـــزات در پارک ه تجهی

ـــرد. ـــدارس و ادارات اشـــاره ک ـــوار م ـــزی دی ـــگ آمی ـــی و فرعـــی و رن ـــر اصل جـــداول حاشـــیه و معاب

ـــورای  ـــای ش ـــهردار و اعض ـــدات ش ـــا تاکی ـــهر و ب ـــهری اسالمش ـــک ش ـــازی ترافی ـــتای روانس در راس

شـــهر عملیـــات عمرانـــی اصـــالح هندســـی بلـــوار بســـیج در هشـــت نقطـــه و ایجـــاد دور برگـــردان 

در ابتـــدای خیابـــان شـــهید صیـــاد شـــیرازی جهـــت کاهـــش ترافیـــک شـــهری صـــورت گرفـــت. ایـــن 

ـــک انجـــام شـــده اســـت. ـــق اداره ترافی ـــا از طری ـــروژه ه ـــه طـــرح پ ـــس از تهی ـــات پ اقدام
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