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و  با حمایت ها  توانست  موجود  کمبودها  رفع  و  همه جانبه شهر  توسعه  در جهت  اسالمشهر     شهرداری 
مساعدت های اعضای محترم شورای اسالمی شهر بودجه سنواتی خود را در جهت نیل به اهداف تعیین شده 

با در نظر گرفتن جمیع مالحظات مالی و خدماتی بطور چمشگیری افزایش دهد. 
از این رو، بودجه عمرانی شهرداری در سال 99 رشد قابل مالحظه ای نسبت به سال 98 داشت و امیدواریم 
ارتقاء سطح کمی وکیفی  با یاری خدا خدمات عمرانی شهرداری در سال جاری موجب رفع کاستی ها و 

زندگی شهروندان شود.
    زیرسازی، جدول گذاری و روکش مکانیزه آسفالت به عنوان مؤلفه های اصلی کارهای عمرانی، در ادامه 

فعالیت های سال گذشته با اهتمام بیشتری از روزهای نخست امسال در دستور شهرداری قرار گرفته است.
داشتند  عمرانی  لحاظ  از  نامناسبی  وضعیت  که  شهر  فرعی  و  اصلی  معابر  از  بسیاری  مدت،   این  طی  در 
بحث  در  بویژه  معابر  این  بهسازی  و  نوسازی  عملیات  گرفته،  صورت  برداشت های  براساس  و  شناسایی 
پایان  تا  ان شااله  که  است  این  شهرداری  عمرانی  مجموعه  سعی  و  رسید  انجام  مرحله  به  آسفالت  روکش 

تابستان بخش عمده ای از معابر اصلی و فرعی شهر دستخوش آسفالت قرار گیرند.
    اما در کنار آمار و حجم آسفالتی که در ماه های گذشته رشد فزاینده ای داشته، توجه به کیفیت آسفالت و 
استفاده از پوشش ژئو کامپوزیت در الیه های پایینی آسفالت با هدف افزایش طول عمر و جبران زیرسازی های 
نامناسب می باشد که در این خصوص، بهره مندی از ظرفیت ایجاد شده در کارخانه آسفالت شهرداری، از 
تعریض  و   تملک  موضوع  آسفالت،  نهضت  موازات  به  اینکه  پروژه هاست ضمن  این  اجرای  مثبت  نکات 
و  ابوترابی  خیابان های  که  شد  دنبال  تمام  هرچه  جدیت  با  شهری  توسعه  طرح های  در  واقع  محدوده های 
ابتدای تختی در منطقه دو از جمله این طرح هاست که با اجرای آن بخش زیادی از گره های ترافیکی موجود 

در این نقاط مرتفع شده است.
      در بحث طرح های توسعه ای در مقیاس بزرگتر یکی احداث کمربندی شمالی است که به یاری خدا در سال 
جاری عملیاتی خواهد شد و کنارگذر 24 متری راه آهن که بخش زیادی از تملکات مورد نیاز آن صورت 
گرفته و می تواند بار ترافیکی بلوار بسیج مستضعفین و خیابان های منتهی به آن در بخش شمالی شهر را به 

شکل چشمگیری کاهش دهد.
     اما پروژه متروی اسالمشهر نیز به عنوان ابر پروژه تاریخ شهرداری اسالمشهر، نقطه عطف کارهای عمرانی 
شهرداری است که هم اکنون به همت تک تک اجزای مدیریت شهرستان و مجموعه استانداری، شهرداری و 
شورای شهر، کار آن با شتاب خوبی در حال اجراست و خوشبختانه تاکنون 700 متر از تونل مترو به سمت 
اسالمشهر بصورت مکانیزه حفر شده و در پروژه دوم نیز که کار حفر تونل بصورت دستی انجام می شود، 

بیش از 250 متر از محل پروژه به سمت متروی آزادگان حفاری انجام شده است.
شهرداری  مجموعه  خود  ارزشمند  و  بی دریغ  حمایت های  و  همراهی  با  که  عزیزانی  همه  از  پایان  در     
به مردم شریف اسالمشهر یاری کردند، صمیمانه تشکر و  ارائه هرچه مطلوبتر خدمات  اسالمشهر را برای 

می کنیم. قدردانی 

یادداشت   سردبیر
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روند در تسریع از اسالمشهر شهر اسالمی شورای رئیس
حاضر حال در گفت: و داد خبر بانوان بوستان احداث
دیواراینبوستانتقریباًتکمیلشدهومشاورپروژهدرحال

مکانیابیبخشهاوزیرساختهایمختلفآنمیباشد.
مصطفیساالریانخاطرنشانکرد:سالگذشتهبودجهیک
میلیاردتومانیبرایشروعاینپروژهاختصاصدادیموبرای
امسالنیزیکونیممیلیاردتومانبودجهپیشبینیکردهایمو
امیدواریمبااینبودجه،زیرساختهایپارکتاحدزیادی

تکمیلوآمادهبهرهبرداریشود.
ویدرپاسخبهاینسوالکهچراپارکبانواندرانتهایخیابان
آیتالهکاشانیوابتدایجادهروستایچیچکلومکانیابیشده
استگفت:دلیلانتخابمکانفوقایناستکهاگردرجای

دیگریاینپارکرااحداثمیکردیم،قطعاًسالهایبعد
بهمشکلمیخوردیم.زیرادرسایرقسمتهایشهرامکان
احداثبوستانیبیشتراز6تا7هزارمترمربعوجودنداشت
واینمساحت،برایایجادزیرساختهاوامکاناتمناسب

تفریحی،ورزشیواستراحتگاهیدرپارککافینبود.
رئیسشورایاسالمیشهراسالمشهربابیاناینکهبوستان
کنونیمساحتیبیشاز36هزارمترمربعدارد،افزود:مهد
پیادهروی،پیست کودک،پیستدوچرخهسواری،پیست
اسکیت،زمینفوتبالووالیبالروباز،آالچیق،کافیشاپو
اگرشرایطمهیاباشدیکاستخرروبازهمدراینبوستان

ایجادخواهیمکرد.
2 بوستان، این بیشتر امنیت برای اینکه بیان با ساالریان
اول گیت گفت: شد، خواهد ایجاد آن در نگهبانی گیت
ویژهپارکینگآقایانوگیتدومویژهبانوانخواهدبود.
ویخاطرنشانکرد:درصددهستیمبرایآنمنطقهازشهر
کالنتریوایستگاهآتشنشانینیزایجادکنیمتاعالوهبر
رفعنیازاهالیآنمنطقه،برایامنیتبیشتراینبوستاننیز

مفیدباشد.
رئیسشورایاسالمیشهراسالمشهردرخصوصتخریب
دیوارپارکفدکدرخیابانامامحسنمجتبی)ع(نیزچنین
توضیحداد:محصوربودناینبوستانکهدرگذشتهقرار
ناراحتی باعث شود، احداث آنجا در بانوان بوستان بود
بزههای مورد در بهخصوص آنمحله شهروندانمحترم
با خوشبختانه و بود گردیده بوستان آن در شده ایجاد
هماهنگیاعضایشوراواقدامشهرداری،دیوارجمعآوری
شدتاعالوهبرایجادزیباییبصریدرآنخیابان،عبورو
مروربانوانبرایدسترسیبهتنهاسالنورزشیمخصوص

بانواندراینپارک،بدوندلهرهونگرانیصورتپذیرد.
ساالریاندربخشدیگریازصحبتهایخودبهبودجه
بیشاز400میلیاردتومانیشهرداریبرایانجامپروژههای

عمرانیمختلفازقبیلمترو،آسفالت،فضایسبزوغیره
اشارهکردوگفت:دربخشعمرانی،امروزهمهشهروندان
یا محله در شهرداری نیروهای تالش شاهد اسالمشهر
خیابانخودشاندرحوزههایگوناگونیازجملهآسفالت،
جدولگذاری،فضایسبز،سنگفرشپیادهرووخیابانو...
بهخصوصدربلواربسیجمستضعفینوخیابانهایاصلی

شهرمیباشند.
یکی پایان در اسالمشهر شهر اسالمی شورای رئیس
پیادهرو سنگفرش ایجاد را زمینه این در مهم اقدامات از
و ابیطالب)ع( بن علی نزده، باغ مهدیه، خیابانهای در
امام رجایی، شهید ولیعصر، تهران، چمران، خیابانهای
افزود: و دانست واوان شهرک مشکینی و خمینی)ره(
احداث سلیمانی، قاسم شهید هکتاری پارک6.5 ساخت
کمربندشمالی،ادامهاجرایپروژهمترو،ادامهجدولگذاری،
سنگفرشوآسفالتمعابرسطحهرازدیگربرنامههایسال

جاریمیباشد.

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر خبر داد:

بانوان اسالمشهر بزودی صاحب بوستان اختصاصی می شوند

دلیل انتخاب مکان فوق 
این است که اگر در 

جای دیگری این پارک 
را احداث می کردیم، 
قطعاً سال های بعد به 

مشکل می خوردیم. زیرا 
در سایر قسمت های 

شهر امکان احداث 
بوستانی بیشتر از 6 تا 
7 هزار مترمربع وجود 

نداشت و این مساحت، 
برای ایجاد زیرساخت ها 

و امکانات مناسب 
تفریحی، ورزشی و 

استراحتگاهی در پارک 
کافی نبود.
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ایوب عالیی رئیس کمیسیون عمران، خدمات شهری و تعریض شورای اسالمی شهر اسالمشهر ابراز امیدواری کرد:

پروژههای عمرانی شهرداری،
نویدبخش روزهای خوب برای شهروندان

علی اکبر ترابی نائب رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر خبر داد:

آغاز پروژه کمربندی شمالی اسالمشهر 
در جهت کاهش ترافیک شهری

اسالمشهر  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
کمربندی شمالی  احداث  قرارداد  داشت:  اظهار 
شهری  کالن  پروژه های  از  یکی  به عنوان  شهر 
پس  تومان  میلیارد   140 بر  بالغ  اعتباری  با 
سازندگی  قرارگاه  توسط  کارگاه  تجهیز  از 
در  پروژه،  پیمانکار  بعنوان  خاتم االنبیاء)ص( 

چند هفته آتی شروع خواهد شد.
متري   45 بلوار  اینکه،  بیان  با  ترابی  علی اکبر 
طرح  در  آنچه  اساس  بر  شهر  شمالي  کمربندی 
تفصیلي اسالمشهر پیش بیني شده، قبل از میدان 
عبور  و ضمن  شروع  سوسنگرد  خیابان  از  نماز 
جاده  و  سراسري  راه آهن  مسیر  از  غیرهمسطح 

از  گذر  از  پس  ادامه  در  و  مستوفي  احمدآباد 
شهرك  غرب  و  طالقاني  آیت اله  شهرك  شمال 
توحید در مجاورت ایستگاه آپرین مجدداً مسیر 
همسطح  غیر  صورت  به  را  سراسري  آهن  راه 
عبور  از  پس  پروژه  این  گفت:  مي نماید،  قطع 
برنده  بلوار بسیج مستضعفین و خیابان شهید  از 
سیفي به کمربند جنوبي شهر  بلوار الغدیر متصل 

مي شود.
اسالمشهر  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
خاطر نشان کرد: این طرح در جهت روان سازی 
دسترسی  و  شهری  درون  ترافیک  کاهش  و 

آسان تر شهروندان احداث می گردد.

رئیسکمیسیونعمران،خدماتشهریوتعریضشورای
مهم پروژههای از یکی گفت: اسالمشهر شهر اسالمی
شهرداری،کنارگذر24متریریلآهناستکهدرمورداین
پروژهمیتوانبهایننکتهاشارهکردکهتاابتدایدورهپنجم

شورا،تنها36ملکتملکشدهبود.امادرایندورهشورا،
حدود82ملکتملکشدهاست.امیدواریمباافتتاحاین
کنارگذر،کمکشایانیبهتسهیلترافیکاسالمشهرصورت

گیرد.
عمرانی پروژههای سایر درخصوص افزود: عالیی ایوب
گرفته گذشتهصورت سال در توجهی قابل پیشرفت نیز
است.بهطوریکهبراساسمتممبودجهسال۹8کلبودجه
عمرانیشهرداریحدود400میلیاردتومانبودهکهجهش
آنحدود کهرقم بودجهسال۹7 به نسبت توجهی قابل
13۹میلیاردتومانبودهنشانمیدهدواینموفقیتبزرگی
برایاسالمشهربودهاست،زیراباوجودمشکالتاقتصادی
اسالمشهر شهرداریها، علیالخصوص و کشور بر حاکم
جزءشهرهایبرتردرزمینهانجامفعالیتهایعمرانیبوده
استواینمهم،نویدبخشروزهایخوببرایشهروندان

اسالمشهریخواهدبود.
رئیسکمیسیونعمران،خدماتشهریوتعریضشورای
اسالمیشهراسالمشهربااشارهبهاینکهدربحثمیداننماز،
درسهبخشبرنامهریزیشدهاست،خاطرنشانکرد:یکی
بحثتقاطعغیرهمسطح،دیگریبحثپالزایتجاریزیر

میدانوبحثدیگرایستگاهمترومیباشد.باتوجهبهاینکه
مابایدبرایایستگاهمتروترانشهبازایجادنماییم،میبایست
است این اقتصادی صرفه و بگیرد صورت خاکبرداری
ایستگاه به که تجاری مجتمع توسط اینخاکبرداری که
تقاطع ایجادگردد.درخصوص متصلخواهدشد، مترو
غیرهمسطحنیزباتوجهبهتقاطعدوشاهراهاصلیورودی
اسالمشهروجنوبغرباستانتهرانیعنیجادهاحمدآبادو
بلوارآیتالهسعیدیبایکدیگر،ایجادترافیکدراینمیدان
وجودداردودرطراحیهایصورتگرفتهمیبایستتقاطع
غیرهمسطحایجادشود.گفتنیاستاجرایاینموضوعات
برایشهرداری بارهزینهای تومان میلیارد به300 نزدیک
قرارگاه مجموعه با آن توافقنامه که داشت خواهد بر در
خاتمالنبیاءبستهشدهاستوپسازطراحیها،امیدواریمدر

ششماههاولسال۹۹قراردادآننیزمنعقدگردد.
عالییدرپایانگفت:جاداردازهمههمکارانمدرشورای
و اتحاد تعامل، با که نمایم تشکر و تقدیر شهر اسالمی
همدلی،درکنارشهردارزحمتکششهرمان،دستبهدست
همدادندتااتفاقاتخوبیدرمجموعهشهرداریوشورای

شهراسالمشهررخبدهد.
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اورینب مسرور عضو شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

طراحي همزمان تقاطع، ایستگاه مترو و پالزا
درمیدان نماز اسالمشهر

انعقاد به اشاره با اسالمشهر اسالمیشهر عضوشورای
قراردادطراحیتقاطعغیرهمسطحدرمیداننماز،گفت:
بزرگترین از یکی که هگزا مشاور مهندسین شرکت
سابقهطراحی و است زمینه این در مشاور شرکتهای
در را سیدخندان پل و صدر پل مانند بزرگی پلهای

کارنامهدارد،درحالطراحیاینتقاطعمیباشد.
اورینبمسروربااعالمخبرفوق،افزود:عالوهبراینکه
نماز میدان در اسالمشهر متروی ایستگاههای از یکی
قراردارد،بناداریمیکپالزاهمانندچیزیکهدرمیدان
ایجاد میدان این در است، شده ساخته تهران ولیعصر
نماییم.بهایندلیلطراحیهمزمانتقاطع،ایستگاهمترو
وپالزا،پیچیدگیهایخاصیبهلحاظترافیکی،معماری

وسازهایدارد.
ویبابیاناینکههنوزقطعیتیدرزیرگذریاروگذربودن
تقاطعمیداننمازوجودندارد،خاطرنشانکرد:ایننگاه

وجودداردکهاززیرگذریاروگذرمیداننمازبهمترو،
پالزاوپارکینگهایآنهادسترسیوجودداشتهباشد.

اینکه به اشاره با اسالمشهر شهر اسالمی شورای عضو
همزمانیاینسازههادرسطحکشوربینظیراست،گفت:
اینعوامل،طراحیویژهایراطلبمیکندو مجموعه
مشاورطرحنیزدرحالطراحیسازهایخاصبالحاظ

نمودنهمهاینشرایطمیباشد.
ارینبمسرورادامهداد:درخصوصاحداثاینمجموعه
است شده امضاء خاتماالنبیاء قرارگاه با نامه توافق نیز
بااین نیز اتمامطراحی،قرارداداجرایآن وبهمحض

قرارگاهمنعقدخواهدشد.
پروژه این احداث با کرد: امیدواري ابراز پایان در وی
شهري معماري و شهرسازي در بزرگ تحولي عظیم،
کاهش موجب توآمان و داد خواهد رخ اسالمشهر

ترافیکوزیبایيبصريشهرخواهدشد.

حسین علی رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی و امور بانوان شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

تعریض و بازگشایی معابر فرعی یکی از اقدامات مهم
شهرداری است

بانوان امور و ورزشی فرهنگی، کمیسیون رئیس
شورایاسالمیشهراسالمشهربهتعریضوبازگشایی
گفت: و کرد اشاره شهرداری توسط فرعی راههای
یکیازاقداماتبزرگشهرداریدراینخصوص،در

انتهایخیابانمهدیهصورتگرفتهاست.
بزرگی دالیل از یکی اینکه اشاره با علی حسین
و آب اداره به متعلق ساختمان تخریب پروژه، این
برای افزود: بود، هادی)ع( امام مدرسه و فاضالب
جابجاییکابلهایمخابراتوتیرهایبرقنیزهزینه
وتوانزیادیصرفشد،بهنحویکهبیشاز250
این برق تیرهای جابجایی برای فقط تومان میلیون

خیابانهزینهگردید.
عضوشورایاسالمیشهراسالمشهرخاطرنشانکرد:
نواب خیابان انتهای حدفاصل در اینکه به توجه با
صفویومهدیهشاهدترافیکزیادیهستیم،پروژه
معضل رفع در بزرگی اتفاق خیابان، این تعریض

ترافیکاینمحدودهازشهررقمخواهدزد.
ویدرادامهبااشارهبهاینکهدربحثزیرسازیو
آسفالتمعابرمهمدرحریمشهرنیزاقداماتخوبی
صورتگرفتهاست،افزود:علیرغماینکهانجاماین
اقداماتجزءوظایفشهرداریاسالمشهرنمیباشد،
در بسزایی تأثیر مسیرها این اینکه به توجه با اما

کاهشترافیکشهرداشتند،زیرسازیوآسفالتجاده
آسفالت روکش و قائم میدان به چیچکلو روستای
شهرکواوانبهکمالیهوجمالیهصورتگرفتکه
باعثکاهشمسیرترددساکنانبخششمالیشهربه
شهرستانهایبهارستانورباطکریمواهالیشهرک
واوانبهشهرکصنعتیحسنآباددراتوبانقمگردیده

است.
بانوان امور و ورزشی فرهنگی، کمیسیون رئیس
از دیگری بخش در اسالمشهر شهر شورای
1500 از بیش توزیع به اشاره با خود صحبتهای
سبدکاالبینشهرونداننیازمندباکمکخیرینشهر،
گفت:بهیاریخداوخیرینعزیزتوانستیمبرایرفع
مشکلخانوادههایبیمارانکروناییوافرادیکهدر
اینایامشغلخودراازدستدادهبودند،بیشاز500
میلیونتومانسبدکاالتهیهوبینآنهاتوزیعنماییم.

بین در ارزاق این عمده اینکه به اشاره با علی
شده توزیع بیبضاعت و کمبضاعت خانوادههای
آن برای نیز تومان میلیون 60 مبلغ افزود: است،
دستهازخانوادههاییکهنتوانستنددراینایامکرایه
خانهخودراپرداختنمایند،بعدازانجامتحقیقات

پرداختشدهاست.
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علیرضا مهرپویان طارانی رئیس کمیسیون حقوقی و شهرسازی شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

تصحیح قوانین، موجب اجرای پروژه های بزرگ
عمرانی شده است

اسالمی شورای شهرسازی و حقوقی کمیسیون رئیس
با 13۹8 سال در خوشبختانه گفت: اسالمشهر شهر
گامهای مناسب، لوایح ارائه و موجود قوانین تصحیح
مانند عمرانی بزرگ پروژههای اجرای جهت مثبتی

و حسین)ع( امام شهرک هکتاری نیم و شش بوستان
کمربندیشمالیشهربرداشتهشد.

علیرضامهرپویانطارانیافزود:یکیازاقداماتخوب
اسالمی جمهوری راهآهن با توافق خصوص، این در
ایرانجهتواگذاریمتراژقابلتوجهیاززمینهایاین
مجموعهجهتاحداثکمربندشمالیشهربودهاست.

ویبااشارهبهاینکهالیحهایدرحالآمادهسازیاست
تامجموعهایازپروژههایبزرگعمرانیدرقالبیک
ارائه خاتماالنبیاء سازندگی قرارگاه به عمرانی بسته
شود،خاطرنشانکرد:دراینبستهپیشنهادی،دوتقاطع
غیرهمسطحدرمیداننمازوحدفاصلکمربندشمالیو

بلوارشهیدبرندهسیفیدیدهشدهاست.
عضوشورایاسالمیشهراسالمشهرادامهداد:ازمزایای
که است این خاتماالنبیاء سازندگی قرارگاه با قرارداد
بخشزیادیازپرداختیشهرداریبصورتتهاترانجام
پیشخواهد باسرعتخوبی کار طبیعتًا و خواهدشد

رفت.
ویبااشارهبهپیشرفتقابلقبولپروژهمترواسالمشهر،
ابرازداشت:خوشبختانهتاکنونبیشاز250مترازتونل
پروژهمتروبهسمتاسالمشهربهصورتدستیوبیش

از700مترآننیزبهصورتمکانیزهحفاریشدهاست.
در که دیگری اقدام داد: ادامه طارانی مهرپویان
شهر عمومی نقل و حمل ناوگان بخش تسهیل جهت
اتوبوس دستگاه 25 تعداد خرید است، گرفته صورت
بیشتر تمایل و نوسازی موجب که است شهری درون
شهروندانبهاستفادهازناوگانحملونقلعمومیشده

است.
اسالمی شورای شهرسازی و حقوقی کمیسیون رئیس
شهراسالمشهردربخشدیگریازسخنانخودبهرشد
2برابریبودجهسال13۹۹نسبتبهسالگذشتهاشاره
کردوافزود:ایننویدرابهمردمعزیزاسالمشهرمیدهیم
پروژههای امسال، بودجه شدن محقق صورت در که
به و داشت خواهند بیشتری نمود شهرداری عمرانی
در را محسوسی تغییر آینده سال در مردم خدا، یاری

رشدوپیشرفتپروژههاخواهنددید.
از تشکر و تقدیر ضمن پایان در طارانی مهرپویان
و ادارات رؤسای اسالمشهر، شورای اعضای همکاری
کلیهمسئولینشهرستان،گفت:اینپروژههایکوچکو
بزرگشهرداریباهمتشهردار،معاونینومدیراناین

مجموعهصورتگرفتهاست.

ناصر عبدی آذر رئیس شورای اسالمی شهرستان اسالمشهر:

خیابانهای جدیدالتأسیس راهگشای گرههای ترافیکی

به اشاره با رئیسشورایاسالمیشهرستاناسالمشهر
احداثچندخیابانجدیددراسالمشهر،اینخیابانهارا
موجببازشدنگرههایترافیکیشهرخواندوگفت:
اصالحمعابرواحداثخیابانهایجدیدباتوجهبهرشد
جمعیت،نیازشهراستوبندهبارهاپیشنهاداینموضوع

رادادهام.
باید معابر اینکهدراصالح به اشاره با ناصرعبدیآذر
از یکی افزود: شود، لحاظ شهروندان رضایتمندی
خیابانهایمهمدراینخصوص،خیابانجدیدالتأسیس
انتهایخیابانشهیدصیادشیرازیمیباشدکهاینخیابان
درواقعکوچههایشهرکمصطفیخمینیوبهطوری
کلیاینشهرکرابهنوعیازبنبستخارجکردهاست.
عضوشورایاسالمیشهراسالمشهربااشارهبهاینکه
احداثاینخیابانکارکردترافیکینیزبرایاینبخشاز
شهرخواهدداشت،گفت:خیابانشهیدحافظجعفری
بارترافیکیبسیارزیادیراازخیابانامامسجاد)ع(تا
خیابانشهیدصیادشیرازیدرخودجایدادهاستکه
برخیمواقعباعثایجادگرههایترافیکیبخصوصدر

انتهایخیابانباغفیضمیشود.

ساخت اینکه به اشاره با استانها عالی شورای عضو
از بعد که بوده شهروندان درخواست به خیابان این
طیمراحلقانونیوتأییدیههایمراجعذیصالحانجام
شدهاست،خاطرنشانکرد:پسازاحداثاینخیابان،
اگردسترسیازخیاباناصلیشهرکمصطفیخمینیبه
اینخیاباندادهشود،باعثدسترسیخودروهاازکنار
پارکنداییزرافشانبهخیابانشهیدصیادشیرازیشده
خیابانشهیدحافظجعفری ترافیک کاهش وموجب

خواهدشد.
البتهطرحدیگرینیزدرحالبررسی عبدیآذرافزود:
استکهبراساسآن،خیابانشهیدحافظجعفرییک
طرفهخواهدشدودسترسیمسیرمخالفآنازخیابان
جدیدالتأسیسصورتخواهدگرفتتامشکلترافیک

اینخیابانبهطورکاملرفعگردد.
داد: ادامه اسالمشهر شهرستان اسالمی شورای رئیس
انتخابمشاور دراینخصوصدرحالبررسیبرای
میباشیمتاآمارترددخودروهادرخیابانشهیدحافظ
جعفریموردمطالعهقرارگیردوبهترینمسیرجهتیک

طرفهشدن،انتخابواجراییشود.
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یادداشت کریم نایبی عضو شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

مشوقهای حمایتی جهت نوسازی بافتهای فرسوده

نظربهاینکهشهراسالمشهردرمجاورتکالنشهرتهرانواقع
گردیدهوتنهاپلارتباطیشهرستانهایرباطکریموبهارستان
وحدفاصلاتوبانجادهساوهواتوبانقماست،دارایحجم
ترافیکیسنگیندرمبادیورودیوخروجیبودهوازلحاظ
بافتشهریدارایبافتفرسودهبامساحتزیاددرمسیریکی

ازگسلهایاصلیقراردارد.

بافت فرسوده
شهرداریاسالمشهرباتوجهبهنقشههایموجودشهر،حدوداً
بافتفرسودهمیباشد. دارای لکه 104هکتارشاملهشت
شهرداریاسالمشهردرحالحاضردومحلهرابهعنوانمحله
هدفتعیینودرحالفعالیتمیباشدکهمحلههایمذکوردر
شهرکامامحسین)ع(وخیابانتختیمیباشد.بنابهپیشنهاد
فرسوده، بافت امور روانسازی و تسهیل جهت شهرداری
بستههایتشویقیجهتتجمیعقطعاتواقعدربافتفرسوده
پیشبینیکردهاست.براینمونهدربرخیمواردبهصورت
در فقط و فقط رایگان تراکم دادن قرار اختیار در محدود
محدودههایموردنظرمیباشد.عالوهبربستههایتشویقی،
شهرداریپیشنهادتأسیسدفاترتسهیلگریدرمحلههاییاز
جملهشهرکامامحسین)ع(رادادهوشورایاسالمیشهربه
دلیلاهمیتموضوعباپیشنهادمذکورموافقتکردهوجهت
ارسال استانداری پنج ماده بهکمیسیون بعدی انجاممراحل
گردیدهکهپسازتأییدکمیسیونمذکوردفاترتسهیلگری
درمحلهایموردنظردایروجهتاقداماتقانونیوحلو
فصلمشکالتبافتفرسودهپیگیریهایبستههایتشویقی
بازآفرینیشهری باشرایطمربوطهتوسطسازمانعمرانو

انجامخواهدشد.
تقاطع غیرهمسطح میدان نماز

اصلی شریانهای تمامی که استخطی، شهری اسالمشهر
کمربندی و بسیج بلوار اصلی محور دو از ترافیک عبوری

آیتاله بلوار و رباطکریم( و اسالمشهر سمت )از جنوبی
سعیدی)ازسمتتهران(وازسمتبلوارمخابراتازاحمدآباد
مستوفیبهمحلمیداننمازشهراسالمشهرخطمیگرددکه
درسالهایاخیربهدلیلباالرفتنحجمخودروهایعبوری
ترافیکی مشکالت عصرگاهی، و پیکصبحگاهی زمان در
فراوانیرافراهمنمودهاست.لذادرجهترفعمعضلترافیکی
اینمحدوده،شهرداریاسالمشهردرسال13۹۹باپیشبینی
اعتبارکافیتصمیمبهاجرایتقاطعغیرهمسطحمیداننماز
راداردکهقراردادآننیزبینشهرداریوقرارگاهخاتماالنبیاء

منعقدشدهاست.
پروژه کمربندی شمالی اسالمشهر

ضرورتاحداثکمربندیشمالیباتوجهبهپیشبینیآندر
طرحجامعوتفصیلیاسالمشهربهعلتحجمترافیکعبوری
درمحوربلواربسیج،بیشازبیشاحساسمیگردد.طولکل
پروژه5/3کیلومتربودهکهازحدفاصلانتهایخیابانسوسنگرد
)نرسیدهبهمیداننماز،واقعدربلوارآیتالهسعیدی(شروعو
پسازعبورازشمالیترینقسمتهایمنطقهیکاسالمشهربه
انتهایخیابانباغنردهرسیدهودرادامهمسیرپسازعبورازپل
روگذریکهدربلواربسیجبهبلواربرندهسیفیپیشبینیشده،
رسیدهودرانتهابهکمربندیجنوبیخواهدرسید.درطولاین
مسیر5عرشهپلپیشبینیشدهواعتبارموردنیازپروژهمعادل
140میلیاردتومانمیباشدکهقراردادآنبهامضایشهرداریو

قرارگاهخاتماالنبیاءرسیدهاست.

امین اسدی رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مشارکت های مردمی شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

تکریم ارباب رجوع و رضایت شغلی پرسنل شهرداری،
مکمل یکدیگرند

رئیسکمیسیونبرنامهبودجهواداریمالیشورایاسالمی
شهراسالمشهرباتأکیدبرلزومتکریمواحترامبهشهروندان
توسطپرسنلشهرداری،گفت:دربحثخدماترسانیبه
شهروندانبایدهمزمانهمرضایتمردمازطریقخدمات
شهرداری پرسنل توسط رجوع ارباب تکریم و مناسب
بایدرضایتشغلیهمکارانخودمان وهم جلبشود
ازطریقاحتراممدیرانومجموعهشهرداریبهتخصص
وخدماتآنهافراهمشود.چراکهایندومکملیکدیگر
هستند،یعنیاگربهترینخدماتبهشهروندانارائهشود
امابرخوردمناسبیدرمجموعهشهرداریباآنهاصورت
نگیرد،شهروندانراضینخواهندبود.ازآنطرفنیزاگر
حقوقومزایایخوبیبهپرسنلدادهشوداماشأنآنهادر

محیطکارحفظنشود،آنهانیزناراضیخواهندبود.
ویخاطرنشانکرد:پرسنلشهرداریمیبایستدرهر
شرایطیبهترینرفتارراباشهروندانداشتهباشند،حتی
راحل اربابرجوع نمیتوانندمشکل پرسنل زمانیکه
نمایند،برخوردمناسبواخالقیآنهامیتواندموجبات

رضایتمندیشهروندانرافراهمنماید.
بحث به اشاره با اسالمشهر شهر اسالمی شورای عضو
آموزشنیرویانسانی،افزود:بحثآموزشدراینحوزه
میتواندباعثشادابیوکیفیسازینیرویانسانیمجموعه
شود.ضمناینکهدرکنارآموزش،بایدنیروهابهدرستی
ساماندهیشوندتاهرشخصباتحصیالتوتوانمندی

خوددرقسمتیکهمیتوانداثرگذارباشدمشغولبهخدمت
شود.

انسانی نیروی کرد:شهرداریحدود2000 تأکید اسدی
داردکهقطعاًهرکدامدربخشیتخصصدارندامامعموالً
درهرحوزهایکهشهردارینیازبهنیرویمتخصصدارد،
از مشکل این بنده، نظر به میشود. احساس آن کمبود
تخصصپرسنلنیست،بلکهنیرویانسانیدرجایخود
قرارندارندوقالبنیروهابدونساماندهیتخصصیدر

بخشهایمختلفشهرداریمشغولبهخدمتهستند.
رئیسکمیسیونبرنامهبودجهومشارکتهایمردمیشورای
اسالمیشهراسالمشهردربخشدیگریازصحبتهای
خودبااشارهاقداماتگستردهعمرانیشهرداریاسالمشهر
پرسنلعزیز نشانکرد: امسال،خاطر درسالگذشتهو
شهرداریبایداینموضوعرادرککنندکهدرسالهاییکه
تالشهایشهردارومجموعهشهرداریاسالمشهرباعث
افزایشرضایتمندیشهروندانازعملکردشهرداریشده
است،ممکناستدربرخیاوقاتمانندامروزمشکالتی
ازلحاظمالیبرایپرسنلایجادشودکهنیازمندهمراهی

پرسنلمیباشد.
ویابرازداشت:شورایاسالمیشهراسالمشهردرسال
پرسنل رفاهی وضعیت بهبود جهت امسال و گذشته
اینکه علیرغم مثال برای است. داشته مناسبی مصوبات
افزایش ضریب یافته، کاهش پرسنل کار اضافه ساعات

حقوقدرکارمندانوکارگرانبیشترشدهوهمچنین،سهم
پرسنلازپرداختیبیمهتکمیلیکاهشیافتهاست.

اسدیدرپایاندکترطالرابهترینشهردارتاریخاسالمشهر
خواندوگفت:علیرغمانتقاداتیکهدربرخیموضوعات
بهعملکردشهرداروجوددارد،اماارتباطاتباالیدکترطال
دربینمسئولینکشوریدرکنارتوانمدیریتیویباعث
بهرهمندیشهراسالمشهرازامکاناتوموقعیتهایبسیار

بهترینسبتبهگذشتهشدهاست.
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تهیهوتنظیمبودجهساالنهشهرداری.
تلفیقبودجهسازمانهایتابعهبابودجهشهرداریوارسالآنبهشورا.
تهیهوتنظیمبیالنعملکردششماههشهرداریوارسالآنبهشورا.

تهیهوتنظیمبیالنعملکردساالنهشهرداریوارسالبهشورا
صدوراسنادحسابداریبهصورتمستمروروزانهبهتعداد8هزارو120عددسنددرسال13۹8.

کنترلآماریواعتباریبودجهمصوبشهرداریجهتجلوگیریازوقوعانحرافنامساعددرهزینهها.
محاسبهحقوقومزایاوبهروزرسانیقوانینمقرراتوبخشنامههایهمربوطهدرسیستمهایمالیشهرداری.

دریافتاسنادتقسیطوبدهیمودیانشهرداریبابتاخذپروانهساختمانوجرایمکمیسیونماده100وتفصیلی.
انجامکلیهخریدهایشهرداریبهصورتمعامالتجزئیومتوسط.

ثبتوپالککوبیکلیهاموالشهرداری.
تسویهکاملمطالباتپاداشپایانخدمتبازنشستگانسال13۹8تاپایانفروردین۹۹.

مدیریت امور مالی

حسینعلی امیر سیفی
مدیر امور مالی

مدیرمنابعانسانیواموررفاهیشهرداریاسالمشهرازبازنشستگی
250نفرکارگرانشاغلدرشهرداريخبردادوگفت:کارگران
شاغلیکهشرایطالزمبرايبازنشستگيراداشتند،یعنیدارای50
سالسنبا30سالسابقهپرداختحقبیمهیا60سالسنو10
سالسابقهپرداختحقبیمهیا20سالسابقهاشتغالدرمشاغل
سختوزیانآوربودند،طيدرخواستکتبيتقاضاياعالمخاتمه
کارشانبهتأمیناجتماعيراداشتندکهبرابردرخواستشانمراتب

جهتاعالمتاریخخاتمهکارایشانبهتأمیناجتماعياعالمشد.
الهیاردرویشیافزود:برایجبرانزحماتکارگرانخدماتشهري
2ماهو15روزحقوقمزایاوبرایجبرانزحماتسایرکارگران2
ماهحقوقومزایابهعنوانحقسنواتبهاینعزیزانپرداختشد.
کارگران رسمي، کارمندان حقوق افزایش احکام صدور از وی
مستخدمین و موقت مستخدمین قراردادي، کارگران رسمي،
از نفر تعداد1500 برای کرد: نشان وخاطر داد قرارداديخبر
از صادره دستورالعمل و بخشنامهها براساس شهرداری پرسنل
مراجعذیصالح،استانداريوهیئتوزیرانحکمکارگزینیجدید

صادرشد.
مدیرمنابعانسانیواموررفاهیبرنامهریزيبرایارائهخدمات
رفاهيوبهداشتيبهکارکنانشهرداريرایکیازاولویتهایاین
مدیریتعنوانکردوگفت:دراینزمینهاقداماتمتعددیازجمله
انعقادقراردادبیمهتکمیلی،پرداختوامخریدکاال،اهدا،کارت

رفاهواعزامبهسفرزیارتیمشهدمقدساجراشدهاست.
درویشینظارتبراجرايمقرراتمربوطبهبیمهوبازنشستگي
وخدماتدرمانيکارکنان،اجرايآییننامههاياستخداميکارگران
تأمیناجتماعي،بررسيسازمان قانونکارو بهمقررات باتوجه
به سازماني پستهاي اختصاص پیشنهاد و شهرداري تفصیلي
کارکناندارايشرایطاحراز،نظارتبراجرايدقیقنامههاوقانون
استخدامکشوريوآییننامهاستخداميشهرداريهاوقانونکارو
سایرضوابطمربوطبهکارکنانشهرداري،سازمانهاوشرکتهاي
وابستهوتهیه،تنظیمونظارتبرطرحهايارزشیابيسالیانهبر
اساسدستورالعملهاوآییننامههاراازدیگراقداماتانجامشده

مدیریتمنابعانسانیدرسالگذشتهوامسالعنوانکرد.

سعید راغب معاون اداری و مالی و برنامه ریزی شهرداری اسالمشهر:

سیستم های مالی و اداری چابک، نیاز امروز شهرداری ها

الهیار درویشی مدیر منابع انسانی و امور رفاهی شهرداری خبر داد:

بازنشستگی 250 نفر از کارکنان شهرداری از نیمه دوم شهریورماه 1396 تاکنون

معاوناداريوماليوبرنامهریزيشهردارياسالمشهرگفت:
شهرداریهاتنهازمانیمیتواننددرخدمترسانیبهشهروندان
وانجاموظایفمحولهموفقباشندکهتوانمندیهایمالیو
انسانیالزمراداشتهوازسیستمهایمالیواداریشفاف،

چابکوپویابهرهمندباشند.
یک مالی و اداری حوزه افزود: راغب نجاتکار سعید
مجموعهیکپارچهاستکهموفیقتآنحاصلتالشتک

تکمدیرانوپرسنلاینحوزهبودهاست.
عملکرد توضیح در برنامهریزي و مالي و اداري معاون
سال در مالی و اداری معاونت حوزه مختلف بخشهای
13۹8،بهبودجهمصوباینسالاشارهکردوگفت:بودجه
شهرداریاسالمشهردرسال۹8مبلغ7.362.114.400.000
مبلغ به سال این متمم در که بود شده برآورد ریال

6.821.575.000.000ریالتعدیلگردید.
ویافزود:بودجهعمرانیشهرداریاسالمشهردراینسالنیز
مبلغ4.۹15.820.000.000ریالمصوبشدهبودکهدرمتمم
بودجهاینسالبهمبلغ3.717.705.000.000ریالتغییرکرد.
برگزاریجلسات از نیزپس درسال۹۹ داد: ادامه راغب
بررسیهایصورتگرفته متعدددرمجموعهشهرداریو
کل نهایتاً اسالمشهر، شهر اسالمی شورای اعضای توسط
8.477.1۹0.400.000 مبلغ سال این در شهرداری بودجه
ریالتعیینگردیدکهازاینمبلغ،4.8۹7.866.000.000ریال

بهبخشعمرانیاختصاصیافتهاست.
ازمساعدتوهمراهیاعضایشورایشهر پایان ویدر
وشهرداراسالمشهروزحماتوتالشهایهمههمکاران

حوزهمعاونتاداریومالیتقدیروتشکرنمود.
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با شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفند سال 
گذشته مجموعه شهرداری اسالمشهر شامل 
بخش های  و  سازمان ها  شش گانه،  مناطق 
مختلف با محوریت حوزه معاونت خدمات 
شهری و امور مناطق، مبارزه ای بی امان را با 
هدف کنترل این ویروس منحوس در سطح 
کردن  گذاشتند. ضدعفونی  نمایش  به  شهر 
روزانه معابر، تجهیزات شهری، ساختمان های 
ریز  اقدامات  سایر  و  ادارات  به  مربوط 
با  همگام  سالمت  یاوران  که  درشتی  و 
و  پیشگیری  برای  مردم  سالمت  مدافعان 
و  نو  سال  آستانه  در  کرونا  بیماری  کنترل 
تا سایر  نشد  باعث  داشتند،  اوایل سال 99 
شود. تعطیل  شهرداری  جاری   فعالیت های 

و  شهری  خدمات  معاون  حمیدی  محسن 
امور مناطق شهرداری در گفتگو با خبرنگار 
ما مهمترین فعالیت های این حوزه را در سال 
98 تشریح و تأکید کرد این فعالیت ها به غیر 
از اقدامات گسترده ای است که شهرداری در 
هفته های پایانی سال گذشته در زمینه مبارزه 

و پیشگیری از ویروس کرونا داشته است. 
در آستانه سال 98، حوزه معاونت خدمات 
شهری و امور مناطق شهرداری اسالمشهر با 
چند  ایجاد  با  سفر  خدمات  ستاد  برگزاری 
استقبال  به  نماز،  میدان  حاشیه  در  غرفه 
مسافران نوروزی رفت که این غرفه ها شامل 
غرفه شهرداری، میراث فرهنگی، کودك و... 
بود ضمن اینکه در تعطیالت نوروز، با نزول 
خدمات  پرسنل  کلیه  آسا،  سیل  بارش های 
شهری تقریبًا در تمام مدت تعطیالِت سال 
جدید با حضور در محل کار خود و کنترل 
را  الزم  اقدامات  شهر  آب های سطح  روان 
نمودن  روان  جهت  سنگین  ماشین آالت  با 
دبی آب رودخانه های پیرامون انجام دادند تا 
کوچکترین خسارتی به بافت های مسکونی 
کشاورزِی  اراضی  و  رودخانه ها  پیرامون 
معاونت  ضمنًا  نگردد.  وارد  دست  پایین 
خدمات رسانی  بر  عالوه  شهری  خدمات 
با  نفره   9 تیم  دو  اسالمشهر،  شهروندان  به 
به  کمک رسانی  جهت  مکفی،  تجهیزات 

سیل زدگان استان گلستان اعزام کرد.
خدمات  معاونت  مهم  اقدامات  دیگر  از 
شهری در بهار 98 می توان به تشکیل جلسات 
کارگروه تخصصی سیالب های شهری اشاره 
برگزار  بارش ها  احتمال  جهت  به  که  کرد 

می شد. اما )در راستای استفاده از ردیف های 
خشک  پسماندهای  برون سپاری  اعتباری( 
با  که  بود  مهمی  اقدامات  از  یکی  شهری، 
اجرای مناقصه و جذب پیمانکار مربوطه در 
مناطق منفک شهری به مرحله اجرا گذاشته 
شد و همین اقدام منجر به کاهش و امحاء 

بیش از ۳0 تن زباله روزانه در شهر شد.
در بحث برون سپاری رفت و روب هم باید 
عرض کنم، مناطق یک، سه، چهار، پنج و 
شش شهری با جذب پیمانکار مربوطه تحت 
به  منجر  که  گرفتند  قرار  طرح  این  پوشش 
نتایج مطلوب از جمله رضایت شهروندی، 
هزینه های  از  درصد   50 حدود  کاهش 
از  نفر   ۳00 اشتغال زایی  و  شهری  خدمات 
جوانان اسالمشهری گردید. در بحث مخازن 
زباله، مهم ترین اقدام حوزه معاونت خدمات 
شهری در سال 98، خرید زیر مخزنی، تعمیر 
و تعویض مخازن زباله بود که در راستای 
مربوطه  پیمانکاران  شده،  منظور  اعتبارات 
هم  خصوص  این  در  الزم  اقدام  و  جذب 

صورت گرفت.
همچنین در راستای اجرای عملیات مبارزه 
عرض  نیز  )موش(  موذی  جانوران  با 
پی  در  و  جذب  مربوطه  پیمانکار  که  کنم 
عمومی،  اطالع رسانی  و  شهری  تبلیغات 
شناسایی محیط، تدوین جدول زمان بندی و 
طعمه گذاری محیط های شناسایی شده انجام 

شد.
در بحث مدیریت خدمات شهری، الزم است 
به موارد مهمی اشاره کنم. از جمله این که 
جلسات ماهانه بطور مرتب برگزار می شود 
که مسئولین نواحی و معاونین خدمات شهری 
حضور  جلسات  این  در  ششگانه  مناطق 
داشته و دارند. از طرفی، انجام مأموریت در 
راستای تماس های مردمی و ثبت در سامانه 
مدیریت  خوب  اقدامات  از  یکی  هم   1۳7
کار  یک  و هست.  بوده  ما  خدمات شهرِی 
دیگر این بخش از مدیریت اجرایِی معاونت 
خدمات شهری، اجرای طرح آموزش بیش 
پرسنل خدمات شهری در  از  راننده  از 20 
حوزه پشتیبانی بود و تحویل اقالم زمستانه 
به نواحی، بازدید و الیروبی روزانه سپتیک ها 
تشکیل  همچنین  و  حفاظ  به  آنها  تجهیز  و 
ستاد انضباط شهری با محوریت برنامه ریزی 
و اجرای طرح ویژه رفع سِدمعبر بود که در 
عمومی  سّدمعبر  رفع  اکیپ های  طرح،  این 
بصری  زوائد  و  تابلوها  جمع آوری  ضمن 
که  مزاحم  دستفروشان  فعالیت  از  صنوف 
موجب انسداد مسیر می شدند نیز جلوگیری 
به عمل آوردند. این طرح به مدت چند ماه 
پایان  تا  اجرا درآمد که همچنان  به  متوالی 

سال ادامه خواهد داشت.
هم  صنوف  تابلوهای  ساماندهی  بحث  در 
شهری  خدمات  معاونت  کنم  عرض  باید 
ضمن پایش تابلوهای فرسوده شهر، مجموعًا 
اصلی،  بلوارهای  معبری  تابلوی   1۶00

کوچه ها و میادین شهر را نوسازی کرد که 
این طرح در قالب جذب پیمانکار مربوطه 

به مرحله اجرا درآمد.
با  شدن  مواجهه  و  پاییز  فصل  شروع  با 
بازگشایی مدارس، طرح استقبال از مهر به 
عنوان یک طرح مهم مورد اجرا قرار گرفت 
که فعالیت هایی همچون رنگ آمیزی بیش از 
20 هزار متر از محیط های بیرونی مدارس 
و کمک به نظافت محوطه مدارس از جمله 

آنها بود.
جلسات  نیز  بارش ها  فصل  آغاز  با  اما 
کارگروه های تخصصی سیالب های شهری 
تصمیمات  و  گرفت  سر  از  را  خود  کار 
مهمی در خصوص الیروبی انهار و اصالح 
هندسی انهار که باعث آبگرفتگی بودند با 
در  شد.  اتحاذ  تومان  میلیون  نهصد  اعتبار 
همین راستا الیروبی کانال های سطح شهر 
باش  آماده  و  مکانیزه  ماشین آالت  توسط 
از  دیگر  یکی  نیز  بارش  هنگام  در  نواحی 
اقدامات مهم مقابله با سیالب های احتمالی 
عملیات  ستاد  سرما،  فصل  شروع  با  بود. 
شهری  خدمات  معاونت  حوزه  زمستانه 

طرح  این  در  که  کرد  را شروع  کار خود 
مانور  همراه  به    CMA جایگاه  راه اندازی 
آماده باش ماشین آالت مکانیزه برف روب 
پرسنل  باش  آماده  و تست پمپ روبین و 
اقدامات  جمله  از  بارش  هنگام  به  نواحی 
تاکنون  که  بود  طرح  این  در  شده  انجام 
ستاد عملیات زمستانه در سه بارش سنگین 

فصلی، عملکرد قابل قبولی داشت.

یکی دیگر از اقدامات مهم معاونت خدمات 
کنم،  اشاره  آن  به  شهری که الزم می دانم 
با  زباله  جمع آوری  سیستم  تعویض  بحث 
بکارگیری مخازن وزین در مجتمع خدماتی 
صنفی منطقه چهار شهری بود که یکی از 
این مجتمع محسوب می  نیازهای مهم در 

شد.
چه  فجر  مبارك  دهه  در  معاونت  این  اما 
عرض  باید  اینجا  در  داشت؟  عملکردی 
اقدامات  فجر،  مبارك  دهه  شروع  با  کنم، 
یخ زدای  ماده  پاشش  که  شد  انجام  مهمی 
سی ام آ به طول ده کیلومتر از معابر شهری 
استفاده  راهپیمایی،  مسیرهای  اولویت  با 
 11 استعداد  با  روب  برف  ماشین آالت  از 
دستگاه و پاشش بیش از 25 تن شن و نمک 
در مسیرهای راهپیمایی و استقرار دویست 
نیروی خدماتی و شستشوی جداول به طول 
عمل  به  اقدامات  جمله  از  کیلومتر  شش 

آمده بود.
از  یکی  که   1۳7 سامانه  خصوص  در 
خدمات  معاونت  مجموعه  زیر  واحدهای 
تماس  ثبت  کنم  عرض  باید  است  شهری 
و پیام های مردمی، انتقال پیام به واحدهای 
شب  کشیک های  گزارش  ثبت  مربوطه، 

مهم ترین اقدامات این واحد بوده است.
اما درباره واحد کنترل و نظارت، مواردی 
سازهای  و  ساخت  بر  نظارت  همچون 
شهری و رفع تخلفات شهری و جلوگیری 
سازهای  و  ساخت  ادوات  جمع آوری  و 
درآمده  اجرا  به  مهم  کارهای  از  غیرمجاز 
هایی  فعالیت  نیز  ما  امانِی  واحد  بود. 
همچون نصب سرعت گیر در مبادی مهم 
شهری، آسفالت و لکه گیری معابر اصلی، 
تولید دال بتنی، ترمیم جداول بلوار الغدیر 
را  آپرین  ورزشگاه  از  بخشی  مرمت  و 
واحد  بحث  در  رساند.  انجام  مرحله  به 
و  حفاظ  نصب  به  می توان  هم  تاسیسات 
فنس در اماکن ورزشی، انجام امورات برقی 
و لوله کشی، تعمیر و تأمین روشنایی معابر، 
ساخت مصنوعات فلزی، ترمیم شکستگی 
و  دریچه ها  تعمیر  پل ها،  صداگیری  و 
جوشکاری برخی پل های فلزی کوچه ها و 
برشکاری تعداد قابل توجهی از اِلمان های 

زائد اشاره کرد.

تشریح فعالیتهای حوزه معاونت خدمات شهری
در سالی که گذشت

در بحث برون سپاری رفت و روب، 
مناطق یک، سه، چهار، پنج و شش 
شهری با جذب پیمانکار مربوطه 

تحت پوشش این طرح قرار 
گرفتند که منجر به نتایج مطلوب 

از جمله رضایت شهروندی، کاهش 
حدود 50 درصد از هزینه های 
خدمات شهری و اشتغال زایی 

300 نفر از جوانان اسالمشهری 
گردید

محسن حمیدی
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هادی گورابی معاون فنی و عمرانی شهرداری اسالمشهر خبر داد:

رشد 3 برابری پروژههای عمرانی در سال 98 
نسبت به سال 97

ازرشدچشمگیر فنیوعمرانیشهرداریاسالمشهر معاون
پروژههایعمرانیشهرداریاسالمشهردرسال۹8نسبتبه
میلیارد سال۹7خبردادوگفت:درسالگذشتهحدود۹۹
تومانقراردادعمرانیمنعقدشدکهنسبتبهسال۹7رشدبیش

از3برابریداشتهاست.
هادیگورابیباذکرایننکتهکهاینعددبهجزقرارداد140
کمربندی احداث برای خاتماالنبیاء قرارگاه با تومانی میلیارد
احداث جاری، سال پروژه مهمترین افزود: است، شمالی
کمربندیشمالیشهراستکهدرسالگذشتهطراحیوقرارداد
آننهاییوابالغگردیدوهماکنوندرمرحلهتحویلزمین
میباشد.امیدواریمبزودیتحویلزمینآنانجاموتجهیزکارگاه

اینپروژهآغازگردد.
گورابیبابیاناینکهبرایکاهشبارترافیکیدرمیداننماز،
انتهایخیابانسوسنگردنیزبهوسیلهیکتقاطعغیرهمسطح
با امیدواریم گفت: شد، خواهد متصل شمالی کمربندی به
و شهر شمالی بخش ترافیکی بار پروژه، این از بهرهبرداری
بخصوصخیابانهایفرعیاینمنطقهکاهشچشمگیریپیدا

کند.

افزایش به خود صحبتهای از دیگری بخش در گورابی
چشمگیرپروژهلکهگیریوروکشآسفالتدرشهراشارهکرد
وگفت:بهیاریخداتاپایانتابستانتمامیگذرهایاصلیشهر
ازمیدانوالیتتامیداننماز)بلوارمخابرات(،ازمیداننمازتا
برگشت، الغدیردرکمربندیجنوبیبصورترفتو میدان
ازمیدانالغدیرتامیدانقائم)مسیرواوان(وازبرندهسیفی
تامیداننمازدربلواربسیجبهصورتکاملروکشآسفالت

خواهندشد.
ویبابیاناینکهکیفیتآسفالتاجراییدراینپروژههابسیار
زمینه در مشاور یک با بار اولین برای افزود:. میباشد، باال
آسفالتقراردادبستهشدهاستواینمشاورباتوانمندیباالیی
کهدارد،دربحثمیزانضخامتتراشموردنیازوعیارآسفالت

باماهمکاریمیکند.
معاونفنیوعمرانیشهرداریاسالمشهرگفت:بهدلیلاینکهدر
گذشتهزیرسازیمناسبیدرخیابانهایاصلیشهرانجامنشده
استوهموارهعمرآسفالتدرخیابانهایاسالمشهرکوتاه
بودهاست،برایاولینبارازتکنولوژیهاینوینبهرهگیریشده
است.دراینخصوص،الیهایازژئوکامپوزیتدرزیرآسفالت
قراردادهمیشودوبعالوه،ازآسفالتپلیمریدرالیههایپایینی
استفادهمیشودتاکیفیتآسفالتباالرفتهوجلویترکخوردگی

آندرآیندهگرفتهشود.
ویبااشارهبهاینکهدربرخیاوقات5اکیپهمزماندرحال
پروژه ویژگیهای از یکی گفت: بودهاند، شهر در آسفالت
آسفالتدرماههایگذشته،استفادهازظرفیتکارخانهآسفالت
شهرداریوهمزمانافزایشتولیداینکارخانهبهحدود100

تندرروزبودهاست.
گورابیبابیاناینکهدرسال۹8حدود۹5درصدازسرفصلهای
عمرانیدربودجهمناطقعملیاتیشد،خاطرنشانکرد:اینعدد
درسالهایقبلترحدود30تا40درصدبودهاستکهرشدی
افزود:بهاینترتیب،در حدودی3برابریداشتهاست.وی
متری بیست خیابانهای همچون بسیاری معابر گذشته سال

امامخمینی،کاشانی،خیابانباغنرده،بخشیازخیابانمطهری،
انتهایخیابانامامحسنمجتبی)ع(،خیابانهایاصلیشهرک
انبیاءوشهرکتوحید،بلوارگلها،انتهایقائمیه،خیابانباهنرو
بسیاریکوچهوخیاباندیگرآسفالتودربسیاریدیگراز

خیابانهاجدولگذاریوکفپوشصورتگرفتهاست.
معاونفنیوعمرانیشهرداریاسالمشهردربخشدیگریاز
صحبتهایخودبهاصالحبخشیازکانالانتقالآبسطحیدر
ابتدایخیاباناماممحمدباقر)ع(اشارهکردوگفت:درگذشتهدر
هنگامبارشباران،تمامیآبسطحیخیاباناماممحمدباقر)ع(
بههمراهآب و میشد باغفیض واردخیابان انبیاء وشهرک
اینخیاباندرخیابانحافظمشکلایجادمینمود.امابااصالح

صورتگرفته،آبسطحیخیاباناماممحمدباقر)ع(ازطریق
کانالدیگریکهدرگذشتهوجودداشت،بهسمتمیداننماز
وآنجابهپاییندستهدایتمیشود.بهاینترتیبدیگرشاهد

آبگرفتگیدرانتهایباغفیضوخیابانحافظنخواهیمبود.
گورابیدرپایانضمنتقدیراززحماتپرسنلپرتالشمعاونت
فنیوعمرانیبهجهتاقداماتشبانهروزیآنهادرایامبیماری
کرونا،تعطیالتنوروزوماهرمضان،ازتالشهاوهمراهیهای
مالی، و اداری معاون اسالمیشهر،شهردار، اعضایشورای
معاونخدماتشهریوشهردارانمناطقاسالمشهرقدردانی

نمود.

در برخي اوقات 5 اکیپ همزمان در حال 
آسفالت در شهر بوده اند

یکي از ویژگي هاي پروژه آسفالت در ماه های 
گذشته، استفاده از ظرفیت کارخانه آسفالت 

شهرداري و همزمان افزایش تولید این کارخانه 
به حدود 100 تن در روز بوده است

نمودار مقایسه ای متراژ پروژه های انجام شده در سه سال گذشته
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نمودار مقایسه ای قراردادهای منعقد شده با اعتبارات مصوب عمرانی
در سه سال گذشته )میلیون ریال(

1398

993,250

395,500

394,875

388,800

243,500

1,240,500

13971396

بودجه مصوب

قراردادهای منعقد شده

نمودار مقایسه ای متراژ پروژه های انجام شده در سه سال گذشته

جدول گذاری

آسفالت و لکه گیری

زیرسازی

110,000160,000 55,000118,000 49,00098,000
13981398 13971397 13961396

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000

440,000236,000180,000

139813971396

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000



نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر         شماره 16

فعالیتفعالیتهایهای عمرانی  شهرداری اسالمشهر عمرانی  شهرداری اسالمشهر
در سال در سال 13981398

احداث و اجرای تابلیه سر کاشانی )دوربرگردان سر خیابان کاشانی(
احداث و اجرای بازارچه سر پارک تقوی )بازارچه گوشت و مرغ(

احداث و اجرای ساختمان کارگران فصلی در میدان قائم
انتهای  تا  مطهری  خیابان  انتهای  کمربندی شمالی حدفاصل  تخریب ملکهای  و  تعریض 

خیابان کاشانی
اصالح هندسی میدان نماز اسالمشهر جهت جلوگیری از ترافیک

زیرسازی و روکش مکانیزه آسفالت اتوبان الغدیر حدفاصل میدان نماز تا خیابان حافظ و 
بالعکس حدفاصل ورودی دارالسالم تا میدان نماز

زیرسازی و روکش و آسفالت میدان الغدیر )به روش ژئو کامپوزیت(

حوزه فنی و عمرانی و ناظر عالی 

سطح منطقه یک

سطح منطقه دو

تعریض خیابان ابوذر همسطح سازی و اجرای جدول و آسفالت
روکش آسفالت مکانیزه و همسطح سازی معابر بیست متری امام خمینی

زیرسازی کوچه های 18 متری الهیه )17 و 19 و 21 و 22 شهرک ایران زمین( 
جدول گذاری و زیرسازی آسفالت 

اجرای زیرسازی میدان الهیه
زیرسازی و آسفالت خیابان دانشگاه آزاد اسالمی واحد چیچکلو

بازگشایی حد فاصل خیابان ابوذر تا جاده ساوه )زیرسازی و جدول و آسفالت(
آسفالت مکانیزه شهرک توحید

آسفالت مکانیزه خیابان باغ نرده
آسفالت مکانیزه خیابان مطهری

آسفالت مکانیزه شهرک آیت اله سعیدی حد فاصل باغ نرده تا میدان قائم
همسطح سازی خیابان امام حسن مجتبی)ع(

تراش و روکش خیابان شهدا حدفاصل خیابان بیست متری امام خمینی تا کاشانی

زیرسازي و آسفالت مکانیزه خیابان شهید باکري قائمیه 
زیرسازي و آسفالت مکانیزه بلوار میرعبداله هاشمي شهرک گلها

آسفالت و روکش مکانیزه و جدول گذاري خیابان یاسمن و باند شرقي و بلوار اصلي گلها
جدول گذاری و تعریض روبروي بیمارستان امام رضا)ع( 

احداث کانال محمدیه روبروي بیمارستان سعیدیه انتهاي کوچه های ادیب
روکش مکانیزه و آسفالت بلوار نواب صفوي

تعریض الین کندرو خیابان آیت اله سعیدي حدفاصل خیابان تختي تا سرنوري
تعریض خیابان ابوترابي حدفاصل مهدیه تا محمدیه

روکش آسفالت مکانیزه خیابان شاتره قائمیه
روکش آسفالت مکانیزه خیابان آبشار قائمیه
روکش آسفالت مکانیزه خیابان باهنر قائمیه
خیابان حافظ حد فاصل شیرودي تا زرافشان

روکش آسفالت 60 کوچه در سطح منطقه 25 کوچه جدول گذاري و زیرسازي
روکش آسفالت خیابان میرعبداله هاشمي و معابر منشعب از آن به حجم 14 هزار مترمربع
روکش آسفالت مکانیزه بلوار آیت اله سعیدي حدفاصل میدان قائم تا بلوار برنده سیفي

12
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سطح منطقه سه

سطح منطقه چهار

سطح منطقه شش

آسفالت و روکش خیابان مطهري واوان 40/000 متر مربع
آسفالت و روکش مکانیزه الین کندرو بلوار امام خمیني)ره( حدفاصل پاسگاه تا میدان 

امام خمیني)ره( تا خیابان مفتح
جدول گذاری، زیرسازي و آسفالت ورودي محله زینبیه

اجرای کفپوش بلوار ولیعصر
اجرای کفپوش خیابان چمران شمالي

اجرای کفپوش پیرامون میدان شهرداري واوان
زیرسازي، کفپوش و اصالح جداول و آسفالت خیابان مجاور استراتوس واوان

زیرسازي و کفپوش و اصالح جداول خیابان امام زاده عیسي
اجرای کفپوش بلوار مدرس واوان

جدول گذاري خیابان ضلع شمالي مدرس
اجراي جدول گذاري حدفاصل بلوار مدرس تا بلوار امام خمیني)ره(

اجراي جدول گذاري کوچه 20فاز یک واوان و نهم شرقي و خیابان گلریز
اجراي کفپوش پارک خیابان واقع در فاز یک واوان

اجراي جدول گذاري کوچه 13
CNG جدول گذاري و زیرسازي خیابان

اجراي دوربرگردان ابتداي بلوار ولیعصر واوان

همسطح سازي معابر منطقه چهار مجتمع صنفي و کارگاهي منطقه چهار، روسازي و جدول گذاري و روکش 
مکانیزه آسفالت خیابان صنایع

روسازي و جدول گذاري و روکش مکانیزه آسفالت خیابان رحیمي حدفاصل میثاق تا سوم آلومینیوم کاران
روسازي و جدول گذاري و روکش مکانیزه آسفالت باند کندروي آیت اله سعیدي حدفاصل بهرام آباد تا 

خیابان سوسنگرد
روسازي و جدول گذاري و روکس مکانیزه آسفالت خیابان هاي شقایق و کنار

جدول گذاري و روسازي باند کندروي بزرگراه آیت اله سعیدي حدفاصل شهید جوالیي تا رودخانه کن
روکش مکانیزه آسفالت باند کندروي آیت اله سعیدي حدفاصل میدان نماز تا روبروي شهید جوالیي

تکمیل و بهره برداری از ساختمان اداري شهرداری منطقه شش
احداث پارک 16 هزار متري در انتهاي خیابان رسول اکرم شهرک امام حسین)ع(

جدول گذاري 40 کوچه اصلي و فرعي در شهرک امام حسین)ع(
احداث خیابان جدیداالحداث شامي حدفاصل شهرک امام حسین)ع( مسکن مهر

اجراي روکش مکانیزه آسفالت خیابان امام سجاد)ع(
اجراي روکش مکانیزه آسفالت خیابان احدي خانقاه

اجرای روکش آسفالت کوچه سادات غربي الین خروجي شهرک امام حسین)ع(
زیرسازي فاز یک خیابان کمیل شهرک امام حسین)ع(

امام  شهرک  آسفالت  نواقص  رفع  و  حسین)ع(  امام  شهرک  ورودي  هندسي  اصالح 
حسین)ع( تا میدان حرم

اصالح هندسي و اجراي آسفالت ورودي محل عرضه دام زنده
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روابط عمومی شهرداری اسالمشهر بعنوان روابط عمومی 
سرآمد استان تهران معرفی شد

سرآمد  بهعنوان  نخست  رتبه  کسب  با  اسالمشهر  شهرداری  روابطعمومی 
روابطعمومیهای استان معرفی شد.

براساس جدیدترین ارزیابی عملکرد روابطعمومیهای شهرداریهای استان تهران، 
روابطعمومی شهرداری اسالمشهر رتبه نخست و بعنوان روابطعمومی سرآمد استان 

در سال 98 شناخته شد.
توسط  که  ارزیابی  این  براساس  اسالمشهر،  شهرداری  ارتباطات  مرکز  گزارش  به 
اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری تهران انجام گردید روابطعمومی 
شهرداری اسالمشهر با کسب 8۶ امتیاز در بین 42 شهرداری به عنوان رتبه نخست و 

به عنوان روابطعمومی سرآمد استان معرفی شد.
به  تهران خطاب  استاندار  بندپی  امضای دکتر محسنی  به  تقدیرنامهای که  متن  در 

سلمان فرجاللهی مدیر این مرکز رسیده، آمده است:
»اینجانب با عنایت به ارزیابی عملکرد شهرداریهای استان تهران توسط اداره کل 
و  مبنای شاخصهای علمی  بر  تهران،  استانداری  بین الملل  امور  و  روابط عمومی 
تخصصی از شما و همکاران محترم به عنوان روابطعمومی سرآمد استان تهران تقدیر 

مینمایم.«
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مدیرشهرداریمنطقهیکاسالمشهربااشارهبهاینکهفضاهای
عمومیبستررشدوتکاملجامعهشهریمیباشدوعدمتوجه
بهآنتهدیداتیرابرایشهربدنبالخواهدداشتمبلمانو
حتیالمانهایشهریبهفضایشهرروحبخشیدهوکیفیت
فضایشهریرابهبودمیبخشد،گفت:درایامنوروز13المان
شهريبرايسطحمنطقهیکبرنامهریزيودرمحوراصلي
همچنین و گرفت قرار بهرهبرداری مورد بسیج بلوار یعني
درخصوصنورپردازیشبانهنسبتبهنصبمولتيافکتها
ووالواشرهایبررویتیرهایبرقبلواربسیجاستفادهشد.

اینکه ابراز با خود صحبتهای ادامه در غفاری یونس
افزود: است، گرفته قرار کار دستور در میادین زیباسازی
ساماندهیشهرچهدرقالببازپیراییوساماندهیمیادینو
چهساماندهیپیادهراهی،شهرراازحالتدلمردگیدرمی

آوردوباعثایجادنشاطمیشود.
اوبیشترینتأثیرایناتفاقرابرشهروندانوساکنانشهری
با افزود: و دانست میادین حاشیه محالت ساکنان ویژه به
توجهبهاینکهشکلگیریمیادینباهدفشکلگیریعرصه
اجتماعینبودهاست،بنابراینبسیارسختاستتایکمیدان
کهدرابتداباهدفترافیکیطراحیشدهاسترابهعرصه
اجتماعیتبدیلکنیمامادرتالشیمباطراحیعلمیوخالقانه
بهاینموضوعکهنشاطشهروندانرابدنبالخواهدداشت
دستپیداکنیم.بههمینخاطربهدستوردکترطالشهردار
که شهری المانهای وجود از میباشد نظر در اسالمشهر
استفاده میادینشوند بههویتوشخصیت منجر میتواند

گردد.
مدیرمنطقهیکگفت:باتوجهبهاینکهحصارپیرامونیپارک
فدکتبدیلبهمحلبزهونارضایتیاهالیمحلهگردیدهبودبا
پیگیریهایالزمودستوراکیدشهردارمحترموحمایتهای
اعضايشوراياسالمیدیوارپیراموناینبوستانجمعآوري
تاصمنحلمعضلاجتماعیباتوجهبهدیدمطلوبایجاد
به مناسب منظر و مذکور پارک طراوت و سرزندگی شده

ساکنینمحلوعابرینالقاگردد.
طرز عمدهترین پیادهروی اینکه بیان با ادامه در  غفاری
کرد: نشان میباشد،خاطر داخلشهرها در افراد جابجایی
در تعیینکننده عامل عنوان به باید را پیادهها ایمنی بهبود
سایر و گرفته نظر در ساماندهیشهر و ترافیکی مطالعات
کهشهری چرا گردد. هماهنگ راستا این در را اصالحات
کهپیادههادرآناحساسآرامشنکنندصرفنظرازنحوه
نگاه این با لذا فاقدمحیطشهریمطلوباست، جابجایی
اواخرسال۹8 در امامخمیني)ره( خیابان پیادهرو بهسازی
بهدستورشهرداروکمکهایحوزهمعاونتعمرانیاجراو
همچنیندرسالجدیدپنجاهدرصدبهسازیپیادهروخیابان

عليبنابیطالب)ع(انجاموالباقیدرحالاجرامیباشد.
دوره شورای و طال دکتر مدیریت طول در داد: ادامه وی
پنجمکاربسیاربزرگيکهدراسالمشهرانجامشدهاستدر
جهتافزایشسطحکیفیمعابرسطحشهرانقالبآسفالت
نوعی به و افتاد اتفاق مناطق سایر و یک منطقه درسطح
و است بوده بیسابقه جدولگذاری و آسفالت حجم این
موضوع این گواه خود اینخصوص در مردم رضایتمندی
آسفالت نیز منطقه این بطوریکهحتيکوچههاي میباشد.
شدهاست.برايمثالمتأسفانهدرشهرکطالقانيکهیکياز
مناطقمحروماسالمشهرمحسوبميشود،سالهاآسفالت
معابردردستورکارقرارنگرفتهبوداماقبلازآغازسال۹۹،
خیاباناصلياینشهرکبههمراه20کوچهآنآسفالتشدو
موجبخوشحاليمردمشهرکطالقانيگردید.آسفالتمعابر
شهرکسالورنیزبهدستوردکترطالشروعوزودیاتفاقات

خوبیدرشهرکفوقصورتخواهدپذیرفت.
حمیدی دکتر از تشکر ضمن اسالمشهر یک منطقه مدیر
از پس اینکه ابراز با اسالمشهر شهری خدمات معاونت
برونسپاریخدماتشهریوفضایسبزمنطقه،نظارتهابه
اینامورازدقتباالییبرخورداراست،افزود:خوشبختانه
هزینهها هم خصوصي بخش به خدمات این واگذاري با
بسیارپایینآمدوهمدربخشفضايسبزوخدماتشهری
اقداماتبهنحومطلوبدرحالاجراست.بهنحويکهسرانه
فضايسبزروبهافزایشوشهرروزبروزروبهپاکیزگیهر

چهبهترمیرود.
و خیابانها گندزدایی عملیات به اشاره با غفاری یونس
درآمد افزایش60درصدی منطقهیکوهمچنین محالت
شهرداریدرسالگذشته،گفت:خوشبختانهدرمنطقهیکبا
پیگیریهایصورتگرفتهبهزودیتمامامورشهرسازيبر
پایهوبسترجيآياسانجامخواهدشدیعنيانتقالدادهها
ازبرنامهاتوکدبررويجيآياسانتقالیافته،بهاینترتیب
ضمنبهنگامبودناطالعاتشهریهمیشهاطالعاتفوقرا
دردسترسخواهیمداشت.عملکردارائهشدهبههمراهانگیزه
وتوانمندیهایپرسنلشهرداریمنطقهیک،اینمنطقهرابه
یکیازبهترینمناطقدرسطحاسالمشهروحتيغرباستان

تهراننزدیکترکردهاست.
غفاریهمچنینافزود:باتوجهبهارائهخدماتشبانهروزی
واستفادهازباکسهاوزیرباکسهایزبالهجدید،منطقهیک
رابهیکيازمناطقپاکدراسالمشهرتبدیلکردهاست.براي
نمونهدربرفيکهدراواخرسالگذشتهدراسالمشهربارید
تماميپرسنلآمادهباشبودندوتماميخیابانهاقبلازحضور

مردمدرسطحشهرپاکسازيشد.
مهمترین از یکی شمالي کمربندي اینکه ابراز با مدیر این

است یک منطقه پروژههای
کهبهدستورشهرداردرحال
پیگیريميباشد،خاطرنشان
کرد:اگرکمربنديشماليبه
ترافیکي بار برسد، اتمام
شهر سطح از زیادي بسیار
کاستهخواهدشد.همچنین
پروژهتملکوآزادسازی24
متريکنارگذرراهآهننیزبا
همه همکاری و حمایتها
در شهرداري معاونتهای

حالانجاماستکهحدفاصلچهارپلتاباغنردهادامهخواهد
داشت.دراینپروژه45درصدتملکهاصورتگرفتهاست
وباتوجهبهدستوراکیدجنابدکترطالبهدنبالآنهستیمتا
الباقيتملکهانیزبسرعتانجامشودتابتوانیمبهیاريخدا
بخشقابلتوجهيازاینپروژهرادرسالجاريبازگشایي

نماییم.
یونسغفاریبابیاناینکهدربحثفرهنگيمابهدنبالآن
هستیمکهمشارکتمردمرادراینحوزهافزایشدهیمواز
نظراتآنهابرايبهترشدنمحیطپیرامونخودشاناستفاده
نماییموبهسمتمنطقهمردممداربرویمتاازتوانمنديآنها

برايادارهشهراستفادهکنیم.
پروژههاي از یکي که نیز پروژهسیمرغ ایشاندرخصوص
متعددی افزودجلسات ميباشد ازگذشته مانده بالتکلیف
باحضوراعضايهیئتمدیرهدرمحلپروژهودرشهرداري
برسد سرانجام به پروژه این اگر است. شده برگزار منطقه
عالوهبراینکهبسیاريازمشکالتاعضاياینپروژهحل
خوبي اتفاق ميتواند نیز درآمدزایي بحث در شد، خواهد
باهمتيکهدر بزند.دراینخصوص، رابرايمنطقهرقم
مجموعهشهرداريوجوددارددرتالشهستیمگرهپروژه

سیمرغبازشودومشکالتاینپروژهحلگردد.
مدیرمنطقهیکاسالمشهردرپایانازمردمخوباسالمشهر
وهمهمسئولینشهرستانبدلیلحمایتهایخوددرجهت
ارائههرچهبهترخدماتبهمردمعزیزتشکروقدردانیکرد
وگفت:دربحثدیدارهايمردمينیزقبلازشیوعبیماري
کروناافزودندبندهبههمراهمعاونینومدیرانمنطقهبهصورت
دورهايدرمساجدحاضرميشدیموازطریقهیئتامناو
مردميکهدرمساجدحضورداشتند،مشکالتمحلرااز
زبانخودشانشنیدهوسعيميکردیممشکالترابرطرف
نماییم.متأسفانهدرحالحاضرباتوجهشیوعبیماريکرونا
اینجلساتفعاًلبرگزارنميشود،اماامیدواریمکهدرآینده

نزدیکبتوانیمدوبارهایندیدارهارابرگزارنماییم.

یونس غفاری مدیر منطقه یک شهرداری اسالمشهر:

پاسخگویی به شهروندان، سرلوحه مدیران و پرسنل منطقه یک است 
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و اسالمشهر » انتقالیانتقالی« خواهد بود« خواهد بود و اسالمشهر » متر متر
دارد  ادامه  بیشتری  شتاب  با  دارد   ادامه  بیشتری  شتاب  با  اسالمشهر  وی  اسالمشهرمتر وی  متر احداث  احداث عملیات  عملیات 

نماینده مجلس شورای اسالمی در حاشیه بازدید از پیشرفت پروژه 
متروی اسالمشهر با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه حمل ونقل 
عمومی در اسالمشهر به نحو مناسبی خدمات رسانی نشده است، 
گفت: »پروژه متروی اسالمشهر بسیار پرخیر و برکت است« و 
بسیاری از دغدغه ها و نیازهای مردم اسالمشهر که چندین سال با 

آن درگیر بوده اند را برطرف خواهد کرد.
مهدی شریفیان که از هر دو پروژه احداث تونل مکانیزه و تونل 
این  اجرای  اینکه  بیان  با  کرد،  بازدید  اسالمشهر  متروی  دستی 
حتی  و  اسالمشهر  شهرستان  مردم  برای  را  ویژه ای  امید  پروژه 
شهرستان های رباط کریم و بهارستان ایجاد می نماید، افزود: هر چه 
مردم تالش ها و زحمات شبانه روزی خدمتگذاران خود را می بینند، 

بیشتر از گذشته به نظام و انقالب امیدوار می شوند.
منتخب تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
مجلس  گذشته  دوره   10 در  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای 
شورای اسالمی نماینده ای از اسالمشهر در مجلس حضور نداشت 
و به این دلیل بخش های مختلف زیرساختی از جمله عمرانی، 
بهداشتی، فرهنگی و... این شهرستان مورد اهتمام جدی قرار نگرفته 

است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه از ظرفیت مجلس یازدهم و همه 
نمایندگان تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس برای انجام 
اقدامات جهادی و انقالبی در اسالمشهر استفاده شود، گفت: از 
دوستان و صاحب نظران می خواهم پیشنهادات خود را ارائه نمایند 
تا بتوانیم برای رفع کاستی ها در همه حوزه های شهرستان، ورود 

عملیاتی داشته باشیم.
شریفیان در پایان خاطرنشان کرد: ما نیز هم در بحث اجرایی و 
هم در بحث بودجه و اعتبارات، با تمام توان آماده کمک هستیم 
تا به یاری خدا این پروژه حتی زودتر از زمانبندی موجود، به 

ثمر نشیند.

ردیف بودجه متروی اسالمشهر در انتظار تخصیص
اعتبار است

شهردار اسالمشهر نیز در این بازدید با بیان اینکه مهمترین مشکل 
در موضوع بودجه، ایجاد ردیف آن است، گفت: هم اکنون ردیف 
متروی اسالمشهر در بودجه کل کشور وجود دارد و فقط باید این 

بودجه تخصیص داده شود.
حسین طال خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیشرفتی که در کار وجود 
دارد حدود یک سال دیگر مترو به شاتره برسید و در این مدت 
بودجه ای حدود 100 تا 150 میلیارد تومان برای خرید تجهیزات 
مورد نیاز برای بهره برداری از ایستگاه شاتره و انتقال کارگاه به این 

نقطه مورد نیاز می باشد.

وی افزود: عدد دقیق این بودجه از طریق مشاور طرح و سازمان 
برنامه و بودجه محاسبه خواهد شد.

شهردار اسالمشهر در پایان ضمن تشکر از حضور دکتر شریفیان 
در این کارگاه، از وی و سایر نمایندگان مجلس برای ایجاد همدلی 
در بین مسئولین استانی و کشوری جهت تأمین منابع بودجه متروی 

اسالمشهر درخواست مساعدت و همراهی کرد.
مسئولین استاني، اسالمشهر را درتأمین مالي پروژه 

مترو یاري کنند
مدیر کارگاه متروی اسالمشهر نیز با بیان اینکه متأسفانه معامالت 
مورد نیاز برای اجرای این پروژه به صورت نقدی انجام می شود و 
این کار را برای ادامه فعالیت دشوار کرده است، گفت: امیدواریم 
تأمین اعتبار پروژه متروی اسالمشهر در موعد مقرر انجام شود تا 
خللی در پیشرفت پروژه رخ ندهد. وی با اشاره به اینکه اجرای 
این پروژه برای مدیریت شهری اسالمشهر بسیار سنگین است، 
افزود: سایر مسئولین استانی و حتی کشوری نیز باید در مقام عمل 
وارد کار شوند و دکتر طال را در تأمین بودجه این پروژه عظیم 

یاری نمایند.

دکتر مهدی شریفیان نماینده مجلس شورای اسالمی:

متروی اسالمشهر بیش از گذشته مردم را به
انقالب امیدوار می کند
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دارد  ادامه  بیشتری  شتاب  با  دارد   ادامه  بیشتری  شتاب  با  اسالمشهر  وی  اسالمشهرمتر وی  متر احداث  احداث عملیات  عملیات 

بازدید از تونل مکانیزهبازدید از تونل مکانیزه

بازدید از تونل دستیبازدید از تونل دستی

پروژه متروی اسالمشهر در امتداد جنوبي خط ۳ مترو تهران و ۶50 متر بعد از ایستگاه آزادگان 
آغاز مي گردد. طول کل مسیر 15/5 کیلومتر بوده و تا میدان قائم اسالمشهر ادامه مي یابد. در طول 
مسیر، 5 ایستگاه، شفت هاي ورودي و خروجي دستگاه حفار مکانیزه و 1۳ هواکش میان تونلي 

دیده شده است.
در قطعه اول و دوم که طول آن 10/5 کیلومتر مي باشد، سه ایستگاه در چهاردانگه، شاطره و میدان 
نماز پیش بیني شده و در قطعه سوم، بهره برداری از ایستگاه هاي نواب و ایستگاه قائم)عج( این طرح 
را تکمیل خواهد کرد. آنچه امروز به عنوان پروژه مترو اسالمشهر در حال اجرا است، قطعه اول و 

دوم این پروژه مي باشد که ایستگاه آزادگان را به میدان نماز اسالمشهر متصل خواهد کرد.
قطعه اول از ایستگاه آزادگان تا محل شفت ورودي جنب بزرگراه آزادگان به طول حدود 900 
متر مي باشد که به روش حفاری دستی توسط شرکت آگور اجرا می شود که هم اکنون، 250 متر 

پیشرفت داشته است.
قطعه دوم که حد فاصل بزرگراه آزادگان تا میدان نماز اسالمشهر را طي خواهد کرد، 9/5 کیلومتر 
طول داشته و بصورت حفاري مکانیزه در مدت زمان ۳۶ ماه به پیمانکاري قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبیاء)ص(-مؤسسه حرا اجرا خواهد شد. هم اکنون، 700 متر از این قطعه نیز حفاری شده 

است و پیشرفت پروژه با سرعت خوبی در حال اجرا می باشد.
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اکبر گنجه ای مدیر منطقه دو شهرداری اسالمشهر:

حجم پروژه های عمرانی در سال 99 چشم گیر خواهد بود
مدیرشهرداریمنطقهدوبااشارهبهحجماقداماتانجامشده
وپروژه هایعمرانیمتعدداینمنطقهدرسال۹8،ازافزایش
چشم گیروقابلتوجهبودجهپیش بینیشدهعمرانیدرسال

۹۹نسبتبهسالگذشتهخبرداد.
اکبرگنجه ایگفت:بودجهشهرداریمنطقهدوبرایسال13۹8
بودکهعلی رغممشکالت تومان میلیارد بر56 بالغ مبلغی
اقتصادیحاکمبرجامعه،خوشبختانهبامشارکتشهروندان
وتدابیرمدیریتشهریوتالشهمکارانتوانستیمعالوهبر
تحققآن،میزانینیزفراترازبودجهجهتسرعت بخشیبه

خدماتشهرداریجذبنماییم.
منطقهحدود33 بودجهعمرانی کرد: نشان گنجه ایخاطر
الباقیبهدلیل میلیاردتومانبودکهباپیگیریهمکارانمبیشاز80درصدآنمحققشدو
مشکالتیکهدرپایانسالوجودداشتبهتعویقافتادودربودجهعمرانیسال۹۹شهرداری

منطقهپایدارگردید.
ویگفت:محورحرکتچرخعمرانمنطقهدوباتوجهبهوسعتمنطقهوکاستی هایزیرساختی

آن،برمبناینیازمندی هاواولویت هایالزموتوجهبهدرخواست هایشهروندانمی باشد.
مدیرمنطقهدودرخصوصبودجهسال۹۹شهرداریمنطقهدونیزبیانداشت:بودجهپیش بینی
شدهاینمنطقهبرایسال13۹۹باتمرکزبیشازسالگذشتهبهامورعمرانوآبادانینواحی
کمتربرخورداربودهاستوانشاالهباجذبوشروعبکارپیمانکارانامسالنیزشاهدفعالیت

کارگاه هایمتعددمحرومیت زداییخواهیمبود.
ماهیت به توجه با شهرداری می دانید که همانطور کرد: نشان خاطر مسئول مقام این
مورد اعتبارات و مالی منابع باید نماید، ارائه بهینه ای خدمات بتواند اینکه برای خود
نمایند، محقق را خود الزم بودجه نتوانند اگر شهرداری ها لذا نماید. جذب را خود نیاز
می مانند. عقب خود نیاز مورد خدماتی تکالیف و عمرانی اقدامات انجام از قاعدتاً

برهمیناساستالشروزمرههمکارانمنطقهدراینراستاشایانتوجهوستودنیاست.
ویادامهداد:باتوجهبهتأکیداتشهرداراسالمشهردرخصوصلزومتقویتوافزایشخدمات
بهشهروندانوتبعاًتأمینبودجهالزمهتوسطشهرداریهایمناطق،خوشبختانهباتالشهمکاران
مجموعهدرسالگذشتهتوانستیمباترغیبشهروندانبهپرداختعوارضوتعیینتکلیفدیون
معوق،درآمدمطلوبیراداشتهباشیمتاچرخعمرانوآبادانیدرشهرستانازپروژه هایملی

همچونمتروگرفتهتاپروژه هایکوچکترمتعددیدرحالحرکتوپیشرفتفیزیکیباشد.
گفت: دو منطقه سال13۹8شهرداری عمرانی اقدامات اهم از بخشی تشریح در ای گنجه
عملکردعمرانیاینشهرداریدرسال۹8در4محوراصلیشاملزیرسازی،جدول گذاری،
بر عالوه خصوص این در است. بوده سنگفرش و گیری لکه و آسفالت مکانیزه روکش
سال این در و...، معابر هندسی شکل و معیوب نقاط اصالح و امانی حوزه در اقداماتمان
توانستیمبیشاز50معبراصلیمنطقهراباطولتقریبی22هزارمترجدول گذارینماییم.این
معابراکثراًفاقدجدولبودهویاجداولآنهامربوطبهسالیانماضیبودهوفرسودهبوده اند.
ویبااشارهبهانجامحدود18هزارمترمربعزیرسازیدرسال۹8،گفت:درحوزهاجرای
آسفالتوزیرسازی،بالغبر10محوراصلیشاملخیابانشهیدباکری،بلوارگلها،بلوارشهید
نوابصفوی،خیابانشهیدمجازیومواردیدیگرازایندسترابرایسهولتترددشهروندان

زیرسازیوآسفالتشد.
مدیرمنطقهدوافزود:درحوزهروکشمکانیزه،45معبراصلیوفرعیروکشمکانیزهشدکهاز

اینموارد18معبراصلیومابقیکوچه هایدرجه1و2منطقهراشاملمی شدند.دراینفقره
نیزحدود108هزارمترمربعروکشمکانیزهآسفالتانجامگردید.

گنجه ایبابیاناینکهاگردرسطحمنطقهدوترددداشتهباشیدخواهیددیدکهبازحماتپرسنل
خدومشهرداری،اتفاقاتخوبیدربخش هایمختلفعمرانیرخدادهاست،گفت:برایمثال
جدول گذاری،زیرسازیوروکشبلوارگلهاکهیکیازمسیرهایپرتردددرمنطقهمحسوب
می شودرابههمراهرفعاشکاالتهندسی،نقاطآبگیرورفعمعارضاتمربوطبهانشعابات
آبوگازاینبلوارانجامدادیم.همچنین،تعریضابتدایخیابانتختییکیدیگرازاتفاقات
خوبدرسال۹8بودهاست.همانطورکهمیدانیدهموارهالینکندرویابتدایاینخیابانبه
دلیلوجودگرهترافیکی،مشکالتفراوانیرابرایشهروندانایجادکردهبودکهخوشبختانهبا
تملکملک هایواقعدرطرحازمجموع12ملکموجوددراینالین،معبرمناسبیبرایتردد
شهروندانایجادشدهاست.همچنین،بهجهتبصرینیزفضایزیباییدراینقسمتازشهر

توسطسازمانسیماومنظرحادثگردیدهاست.
مدیرمنطقهدودرادامهبهتعریضخیابانابوترابیدرانتهایخیابانمهدیهاشارهکردوگفت:
امام بیمارستان بهمسیر آن دلیلوجودمدارسچندگانهوهمچنیندسترسی به اینخیابان
رضا)ع(وتراکمجمعیتیباال،مسیرپرترددیمحسوبشدهوهموارهشاهدگره هایترافیکیو
ایجادمزاحمتبرایشهروندانودانشآموزانبهدلیلتردداتوبوسهاووسائطنقلیهمتعددو
سرویس هایمدارسبودیمکهبرایرفعاینمشکل،ازابتدایخیابانحضرتمسلم)مدرسهامام
هادی)ع((بهطولتقریبی300متروعرضحدود8متربهسمتخیابانبرندهسیفیتعریض
صورتگرفتوبدینترتیب2الینبهمسیرترددقبلیاضافهومشکلترافیکیآنبه طورکامل

مرتفعگردید.
اینمقاممسئولادامهداد:اقداممهمدیگریکهدرماه هایگذشتهصورتگرفت،احداثخیابان
ازانتهایخیابانشهیدصیادشیرازی-مقابلورزشگاهشهیدحافظجعفریبهسمتکوچه های
شهرکشهیدمصطفی خمینی)ره(بودکهباعثتخلیهبارترافیکیخیابانشهیدحافظجعفریو
رضایتمندیشهروندانگردیدهاست.البتهاقداماتالزمبرایاتصالاصولیاینخیابانبهخیابان
شهیدصیادشیرازیپسازاصالحهندسیموردنیاز،باایجادیکتقاطعیامیداندردستبررسی

استوبهیاریخداانجامخواهدشد.
گنجه اییکیدیگرازاقداماتخوبشهرداریمنطقهدوراتعریضوساماندهیوضعیتخیابان
مقابلبیمارستانامامرضا)ع(عنوانکردوافزود:عرضکماینخیابانباتوجهبهمراجعهزیاد
شهروندانازسایرنقاطشهرستانوشهرهایاطرافبهبیمارستانامامرضا)ع(،مشکالتیرابرای
ترددایجادکردهبودکهخوشبختانهباانجامحدود4مترتعریض،اینمشکلنیزحلگردید.
نامناسبآنمنطقه،هموارهشاهد انهارقدیمی همچنین،بهدلیلشیبعمومیوفرسودگی
آبگرفتگیزیادیدراینخیابانوکوچه هایادیببودیمکهبااحداثکانالسرپوشیدهدراین
بخش،مشکلآبگرفتیخیابانمقابلبیمارستانامامرضا)ع(وکوچه هایادیب1الیادیب12

بهصورتکاملرفعشدهاست.
مدیرمنطقهدوسایراقداماتعمرانیکهدراینمنطقهصورتگرفتهاستراشاملاصالح
هندسیتقاطعخیابانسنگبریوابوترابیدرانتهایبلوارنواب،اجرایروکشخیابانشهیدباهنر،
احداثخیابانشهیدمجازیدرشهرکسعیدیهبهسمتشهرکقائمیهواحداثمسیردسترسی
بهسایتاداراتدرابتدایشهرکقائمیهباتوجهبهترددزیادشهروندانبهایناداراتدانست.

گنجهایدرپایانتمرکزعمرانیسال۹۹شهرداریمنطقهدوراهمچونسال۹8بیشتربرروی
نقاطکمتربرخوردارماننداحمدیه،فیضیه،ضیاءآباد،جانبازان،محمدیهومحالتیکهبافت

فرسودهبیشتریدارند،عنواننمود.
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علی نعمتی مدیر شهرداری منطقه سه خبر داد:

اجرای بیش از 100هزار مترمربع روکش آسفالت در شهرک واوان

الینکندروبلوارحضرتامامخمینی)ره(حدفاصلخیابانشهید
مشکینیتاخیابانتهرانواصالحوبازسازیپیادهراهضلعشمالی
بلوارشهیدمدرسحدوداًبهطولیککیلومتروعرض4مترو
اصالحجداولخیابانشهرداریوخیابانصداقتوهمچنیناجرای
امامزاده خیابان جنوبی و شمالی پیادهراهضلع کفپوش و جداول

عیسی)ع(و...اقدامگردید.
نعمتیبهتقویتواحدامانیمنطقهبهلحاظتجهیزاتونیرویانسانی
اشارهکردوگفت:هماکنوندربخشامانیهیچمشکلیدرمنطقه
وجودنداردبطوریکهعالوهبرتأمیندریچههایفلزیتوانستیمحدود

۹0درصدازدالهایبتنیپلهایسطحشهررااصالحنماییم.
ویخاطرنشانکرد:البتهدرچندماهگذشتهبهدلیلفصلزمستانو
بیماریکرونا،بخشیازفعالیتهایعمرانیمتوقفشدهبودکههم

اکنونباتالشهمکاراندرحالپیگیریوانجاممیباشد.
مدیرشهرداریمنطقهسهبااشارهبهاینکهدرحوزهدرآمدیباکمک
ازمعوقاتومطالباتسالهای از۹0درصد بیش همههمکاران،
گذشتهتعیینتکلیفشدهاست،گفت:درآمدشهرداریمنطقهسه
درسال۹8بهصورت100درصدبرابربودجهمصوبمحققشدو

نسبتبهسال۹7نزدیکبه200درصدافزایشدرآمدداشتیم.
همچنین و میدانی بررسی با ۹8 سال اواخر در داد: ادامه ایشان
درخواستهایشهروندانمحترمبودجهعملیاتیخوبیدربخش
پیادهراه،اصالحجداول، عمراني)آسفالتمکانیزه،همسطحسازي
زیرسازيمعابر،اصالحبخشيازپارکها،احداثساختمانناحیه
اعضای کمک با سه منطقه شهرداری برای و...( شهري خدمات
شورایاسالمیشهر،شهرداراسالمشهرومعاونینایشانمصوب
شد.بهطوریکهازمجموع10ردیفعمرانیبودجهسالجاري،هم
اکنونمقدماتمربوطبه5ردیفبخشعمرانیانجامشدهودرحال

انتخابپیمانکاروعملیاتیشدنمیباشد.
ویتوضیحداد:البتهمواردیکههنوزعملیاتینشدهبهدرخواست
منطقهبودهاست.برایمثالبهدرخواستمنطقهیکیازقراردادهای
لکهگیریدرنیمهدومسالاجراخواهدشدتاحفاریهاییکهدرنیمه
دومسالتوسطدستگاههایخدماترسانبرایواگذاریانشعاباتو

یاتوسعهشبکهانجاممیشودرانیزپوششدهد.

نعمتیباتشکرازهمههمکاران
شورای اعضای حمایتهای و
اسالمیشهروشهرداراسالمشهر
در منطقه، در همکاران کلیه و
شهرداری عملکرد مجموع
منطقهسهدرحوزههایخدمات
و فنی مالی، و اداری شهری،
تکریم و شهرسازي عمرانی،
بوده قبول قابل رجوع ارباب
هستیم تالش در گفت: است،

درسال۹۹نیزچندینبرابراقداماتعمرانیسال۹8راانجامدهیم.
مدیرشهرداریمنطقهسهدرپایانمهمترینبرنامههایعمرانیسال
۹۹دراینشهرداریراشاملاصالحورودیجادهکمالیهوجمالیه
وایجادمیداندراینمحوروهمچنینایجاددوربرگرداندربلوار
ولیعصر)عج(،احداثساختمانناحیهخدماتشهریدرخارجاز
محدودهبافتمسکونیبهدلیلایجادمزاحمتساختمانفعلیبرای
شهروندانمحترمواصالحجداولوزیرسازيوآسفالتمکانیزه
خیابانهايشهرداران،هجرت،ترنموکوچههايمنشعب،کوچههای
38،40،42،44،46وتقاطعشهیددستغیبوشهیدمشکینیوخیابان
صباوکوچههایمنشعب،خیاباننیرویدریاییوکوچههایمنشعب،
CNGخیابانمواصالتیکوچهشبنم6وشبنم10،خیابانورودی
واقعدربلوارولیعصر)عج(،خیابانگلریزوکوچههای۹،11و...و
اصالحکفپوشپیادهراهخیابانهایشهیدمفتحضلعشمالی،بلوار
حضرتامامخمینی)ره(حدفاصلمیدانتابلوارمفتح،ضلعشمالی
بلوارهشتبهشت،بلوارشهیدرجایی،خیابانشهیدمشکینی،خیابان
شهیدمنتظری،خیابانشهیددستغیبو...وهمچنیناصالحاصولي
را مشکالتی که ولیعصر)عج( بلوارحضرت حفاري نوار فني و
برایشهروندانمحترمبوجودآوردهونیزپیگیریجهتاحداث
بازسازی جهت پیگری و زینبیه محلی بوستان و بهرهبرداري و
زیرساختهایبخشیازبوستانهایسطحمنطقهشاملنسترن،
گلریزوشهیدمدرسکهبراساسبودجهمصوبمنطقهتوسط

سازمانسیمامنظرشهریدانست.

مدیرشهرداریمنطقهسهبااشارهبهاینکهدرماههايگذشتهبانظر
مساعدشهرداراسالمشهروهمکاريحوزهمعاونتفنيوعمراني
بیشاز100هزارمترمربععملیاتتراشوروکشآسفالتدراین
منطقهانجامشدهوبخشينیزدردستاقداماست،گفت:حدفاصل
میدانالغدیرتامیدانقائمدرالینهایکندرووتندرووحدفاصل
میدانامامخمینی)ره(تابلوارالغدیردرالینکندروپسازاصالح
جداولجهتجمعآوریآبهایسطحی،بهصورتکاملروکش

مکانیزهآسفالتگردید.
نعمتیافزود:درهفتههايپیشرونیزبرابربودجهمصوبعمرانی
سال۹۹منطقهمعابرفرعیوکوچههاییکهنیازبهآسفالتدارندنیز

لکهگیریوروکشآسفالتخواهندشد.
در سه منطقه شهرداری گرفته صورت اقدامات درخصوص وی
سال۹8توضیحداد:درآغازحضوربندهدرمنطقهمشکالتیدر
انجامشده پیگیریهای با حوزهخدماتشهریوجودداشتکه
وتذکراتالزمبهپیمانکارخدماتشهریوباتوجهبهمستهلک
شدنزیرساختهایالزمتعدادیازباکسهایزبالهوزیرمخزنیها
تعویضوالباقینیزموردتعمیرقرارگرفتوخوشبختانهاینمشکل
مرتفعگردیدودراینحوزهنیزبهصورتمستمرودورهاینسبت
بهپاکسازیاراضیدرمحدودهمسکونیازنخالههایساختمانیاقدام

شد.
مدیرشهرداریمنطقهسهافزود:دربرخینقاطمعابرمنطقههنگام
بارندگیبامشکلآبگرفتگیمواجهبودکهبرایرفعآنباهمکاری
حوزهمعاونتخدماتشهریوفنیوعمرانیشهرداریاسالمشهر
تعدادیکانالبهصورتعرضیاحداثگردیدتاآبهاییکهدرانتهای
ایجادشده کانالهای به باقیمیماند راکد شهرکواوانبصورت

هدایتومنتقلگردد.
ویبااشارهبهاینکهدربارندگیهایامسالمیزانآبگرفتگیدرمنطقه
بسیارکاهشیافتهبود،خاطرنشانکرد:البتهدراندکمواردیبهدلیل
حجمزیادبارش،اینمشکلبهصورتمقطعیوجودداشتکهدر
مقایسهباسالهایگذشتهبسیارناچیزبود،درراستایدرخواست
شهروندانمحترمنسبتبهاصالحجداولوآسفالتمعابرفازیک
منطقهومحلهشبنموهمچنینمعبراصلیخیابانشهیدمطهریو



نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر         شماره 2016

رضا مهدوی مدیر منطقه چهار شهرداری اسالمشهر خبر داد:

فعالیتهای گسترده عمرانی و خدماتی
درمجتمع صنفی کارگاهی اسالمشهر

اینکه به اشاره با اسالمشهر شهرداری چهار منطقه مدیر
مدیریتشهریبایستیبطورطبیعيدرجهتتحققپیام
سالمقاممعظمرهبري)مدظلهالعالي(برمبنايمولفههاي
اینپیامدرحوزهوظایفواختیاراتخودنقشآفرینيکند،
گفت:بيشکیکيازراههايتحقق»جهشتولید«ازطریق
بهبودمحیطکسبوکاردربنگاههاياقتصاديخرد،صنایع

کوچک،کارگاههايتولیدو...درشهرهااست.
رضامهدویافزود:شهرداريهابهعنوانمحوراصليسیستم
ایجاد و مناسب برنامهریزي با ميتوانند درشهر مدیریت
زیرساختوبسترالزموهمچنینتعاملوارتباطگسترده
بابخشتولیدنقشتأثیرگذاريدراقتصادشهريایفادنمایند.
ظرفیتهاي اساس بر شهرها در اقتصاد بگویم واضحتر
موجوددرآنشکلميگیرددرشهريمثلاسالمشهرشاید
درگذشتهدوراقتصادبرپایهکشاورزياستواربودوليدر
چنددههاخیرابعاددیگريازآنشکلگرفتهاستوجود
چندینمجتمعصنفيفعالوچندمجتمعدرحالشکلگیري
بابیشاز25هزارواحدصنفيدررستههايتولیدي،توزیعي
وخدماتيموهبتيبزرگاستکهميبایستيموردتوجه

جديمدیرانشهريقرارگیرد.
ویافزود:منطقهچهارشهردارياسالمشهرباداشتنبیشاز
هفتهزارواحدصنفيازارکانشکلگیرياقتصادشهربر
پایهبنگاههاياقتصاديخرداستکهشاخصترینآنهامجتمع
صنفياست.مجتمعصنفياسالمشهرباحدود6000واحد
درچهاررستهصنفيآلومینیومکاران،آهنکاران،فلزتراشانو
درودگراندرزمینيبهمساحتحدود243هکتاربابیشاز
سيهزارفرصتشغلينقشمهميدراقتصادشهريبویژه
اینرومدیریت از تولیدودرآمددارد اشتغال، مولفههاي
شهريدرچندسالگذشتهباهدفبهبودمحیطکسبو
کاروحمایتازتولیدداخلباتغییررویکردنسبتبهارتقاء
سطحخدماتعمرانيوشهريدرمجتمعاقدامنمودهاست.
مدیرمنطقهچهارشهرداریاسالمشهرخاطرنشانکرد:در
حوزهعمرانيبراساساینتغییررویکردپیشگفتاراعتبارات
عمرانيمجتمعصنفيدرسال13۹6باپنجمیلیاردریالباده
برابرافزایشدرسال۹7بهپنجاهمیلیاردریالارتقاءمییابدو
اینتحولمعنيداردرسال۹8باصددرصدافزایشاعتبارات

عمرانيبهیکصدمیلیاردریالميرسد.
ویافزود:براساسبرنامهعمرانيکهازسهسالگذشتهبا
بهبودعبورومرورومحیطشهريمجتمعصنفي هدف
اسالمشهرتدوینشدهاستدرقالببرنامهعمرانيبودجه
تا 13۹7 سال اول از مجموع در منطقه سالیانه مصوب
جمعآوري شبکه بخش چهار در 13۹۹ اردیبهشت پایان
معابر روسازي طول، متر 17000 حدود سطحي آبهاي
88000 آسفالت مکانیزه روکش مترمربع، عمومي5۹000
مترمربعولکهگیرياساسي13000مترمربعخدماتعمراني
درمجتمعصنفيارائهشدهاست.امیدواریمانشاالهباتحقق
برنامههايعمرانيسالجاريروندبهبودزیرساختهابه
شرایطمطلوبنظربرسد.برمبنایاولویتهایتعیینشده
خدماتازمعابراصلیمانندشهیدرحیمی،صنایع،میثاق،
سپیدار،میالد،پوالد،بلوارهایآهن،کاوهوفردوسشروعو
درمعابرفرعیمثلنیلوفر،شقایق،کنار،صنوبر،راش،نخل،
چوکاو...ادامهدارد.دربخشبهبودمحیطشهرينیزدرقالب
بودجهمصوبارتقاءسطحکیفيفضاهايعموميمجتمعاز
جملهفضايسبزتحویليبهشهرداريازاواخرسال۹8در

حالانجاماست.
به خدماترسانی دوم سرفصل اینکه به اشاره با مهدوی
خدمات سطح ارتقاء اسالمشهر، کارگاهی صنفی مجتمع
شهریمیباشد،گفت:تقریبا2ًسالاستکهبخشخدمات

شهریمنطقهچهارباهدفارتقاءسطحکیفیوکمیخدمات
شهریبهبخشخصوصیبرونسپاریشدهاستوازاینرو،
باتوجهبهاینکهدرآستانهسومینسالایناقدامقرارداریمو
ازطرفی،زیرساختهایمناسبیکهدرسطحاینمجتمعایجاد
شدهاست،هماکنونشاهدسطحمناسبیازخدماتشهریدر

اینمجمعمیباشیم.
اجرای با هستیم امیدوار نیز سال۹۹ در اینکه بیان با وی
برنامههاییکهازپیشتعیینشدهاست،شاهدارتقاءسطح
صنف میدانید که همانطور افزود: باشیم، شهری خدمات
درودگرانجزءپرزبالهترینصنوفبهشمارمیآیدکهباید
الزاماتزیستمحیطیدرآنبهدرستیرعایتشود.دراین
خصوص،آخریناقدامیکهدرحوزهخدماتشهریدرحال
درسایت زباله ویژهجمعآوری است،نصبمخازن انجام
درودگرانمیباشدکهجانماییآنصوتگرفتهودرروزهای
آتیاینمخازننصبخواهندشد.همچنینخودرویینیز
ازطریقسازمانمدیریتپسماند اینمخازن انتقال جهت
تجهیزشدهاستوامیدواریمدرپایانماهجاری،جمعآوری
این زبالههایحجیم اینصنفکهجزء زبالههای انتقال و
و گرفته طریقصورت این از میشوند، محسوب مجتمع
انضباطبیشتریبهبخشخدماتشهریدادهوموجبارتقاء

استانداردهایزیستمحیطیشود.
مدیرمنطقهچهاربااشارهبهاینکهدرحوزهانضباطشهرینیز
اقداماتخوبیبرنامهریزیوآغازشدهاست،گفت:دراین
خصوص،اقداماتقانونیدرجهترفعتصرفبرخیازمعابر
عمومیکهمورداستفادهتعداداندکیازصنوفقرارداشتو
باعثبروزمشکالتیبرایسایرینشدهبود،آغازودرحال

انجاماست.
ویهمچنینادامهداد:درسالگذشته،ساماندهیتابلوهای
معابروپالککوبیواحدهایصنفیدرقالببودجهسنواتی
رفع اینخصوص در موجود مشکالت از برخی و انجام

گردید.
مهدویبابیاناینکهدرحوزهزیباسازیوجمعآوریتبلیغات
غیرمجازنیزکهدرسطحاینمجتمعبهوفوروجودداشت
اقداماتمناسبیصورتگرفتهاست،خاطرنشانکرد:دلیل
اصلیاینتبلیغاتغیرمجاز،عدموجودزیرساختهایمناسب
برایتبلیغاتمحیطیبودکهپسازایجادزیرساختهایالزم
درطی2سالگذشتهوواگذاریاموربهبخشخصوصی،

هماکنوننظممناسبیرادراینزمینهشاهدهستیم.
ویافزود:دربخشدیگرتبلیغاتمحیطینیزاقداماتقاطعی
سازههای جمعآوری و غیرمجاز تبلیغات امحاء جهت در
غیرمجازوخطرآفرینتوسطهمکارانمادرمنطقهوسازمان

سیماومنظرشهریصورتگرفت.
مدیرمنطقهچهاردرپایانموضوعاتمهمدیگریکهبهرونق
فعالیتمجتمعمنجرمیگرددودردستورکارپیگیریمنطقهاز

مبادیذیربطقرارداردراشاملمواردذیلدانست:
-احداثکالنتریمجتمعجهتارتقاءامنیت.
-تأمینروشنائیخیابانهایاصلیمجتمع.

-احداثباندشرقیخیابانشهیدرحیمیدرمحدودهشهر
همجوار.

-اتصالمجتمعصنفیبهایستگاهمترودرشاتره.
-تکمیلباقیماندهآمادهسازیمجتمعتوسطشرکتمجری.

-حلمشکالتشهرسازیوحقوقیدربخشاسناد
-افزایشسرانهخدماتعمومیمطابقطرحتفصیلیمصوب
-تحویل،تجهیزوراهاندازیساختمانجدیدناحیهخدمات

شهری
آیتاله به تهران-قم اتوبان بین بزرگراه احداث پیگیری -

سعیدی

مجتمع صنفي اسالمشهر با 
حدود 6000 واحد در چهار 

رسته صنفي آلومینیوم کاران، 
آهن کاران، فلزتراشان و 

درودگران در زمیني به مساحت 
حدود 243 هکتار با بیش از 

سي هزار فرصت شغلي نقش 
مهمي در اقتصاد شهري بویژه 

مولفه هاي اشتغال، تولید و 
درآمد دارد از این رو مدیریت 
شهري در چند سال گذشته با 

هدف بهبود محیط کسب و کار و 
حمایت از تولید داخل با تغییر 
رویکرد نسبت به ارتقاء سطح 

خدمات عمراني و شهري در 
مجتمع اقدام نموده است
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کمک شهرداری به رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی اسالمشهر  
از اسالمشهر بارومسافرشهرداری رئیسسازمانحملونقل
پرداختوام2میلیونتومانیبدونبهرهطیروزهایآتیبه

250نفرازرانندگانتاکسیخبرداد.
پرداخت دولت کمک با وام این اینکه بیان با ابراهیم ابراهیم
خواهدشد،گفت:مبلغ200میلیونتوماننیزتوسطشهرداری
اسالمشهربه200نفرازرانندگاناتوبوسهایبخشخصوصی
کهدرایامشیوعبیماریکرونازیاندیدهبودند،پرداختشده

است.
ابراهیمدرادامهبااشارهبهخریدمحلولضدعفونیخاصاز
وزارتدفاعجهتاستفادهبرایضدعفونیکردناتوبوسهاو
محلول این که است شهری تنها اسالمشهر، گفت: تاکسیها،
از یکی است. کرده خریداری تومان میلیون 100 مبلغ به را
تأییدشبکه با اینمحلولکهبهتوصیهشهردارو ویژگیهای
برای استفاده قابلیت بهداشتشهرستانخریداریشدهاست،

کردن قرقره برای وحتی وصورت همزماندست و سطوح
دهانمیباشد.

ویبابیاناینکهیکدستگاهواترجتوسایرتجهیزاتمورد
این توسط تاکسیها و اتوبوسها کردن ضدعفونی برای نیاز
سازمانخریداریشدهاست،افزود:یکیازویژگیهایخاص
24 از بعد که است این شده خریداری ضدعفونی محلول
ساعتازاستفادهاگرشستشونشود،ماندگارخواهدبودوهر
ازاینمحلول بیمارکروناییدرکنارفرداستفادهکننده تعداد

قرارگیرد،انتقالویروسصورتنمیگیرد.
رئیسسازمانحملونقلبارومسافرشهرداریاسالمشهردر
اینسازمان2500 اقدامیدیگر پایاناضافهکرد:همچنیندر
بستهبهداشتیشاملدستکشوماسکوموادضدعفونیکننده
قرار اتوبوسهایشهری و تاکسی رانندگان اختیار در و تهیه

داد.

هوشمندعسگریاندرخصوصپروژهپیادهراهسازیباغفیض
گفت:باوجودمشکالتبسیاریکهدرابتدایخیابانباغفیض
مانندشبکههایآب،گازوسایردستگاههایخدماترسانو
علیالخصوصمشکالتجانبیمانندرفتوآمدمردموجود

دارد،اینپروژهباسرعتمناسبیدرحالانجاممیباشد.
مدیرعاملسازمانسیما،منظروفضاهایسبزشهریشهرداری
اسالمشهرباابرازامیدوارینسبتبهانجاماینپروژهتاپایانتیر
ماهسالجاری،گفت:برایداخلاینپیادهراه،ماشینبرقیتعبیه
خواهدشدوشهروندانتوسطاینخودروازابتدایخیابانباغ
فیضتاانتهایپیادهراهیعنیمیدانباغفیضدرترددخواهدبود.
عسگریاندرادامهبااشارهنصبتیرهایچراغبرقبانمای
بسیارزیبادربلواربسیجمستضعفین،گفت:اینپروژهبهجهت
ایجادزیباییدرسیماومنظرشهری،ازابتدایخیابانباغفیض

آغازوتامیدانقائم)عج(اجراگردید.

در شهری سبز فضاهای و منظر سیما، سازمان مدیرعامل
خصوصپیشرفتبوستانششونیمهکتاریشهرکامام
حسین)ع(اینگونهتوضیحداد:اینبوستاندرمرحلهگلوگیاه
کاری،بتنریزیپیادهراههاومیلگردزنیکفدریاچهمیباشد.

ویهمچنینبااشارهبهپیشرفت80درصدیبوستانارکیده
واوان،سایرپروژههایدرحالاجراتوسطسازمانسیما،منظر
وفضاهایسبزشهریراشاملمرمتکفپوشبوستانشهید
مصطفیخمینی،زیرسازیبوستانباغایرانیوبوستانزینبیه،
کفپوشبوستانساحلیواوان،گلوگیاهکاریبوستانشهید

محمودیقائمیهخواند.
عسگریاندرپایانبااشارهبهامحاءتبلیغاتغیرمجازازسطح
شهرگفت:باوجودمشکالتفراوان،امحاءنقاطمختلفکه
عوامل توسط است گردیده نصب آن در غیرمجاز تبلیغات

زیباسازیدرحالانجاممیباشد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اسالمشهر:

علیرغم مشکالت فراوان، پیادهراه باغفیض
با سرعت در حال انجام است
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شهرداری  گذشته،  سال  پایانی  روزهای  در 
به  سامان بخشی  جهت  اسالمشهر،   5 منطقه 
 ۳500 از  بیش  شهری  منظر  و  سیما  وضعیت 

مترمربع، نقاشی و خطاطی را اجرا نمود.
ضمن  اسالمشهر،  شهرداری   5 منطقه  مدیر 
از  رفت  برون  به  نسبت  امیدواری  ابراز 
و  کرونا  ویروس  به  مربوط  بحرانی  وضعیت 
قدرشناسی از اقدامات جهادی صورت گرفته 
مناطق  امور  و  معاونت خدمات شهری  توسط 
شهرداری اسالمشهر، در راستای ایزوله سازی و 

گذشته،  ماه های  طی  در  شهر  پرتردد  خیابان های  و  ادارات  مراکز،  ضدعفونی 
اعالم کرد: در راستای برنامه های استقبال از بهار، شهرداری منطقه 5 اسالمشهر 
جهت سامان دهی وضعیت سیما و منظر شهری و پاکسازی تبلیغات غیراصولی 
و نازیبا و امحاء دیوارنوشته های غیرمجاز در جاده احمدآباد مستوفی تا آزادگان 
بیش از ۳500 مترمربع، زیباسازی جاده اصلی و روستاهای رضی آباد، بهمن آباد 
انجمن  مشارکت  با  را  خطاطی  و  نقاشی  رنگ آمیزی،  شامل  بهرام،  فیروز  و 
به  منتهی  داد و در روزهای  قرار  اسالمشهر در دستور کار خود   خوشنویسان  

سال 1۳99 اجرا نمود.
حسین اصغری خاطر نشان کرد: برون سپاری و ارائه ی برخی خدمات از جمله 
عملیات رفت و روب، یکی دیگر از تدابیر شایسته شهردار و معاونت خدمات 
شهر و امور مناطق شهرداری اسالمشهر بوده که با نظارت منطقه، حاشیه جاده 
احمدآبادمستوفی وضعیت مطلوبی پیدا کرده است، لذا با توجه به اهمیت نظافت 
سطح منطقه و جهت جلوگیري از آلودگي محیط زیست و کاهش آالینده های 
بصری، این امر در ایام نوروز و پس از آن با قوت و جدیت بیشتری استمرار 

داشته و خواهد داشت.
مدیر منطقه 5 افزود: یکی از مؤلفه های مهمی که موجب آرامش روحی و روانی 
و ایجاد نشاط و شادابی در بین شهروندان می شود، ایجاد جاذبه های بصری و 
تأمین ذائقه های هنری با بهره مندی از ظرفیت های هنرمندان و نخبگان هنری است 
که این مهم با توجه ویژه به سیما و منظر شهر و حفاظت از محیط زیست در 

سطح منطقه 5 در حال انجام می باشد.
اصغری ادامه در خصوص میزان درآمد منطقه نیز گفت: علیرغم موانع و مشکالت 
مربوط به مسائل حرائم و تغییر معادالت اقتصادی جامعه، خوشبختانه با تدابیر 
و حمایت های شهردار اسالمشهر و تالش های اعضای کارگروه درآمدی منطقه 
5، درآمد منطقه نسبت به سال های گذشته بیش از 70 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان آرامستان های شهرداری اسالمشهر خبر داد:

دربهای ورودی سازمان 
دارالسالم همچنان بسته خواهد بود

دیوار نگاری های هنری و آثار 
فاخر خوشنویسی جایگزین 
دیوارنویسی های غیرمجاز شد

شهرداری  آرامستان های  سازمان  رئیس  موالیی  مسلم 
بسته  دلیل  به  شهروندان  از  عذرخواهی  با  اسالمشهر 
کماکان  متأسفانه  گفت:  سازمان،  این  درب های  بودن 
در بحران کرونا قرار داریم و با توجه به تصمیم ستاد 
شهرستان،  فرماندار  ریاست  به  کرونا  از  پیشگیری 
در  شهروندان  حضور  برای  هایی  محدودیت  کماکان 

دارالسالم وجود دارد.
در  به جهت همکاری  از شهروندان  تشکر  وی ضمن 
روزهای پنجشنبه، افزود: از شهروندان تقاضا داریم با 
مراجعه  این سازمان  به  موجود کمتر  به شرایط  توجه 
ما  و  شود  عادی  جامعه  شرایط  خدا  امید  به  تا  کنند 

بتوانیم در خدمت آنها باشیم.
رئیس آرامستان های شهرداری اسالمشهر در بخش دیگری از صحبت های خود به اقدامات 
این سازمان در مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: از ابتدای اسفند ماه سال گذشته 
که کشور درگیر بیماری کرونا شد، این سازمان نیز با توجه به دستور شهردار و اعضای 
شورای شهر با تهیه امکانات و با آمادگی کامل، در جهت رعایت پروتکل های بهداشتی 

همچنین لوازم  مورد نیاز، به صورت روزانه عملیات ضدعفونی سازمان ادامه می دهد. 
رئیس سازمان دارالسالم ضمن تشکر از اداره بهداشت افزود در این سازمان یک نفر از 
پرسنل اداره مربوطه مستقر بوده و راهنمایی های الزم را به پرسنل سازمان و شهروندان 

ارائه می نماید.
رئیس سازمان آرامستان های شهرداری اسالمشهر ادامه داد: رعایت موازین شرعی برای 
از دفتر مقام معظم  بود که  استفتائاتی  به  با توجه  بیماری کرونا  از  ناشی  فوت شدگان 
موازین شرعی در  واوان و سایر روحانیون  اسالمشهر،  امام جمعه  با هدایت  و  رهبری 

سازمان کاماًل رعایت شده و شهروندان عزیز نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
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تداوم نامگذاری معابر فاقد نام در سطح شهر 
مصوباتمربوطبهجلساتنامگذاریمعابرواماکنعمومیبه

طورمداوماجرامیشود.
معاون اسالمشهر،صیدی شهرداری ارتباطات مرکز گزارش به
نامگذاری افزود: اینمطلب اعالم با فرهنگی و اجتماعی امور
معابربهناممبارکشهدا،مشاهیر،بزرگانبهمنظورارجنهادن
بهمقامشامخاینعزیزانوتجلیلاززحماتوخدماتایشان
میباشدازاینروشورایاسالمیشهروشهرداریاسالمشهربا
برگزاریجلساتکمیتهنامگذاریمعابرواماکنعمومینسبت

بهنامگذاریمعابرومیادینبدوننامشهرستاناقداممینماید.
رئیسکمیتهنامگذاریمعابرواماکنعمومیشهرداریاسالمشهر
جلسه سومین و سی مصوبات راستا این در افزود: ادامه در

نامگذاریمعابرواماکنعمومیدرحالانجاماستکهازجمله
آنهامیتوانبهنامگذاریمعابربدوننامشهرکواوان،شهرکامام
حسین)ع(،بازارچهمحلیمیوهوترهبارجنبپارکتقویبهنام

گلیاسو...اشارهنمود.
معاوناجتماعیوفرهنگیگفت:ازدیگربرنامههایاینکمیته،
طراحیونصبحدود50پالکجدیدمیباشدکهطیچندروز

آیندهانجامخواهدشد.
عمومی اماکن و معابر نامگذاری کمیته جلسه است گفتنی
نماینده شهر، اسالمی شورای نمایندگان حضور با شهرداری
فرماندار،نمایندگاناداراتمنجملهادارهپست،بنیادشهیدوامور

ایثارگرانبرگزارمیشود.

رئیس کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی 
شهرداری اسالمشهر خبر داد:

مدیرحراستشهرداریاسالمشهربااشارهبهحضور
تعدادیازکارکنانشهرداریاسالمشهردرتشکیالت
به عنوان هیچ به هیئتامناها گفت: هیئتامنایی
آسیبهای آنها فعالیت و نداشته وابستگی شهرداری

بسیاریرامتوجهشهرداریکردهاست.
آسیبهای از برخی به اشاره با سادات کمال سید
به توجه با گفت: اسالمشهر، شهرداری در موجود
آسیبها از برخی که است مشخص جامعه شرایط
دراینمجموعهنیزوجودداشتهباشد.عالوهبراین،
باتوجهبهاینکهپرسنلشهرداریبهصورتمستقیم
بامردمدرارتباطهستند،احتمالبروزخطاوآسیب
درآنهابیشتراست.لذااقداماتپیشگیرانهبهصورت
برگزار همایشهایی و جلسات و شده انجام مداوم

میشودکهدرآنهامواردالزمراگوشزدکردهایم.
اینکه به اشاره با اسالمشهر مدیرحراستشهرداری
صرفًا و اصالحانه توصیههای مجموعه این نگاه
افزود: میباشد، اشتباهات کردن برطرف جهت در
متأسفانهباتوجهبهاینکهبرخیازپرسنلبهایننکات
وتذکراتتوجهنکردهاند،منجربهدستگیریومعرفی

آنهابهمراجعقضاییشدهاست.
ساداتیکیازمهمترینآسیبهاییکهدرشهرداری
رواجداردرابحثتشکیلهیئتامناهادانستوگفت:
اینهیئتامناهاآسیبهایبسیاریرامتوجهشهرداری
کردهاست.زیرامردمباتوجهبهاینکهمیبیننداعضای
اعتماد آنها به هستند، شهرداری کارکنان هیئتامنا
میکنند.لذاباتوجهبهاینموضوعاتسعیکردهایم
بهمردماطالعرسانیکنیمکهاینمواردبههیچوجهبا
هماهنگیمجموعهشهرداریصورتنگرفتهوصرفًا

هیئتامنا تشکیل به اقدام تنهایی به پرسنل از برخی
کردهاندوبهشهرداریمربوطنمیشود.

این در که شهرداری پرسنل درخصوص افزود: وی
توصیههای کردهایم سعی میکنند فعالیت تشکیالت
دهیم انجام را پیشگیرانه اقدامات و عنوان را الزم
را آن تذکرات، به نیروها توجه عدم درصورت اما
اداری تخلفات به ابتدا در یعنی ذیصالح، مراجع به
بهدستگاههایقضایی ادامه استانداریودرصورت

معرفیکردهایم.
اگر اینکه بیان با اسالمشهر شهرداری مدیرحراست
تعاونینیزبهصورتقانونیتشکیلشدهباشد،زیر
نظرادارهتعاونفعالیتمیکند،گفت:اینتعاونیها
نیزبههیچعنواناگربهنامشهرداریمنطقههمثبت
ارتباط شهرداری مجموعه و سیستم به باشد، شده

ندارد.
در شهروندان بیبدیل پناه اینکه به اشاره با سادات
ساختاربروکراسیکشور،مدیریتحراستمیباشد،

بینایی چشم اداری، مجموعه هر در حراست گفت:
و مشکل چالش، آمدن وجود به از پیش که است
بحران،بهطورمستمرارکانتصمیمسازوتصمیمگیر

راآگاهمیسازد.
ویافزود:شایدبتوانگفتبهترینراهبرایحفاظت
مردم، منافع و حاکمیت سازمان، از حراست و
باروشهای که بهگونهای است. مشارکتی حراست
نوبااستفادهازمشارکتمردمی،بتواننظمیجدیددر

روندحراستونظارتخلقکرد.
خاطر پایان در اسالمشهر شهرداری حراست مدیر
امکان حد در نیز مشاوره بحث در کرد: نشان
مجموعه سازمانی وظایف حیطه در که مشاورههایی

حراستمیباشدرابهشهردارارائهمینماییم.

مدیر حراست شهرداری اسالمشهر تاکید کرد:

تشکیالت هیئتامنایی به شهرداری وابستگی ندارند

درخصوص پرسنل شهرداري که در این 
تعاوني ها فعالیت مي کنند سعي کرده ایم 

توصیه هاي الزم را عنوان و اقدامات 
پیشگیرانه را انجام دهیم اما در صورت 
عدم توجه نیروها به تذکرات، آن را به 

مراجع ذیصالح، یعني در ابتدا به تخلفات 
اداري استانداري و در صورت ادامه به 

دستگاه هاي قضایي معرفي کرده ایم
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مسببان آتش سوزي هاي عمدي در زمین هاي کشاورزي
به مراجع قضایي معرفي مي شوند

رئیس سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري اسالمشهر با اشاره به آتش سوزي هاي اخیر گفت:

شهرداری ایمنی خدمات و آتشنشانی سازمان رئیس 
اسالمشهرگفت:آتش سوزی هایاخیربهدالیلمختلفیاز
جملهقصوردرانجاموظایفبعضیازدستگاه هایمتولی
وهمچنینعدمرعایتضوابطومقرراتزیستمحیطی

توسطشهروندانمی باشد.
یوسفمنطقیدرتوضیحعللاینآتش سوزی ها،گفت:
بارندگی هایزیادیکهدراوایلسالوجودداشت،باعث
شدتاعلف هایهرزدرمراتعوزمین هایبایرافزایشپیدا
کند.اینعلف هاکهارتفاعآنهاحتیبهبیشازیکمترنیز
می رسد،دراواخراردیبهشتماهشروعروبهخشکشدن
می کنندودراینفصلازسالنیزکاماًلخشکشدهوبا

کوچکترینعامل،مشتعلمی شوند.
رئیسسازمانآتش نشانیوخدماتایمنیبابیاناینکه
رعایت عدم دلیل به آتش سوزی ها این عمده ی بخش
مسائلایمنیوفرهنگشهروندیرخدادهاست،خاطر
که مصرفی بار یک بطری های مثال برای کرد: نشان
در می کنند، رها معابر و جاده ها حاشیه در شهروندان
هنگامتابشخورشیدمانندذرهبینعملکردهوبهکانون
آتشتبدیلوباایجادشعلهباعثآتش سوزیمی شودو
یارانندگانیکهفیلترسیگارخودرابهبیرونازخودرو

پرتابمی کنند،باعثایجادشعلهدرحاشیهجادهوسرایت
آنبهمزارعمی شودواگراینشعلههمراهباوزشبادنیز
باشد،قدرتتوسعه یآتشراچندبرابرافزایشمی دهد.

منطقیافزود:بخشدیگریازاینآتش سوزی هابه دلیل
شده رایج کشاورزان بین در که است غلطی باورهای
در بذرعلف هایهرز بردن بین از برای آن براساس و
زمین،پسازبرداشتمحصولاقدامبهسوزاندنباقیمانده
محصولمی کنند.البتهاینکارعالوهبراینکهباعثایجاد
رفتن بین از موجب می شود، محیطی زیست آلودگی
زیان به نهایت در که می شود نیز خاک ریزمغذی های
نیز مزارع این حاشیه در متأسفانه بود. خواهد کشاورز
از باالدچارحریقشدهو باعمربسیار درختانی بعضاً

بینرفته اند.
ویخاطرنشانکرد:براساسماده20قانونهوایپاک،
قانون 18 ماده استناد به و بوده جرم مزارع زدن آتش
تعزیراتاسالمیعالوهبرجریمهنقدی،مجازاتحبس

نیزبرایمجرماندرنظرگرفتهشدهاست.
باحضور اینکهدرجلساتیکه بیان با اینمقاممسئول
معاونینسیاسیانتظامیوبرنامه ریزیفرمانداری،رئیس
ادارهجهادکشاورزیوفرماندهنیروی انتظامیشهرستاندر
فرمانداریبرگزارشد،مقررگردیدمسببانآتش سوزی های
عمدیدرزمین هایکشاورزیبهمراجعقضاییمعرفی
شوند،گفت:انتظارمی رودباآموزش هاییکهتوسطاداره
جهادکشاورزیبرایکشاورزانعزیزصورتمی گیردو
اجرایمصوباتجلسهفوق،دیگرشاهداینآتش سوزی ها

درمزارعنباشیم.
رئیسسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیبااشارهبهاینکه
راه هاییبرایپیشگیریازاینحوادثوجوددارد،گفت:
به اتفاقات این از پیشگیری راجهت دستورالعمل هایی
ارگان هایذیربطارسالنموده ایمکهیکیازآنها،امحاء
علف هایهرزدرمراتعقبلازخشکشدنآنهاتوسط

دستگاه هایمتولیبودهاست.
منطقیدربخشدیگریازصحبت هایخودبابیاناینکه
اینآتش سوزی هاهزینهسنگینیبهاینسازمانتحمیل
نفرساعتآتش نشانکه می کنند،گفت:هزینههریک
برایمأموریتاعزاممی گردد،مبلغیبیشازهفتصدهزار
تومانبرآوردمی شودوازآنجاکهمهاروامحاءاین گونه
آتش سوزی هاساعت هازمانمی برد،صاحبانمزارعاگر
پسازبرداشتمحصوالتعمداًنسبتبهآتش سوزیکاه
وکلشاقدامکنند،توسطاینسازمانبهمراجعقضایی
معرفیخواهندشدواگرتوسطدیگراننیزمزارعآنها

دچارآتش سوزیشود،بایدپاسخگوباشند.

خسارات نیروی انسانی، هزینه های بر عالوه افزود: وی
که چرا می شود. وارد سازمان تجهیزات به نیز زیادی
خودروهایسازمانبرایرسیدنبهمحلاینآتش سوزی ها
به ناچاربایدازداخلزمین هایکشاورزیترددکنندکه

باعثآسیبرسیدنجدیبهخودروهامی شود.
رئیسسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیدرپایانگفت:
کردنوسایل پارک از توصیهمی شود نیز بهشهروندان
وجود هرز کهعلف های معابری حاشیه در خود نقلیه
داردخوددارینمایند.چراکهممکناستبدلیلسرایت

آتش سوزیعلف هایهرز،طعمهحریقشوند.
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سرمایهگذاری بذر  اولین 
 بخش خصوصی به ثمر نشست

در آستانه سال 99 بود که در گیرودار خبرهای کرونایی، 
بازارچه میوه و تره بار، مواد پروتئینی و غذایی یاس با 
مشارکت بخش خصوصی به مرحله افتتاح و بهره برداری 

رسید.
شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  مدیر 
اسالمشهر با اشاره به ساخت این پروژه، گفت: بعد از 
20 سال از آخرین سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی 
در شهرداری اسالمشهر، شیوه نامه سرمایه گذاری با تدابیر 
اسالمی شهر  اعضای شورای  توسط  و  تهیه  دکتر طال 
تصویب شد و بر این اساس، پروژه احداث بازارچه میوه 
و تره بار، مواد پروتئینی و غذایی در ضلع جنوبی پارك 
تقوی به روش BOLT توسط شهرداری اسالمشهر و با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، به عنوان اولین پروژه 
آغاز  دوره  این  در  اسالمشهر  شهرداری  سرمایه گذاری 

گردید.
چنگیز جعفری افزود: از اهداف مهم احداث این پروژه، 
از  بازار، کاستن  تنظیم  به  رفاه حال شهروندان، کمک 
سفرهای غیرضروری شهروندان به بازارچه های میوه و 
تره بار در نقاط مختلف استان، ارتقاء امنیت اجتماعی و 
بهبود منظر شهری و اشتغال )مستقیم و غیرمستقیم( 100 

نفر از جوانان می باشد.
این  احداث  مهم  اهداف  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
مواد  و  مرغ  عرضه  فروشگاه های  ساماندهی  بازارچه، 

پروتئینی در ایستگاه نوری است که مشکالت بهداشتی و 
ترافیکی زیادی برای شهروندان ایجاد نموده و الزم است 
اقدام موثری توسط شهرداری و سایر مسئوالن شهرستان 

برای انتقال این فروشگاه ها صورت بگیرد. 
شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  مدیر 
 50 پروژه  این  ساخت  هزینه  اینکه  بیان  با  اسالمشهر 
میلیارد ریال شده است، گفت: پس از تکمیل این پروژه، 
محاسبه  دادگستری  کارشناس رسمی  توسط  آن  هزینه 
از  بهره برداری سرمایه گذار  زمان  آن، مدت  براساس  و 
این پروژه تعیین می شود و با نظارت سازمان ساماندهی 
شهرداری  کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل 
اسالمشهر شروع به خدمات رسانی به شهروندان خواهد 

کرد.
جعفری با اشاره به اینکه این پروژه در زمینی به مساحت 
 1۳00 و  زیربنا  مربع  متر   2900 شامل  مترمربع   4200
مترمربع پارکینگ ساخته شده است، گفت: این مجتمع، 
تعداد 18 عدد غرفه 50 متری برای فروش مواد غذایی و 
فروش طیور، آبزیان و گوشت و یک هایپر مارکت 400 

متری را در خود جای داده است.
شهرداری  مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  مدیر 
نیز   99 سال  در  امیدواریم  گفت:  پایان  در  اسالمشهر 
طرح های سرمایه گذاری شهرداری اسالمشهر یکی پس 
از دیگری اجرا و مورد بهره برداری شهروندان قرار گیرند. 
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پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، شهرداری اسالمشهر همگام با 
مدافعان سالمت اقدامات گسترده ای را جهت مقابله و پیشگیری از این 

ویروس در دستور کار خود قرار داد.
اکیپهای  از  استفاده  با  شهری  معابر  ضدعفونی  خصوص  این  در 

مخصــوص ضــدعفونــی و خودروهــای مخصـوص حمـل و پخـش 
مـواد ضـدعفونـی در مناطق ششگانه شهر به صورت روزانــه انجــام 
ادارات  کلیـه  ورودی  روزانـه  و  مـداوم  ضدعفونـی  همچنیـن،  گردید. 
خریـد،  مراکـز  بانـکهـا،  مانند  داشتند،  باالیـی  تـردد  کـه  اماکنـی  و 
بیمارسـتان و مراکـز درمانـی و ادارات خدمـاترسـان، در دســتور کار 

شــهرداری قــرار داشت.
عالوه بر این، ضــدعفونــی و گنــدزدایــی اتوبـوس هـا و تاکسـی هـا 
به عنوان یکـی از فضاهای احتمالــی شــیوع ویروس کرونــا بـا همـت 
بــه  اسالمشـهر  شـهرداری  مسـافر  و  بـار  حمـلونقـل  سـازمان  عوامـل 
طــور مســتمر انجام گردید. این عملیات با استفاده از تجهیزات مناسب و 
بهترین مواد ضدعفونی کننده انجام شد به نحوی که استفاده چنین موادی به 

ندرت توسط سایر شهرداریها صورت میگرفت.
برنامه ها و فعالیت های ورزشی،  لغو کلیه مراسمات،  تعطیلی مراکز فرهنگی، 
شست وشو و ضدعفونی ابنیه، مبلمان شهری و الزام به رعایت موارد بهداشتی 
در کلیه مجموعههای شهرداری از دیگر اقدامات شهرداری اسالمشهر در این 

خصوص بود.
مجموعـه  اسالمشهر،  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  حمیدی  گفته  به 
شـهرداری اسالمشـهر در فاز اول مقابله با ویروس کرونا که از اوایل اسفند 
داشت،  ادامه  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  اوایل  تا  و  آغاز  گذشته  سال  ماه 
مینمود  آماده  ضـدعفونـی  محلـول  لیتـر  هـزار   50 روزانـه  طـور  بـه 
کــه نیمــی از ایــن میــزان تحویــل نیروهــای جهــادی جهــت 
عملیــات ضــدعفونـی شـبانه معابـر عمومـی مـی گردید. نیمـی دیگـر 
آن نیز در عملیات هـای سـمپاشـی روز در معابـر کـم تـردد سـطح 
شـهر توسـط 4 تیـم عملیاتــی با استفاده از تجهیـزات اسـتاندارد و 
ادوات کامـل ضدعفونـی شامل یــک خــودروی مــهپــاش، یــک 
نیـروی آمـوزش  خــودروی بــا پاشـش هاللـی سـمپـاش و ۳0 

دیـده مـورد اسـتفاده قـرار مـیگرفت. 
مبارك  نام  با  صحرایــی  بیمارســتان  برپایی  همچنین، 
امیــرالمومنیــن)ع( نیز یکی دیگر از اقدامات شهرداری اسالمشهر 
در راســتای تصمیمــات گرفتــه شــده در ســتاد مدیریــت 
بیمــاری ویــروس کرونــا بود که بـا همـکاری فرمانـداری، 
ایـن  شد.  دایـر  بهداشـت  شـبکه  نظـارت  تحت  و  سـپاه 
بیمارسـتان که بـه عنوان نقاهتـگاه بـرای بیمـاران کرونایـی 
اسالمشــهر  امــامرضــا)ع(  بیمارســتان  در  یافته  بهبود 

تخــت   50 بــه  مجهــز  میگرفت،  قرار  استفاده  مورد 
اتــاق  جملــه  از  کامــل  تجهیــزات  همــراه  بــه 

عمــل، آیســییــو، داروخانــه، رختشــورخانه 
و دیگــر امکانــات بیمارســتانی بود.

نیم نگاهی به
عملکرد »یاوران سالمت« 
در مبارزه با ویروس کرونا

پایانی بر فرضیه هاپایانی بر فرضیه ها
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   خوشنویسی را از چه دورانی آغاز کردید؟ و چگونه این هنر در 
شما به تبلور رسید؟

احساسیکهبااینپرسشاالندرذهندارمایناستکهدردوران
دبستانباالهامازنقاشیهایکتابفارسیوعلوموتاریخ،ناخودآگاه
مجذوبنقاشیهایصفحاتاینکتابهامیشدم،تجسمدرونیمن
و بودم زبانزد معلمین و آموزان دانش بین و بود نقاشیخوب از
بیشترینتبلورآندردورانراهنماییباآمدنبهاسالمشهرازسال56
و57وآغازانقالباسالمیشکلگرفت،شروعفعالیتدرحوزهی
فرهنگیمسجدمحلودیوارنگارهوپالکاردنویسیهااولینگامو
جذبهیخطبوددرمنوبعدهاآشناییباکانونگرموصمیمیانجمن
خوشنویسانایرانسببشددومینگامعالقهبههنررابشکلحرفهای

خوشنویسیدنبالکنم.

   پس با این حساب میشود گفت خط هنری است اکتسابی نه 
موروثی؟

از فراگیریهمهیرشتههایهنرهایتجسمی موقعیت بنده بهنظر
نقاشیگرفتهتاخطوشعروموسیقیدردوراننوجوانیبرایهمه
فراهماستاماعشقورزیدنبهآنچهراکهدرخودمیخواهیدرشد
دهیدرامیتوانبهضمیریمتصلدانستکهآنحس،یکضمیر

خدادیاستکهباشمابهکمالمیرسد.
بهطورخالصهتبلوراینحسواینعشق،مانندورزشدویماراتون
دردرونهمهیعالقمندانبهطورمساویاستارتمیخورداماعدهی
کمیبهخطپایانمیرسند.مخصوصاًدرخوشنویسیکههنریست
دیریابودرعینسادگیوزیباییعدهیکثیریرادرنیمههایراه
جاگذاشتهاستوعدهایدرابتداماندهاند.اماکسبمدارجباالبه
آیتمهاییاحتیاجداردکهماآنراذوق،سلیقه،وراثت،هوش،مرارت،

طاقتمحنتودرکوشناختنامگذاریمیکنیم.

    استاد و یا استادان شما چه کسانی بودهاند؟
باانجمنخوشنویسانآشناشدمدرمجموعه بله،ازدههی60که
فرهنگیبرجآزادیزیرنظرمرحوماستادمنصورمعالیکهخوداین
تلمذ بودند کاوه علیاکبرخان یاد زنده ممتاز شاگردان از بزرگوار
میکردمودرمراحلعالیوممتازبااستادجوادبختیاریواستادامیر
احمدفلسفیادامهیکاردادمکهایندوبزرگوارازسرچشمهزالل
استادغالمحسینامیرخانیرفعتشنگیکردهاند.دورهفوقممتازراهم
یکدورهدرخدمتاستادامیرخانیدرفرهنگسرایارسبارانبودهوتا

بهامروزازمحضراستادفلسفیبهرهمندهستم.

    بجز هنر خوشنویسی عالیق دیگری نیز دارید ؟
بندهدرکنارتدریسخوشنویسیازسال73،کارمندادارهفرهنگو
ارشادوشهرداریاسالمشهرنیزبودهوهماکنوندرشهرداریمنطقه
3مدیرروابطعمومیهستموضمنعالقمندیبهرشتهعکاسیو
خبرنگاریوخبرنویسی،بقولسهرابسرسوزنذوقینیزدرسازو
آوازوعالقهینگهداریوپرورشگلوگیاه)بنسایوپلنت(کوه

نوردیوطبیعتگردینیزدرمنهست.

    انجمن خوشنویسان ایران و  شعبه اسالمشهر چه قدمتی دارد؟
بهطورمیانگینوخالصه،انجمنخوشنویسانایرانباقدمتی70ساله
همچونفرزندیبادستانتوانمنداستادانحسنوحسینمیرخانیو
دیگراساتیدهمعصرخودپرورشیافتهودرعصرحاضرباادارهو

زعامتاستادغالمحسینامیرخانیبهعنوانریاستشورایعالیانجمن
خوشنویسانایران،چراغراهیبودهاستبرایعالقمنداناینهنردر
کشورودراینبینشعبهانجمنخوشنویساناسالمشهرتوسطدوستان
همعصرخودمکهجاداردیادیازاینبزرگواراننیزرفتهشود)استاد
سپهری،قلیزاده،بودالییوفتاحی(ازسال73دراسالمشهرافتتاح
وتاکنونموفقبهبرگزاریکالسهایآموزشیوامتحاناتادواری
پایههایمبتدی،متوسط،خوش،عالیوممتازخوشنویسیراداشته
استکهسالیانهدرصدباالییازبانوانوآقایانباقبولیدراینآزمونها،
موفقبهدریافتمدرکوکارنامهیمعتبرانجمنخوشنویسانایران

میشوند.

     آیا مقدمات فراگیری آموزش خوشنویسی برای عموم در اسالمشهر 
فراهم است؟

چراکهنه،انجمنخوشنویساناسالمشهرمأمنوماواییاستبرای
خوشهچیدنازبیکرانگیخرمنسخناننغزواشعارشاعراناینمرزو
بومومعرفتاندوزیازآیاتسحرانگیزکالمالهیدرقرآنکریموشفای
احادیثدرکالممعصومینکهتوأممیشودباخطوترکیبهنردست
اساتیدفنکهدراینمحفلبهسماعخوشنویسینشستهاندودرسمهر
ومهربانیوخطوخوشنویسیپسمیدهند،چهکاریواالترازاین

کهرهرووسالکاینوادیباشیموایمنوسالمتازآفاتدهر.
انجمنخوشنویساناسالمشهربهدستفرزندانشماچراغ اساتید
هدایتکالمالهیومعصومینمیدهندوآنانرابافرهنگغنیاین
مرزوبومآشناترمیکنندومیبیننددوستانبزرگیچونفردوسی،
سعدی،حافظ،خیامو...دارندکهبقولسعدینمردهاندکهمردهآنست

کهنامشبهنکویینبرند.

با توجه به پیشنهاد همکاران محترم منبعد، یک صفحه از مجله توسعه و شهرسازی به معرفی یکی از همکارانی 
که در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و کاری موفق و سرآمد هستند اختصاص خواهد 
داشت. در این شماره از نشریه خبرنگار ما گفتگویی با استاد احمد رجبی از خوشنویسان مطرح کشور و 

شاغل در شهرداری اسالمشهر ترتیب داد که با هم این گفتگو را می خوانیم. 

    توصیهی شما به عالقمندان و هنرجویان این رشته از هنر چیست؟
بهتوصیهیبندههنرجویانعزیزبیشترازاینکهبنویسندوکاغذسیاه
کنندبایدمطالعهکنندوحتیدرخیلیازاوقاتمشقنظریبیشتربه
عالقمندانتوصیهشدهاستتامشققلمی.مطالعهمیتواندراههای
شناختودامنهیبیکرانیازتجربیاتاستادانمتقدمرادراینزمینه

برایمابازکند.
درمرحلهتمرینومشققلمیبایدیادآورشدکهیکساعتاول
تازهساعتهای باهممیگذردو کتابت ابزار بههماهنگی شروع،
بعدیرامیتوانبهعنوانتمرینودستگرمیبهحسابآورد.یکی
ازشاخصههایشعرمعروف»پنجچیزهستکهتاجمعنگرددباهم/
هستخطاطشدننزدخردامرمحال،طاقتمحنتاست.هرکسدر
تمریناتواجراهایخودصبروشکیباییوطاقتومحنتبیشتری

داشتهباشدازکارخودنتیجهبهتریخواهدگرفت.یابهعبارتیبراحتی
نرسیدآنکهزحمتینکشید.

    غایت و نهایت خوشنویسی در چیست و یا کجاست؟
بامراجعهومطالعهکتبقدیمیدرمییابیم ایناستکه واقعیت
کهدرقدیمهمهیمردمتقریباًخطشانخوببودهمکتبدارانو
میرزابنویسهاوقبالهبنویسهاهمهدرکخطداشتهاندوخوشنویسانی
کهشاخصودرقلهقرارمیگرفتندراهبهکتابخانههایسلطنتیپیدا
میکردندومعاهداتوعهدنامههاراباخطخوشمینگاشتند.اما
درکلغایتونهایتراهخوشنویسیبهکتابتختممیشدهاست
وخوشنویسبایدیککاتبخوبمیبودهاست.تعهدومسئولیت
خوشنویسانقدیمبانبودصنعتچاپانبوهاینبودهکهدرمدتعمر
مفیدخودحداقلدهیابیستکتاببنویسندوهرکهتواناییبیشتری
داشتهکاتبخوبیبودوبیشترسفارشنوشتنکتابمیگرفتهاست.
حفظمیراثگرانبهایفرهنگاینمرزوبوم،آنهمبصورتاصلو

کاردست.
اماامروزهباآمدنتکنولوژیصنعتچاپوکامپیوتر،نگاهدیروزبه
خط،همدرمقولهیآموزشوهمدرنوشتنکتابهایخطیکمرنگ
شدهاستوانگشتشمارنداستادانیکهبهغایتونهایتاینراه
رسیدهباشندوکاتبخوبیشدهباشندوبیشتروقتخودرادرخلق

قطعهوتابلومیگذرانند.

    با این حساب آیا شما تا بحال کتابی و کتابتی داشتهاید ؟
کتابتاشعارحافظ،رباعیهایحکیمعمرخیام،مناجاتخواجهعبداله
انصاری،الهینامهعالمهحسنزادهعاملی،رسالهآموزشخوشنویسی،
وعشقسعدی،جزء عقل رسالهی همدانی، طاهر بابا دوبیتیهای
اولقرآنکریموتوفیقادامهیآنرانداشتهاموآخرینکارکتابتیبنده
بهصورتمرقع،دعایزیارتعاشورادردورانقرنطینهخانگیکرونا
دراسفندسال۹8بودهکهایندومینتوفیقبندهدرتحریرزیارت

عاشورابودهاست.
دیگردستاوردهایاینچندصباحعمروفعالیتبنده،تحریرآموزشی
کلیهدورههایآزمونهایخوشنویسیانجمنخوشنویسانایرانوخلق
بیشمارتابلووقطعاتنغزاشعاروآیاتالهیوبرپاییورکشاپهای
زندهونمایشگاههایجمعیوانفرادیوتربیتشاگردانیبیشماری
کهخودازمبرزینوفوقممتازانومدرسیناینرشتهدراسالمشهر

وحومهشدهاند،است.

   در مورد اقتصاد هنر صحبت کنید. جایگاه تولیدات آثار هنری 
هنرمندان اسالمشهر کجاست؟

مورد در متأسفانه اما است. اقتصاد متوازن کفه دو عرضه و تولید
تولیداتآثارهنریهنرمنداناسالمشهراعمازتابلوهایخوشنویسی،
تذهیبومینیاتور،فرشوقالی،نقاشی،المانومجسمهوموسیقیبا

بیمهریمواجهاست.
احساس اسالمشهر در هنری بازارچههای و فضاها خالء و نبود
میشود.وجودخانهیهنرمندانواحقاقحقوقتضییعشدهجامعه
هنریمحسوساست.پیشنویساساسنامهخانههنرمندانوطرح
احداثبازارچهوحتیموزهونگارخانهدرفرهنگسرایامامعلی)ع(
اینشهرستان،یکیازراههایتوسعهیهنرهایتجسمیوآبروی
شهرداری و اسالمی شورای ،خاصه مربوط مسئولین و شهرستان

اسالمشهراست.

احمد رجبی - خوشنویس معرفی 
هنرمند

پایانی بر فرضیه هاپایانی بر فرضیه ها
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چکیده
در طبیعي پدیدهاي عنوان به همواره طبیعي مخاطرات
خواهند و داشته وجود کرهزمین حیات دوران طول
زلزله،طوفانو نظیرسیل، طبیعي بالیاي داشت.وقوع
گردباددراغلبمواردتأثیراتمخربيبرسکونتگاههاي
انسانيباقيگذاردهاستوتلفاتسنگینيبرساکنانآنها
واردساختهاست.ساختمانهاوزیرساختهاياینگونه
اجتماعي و اقتصادي عوارض و کرده نابود را مناطق
تحمیل جهان کشورهاي و بشري جوامع بر پردامنهاي
کردهاست.اینمخاطراتبهدلیلماهیتغیرمنتظرهی
خود،دربیشترمواردخسارتمالیوجانیبسیاریبر
جاییمیگذارند.دربینمخاطراتطبیعی،زلزلهوسیل

جزوویران-گرترینمخاطراتبهشمارمیآیند.

1. مقدمه 
بالیایطبیعیهموارهبهعنوانپدیدهایطبیعیدرطول
وقوع داشت. خواهند و داشته وجود زمین کره حیات
اغلب در و... طوفان سیل، زلزله، نظیر: طبیعی بالیای
باقی انسانی سکونتگاههای بر مخربی تأثیرات موارد
کردهاند. وارد آن ساکنان بر سنگینی تلفات و گذارده
که است طبیعی بالیای مهمترین از یکی لرزه زمین
نقاط فراوانیدر مالی و همهسالهخسارتهایجانی
در ایران که آنجایي از آورد. می بوجود مختلفجهان
عنوان به و دارد قرار هیمالیا آلپ- خیز زلزله کمربند
شمار به کوهزایي حال در و جوان بخشهاي از یکي
ميرودساختطبیعیکشورما،زلزلهرابهعنوانیکی
حیات انهدام عوامل تهدیدکنندهترین و مخربترین از
نشان تاریخی بررسیهای و است نموده تبدیل انسانی
از وسیعی مناطق یا نقاط چندگاهی از هر که میدهد
کشورمانتوسطاینبالیطبیعیمنهدمشدهوآسیبهای
جانیومالیبسیاربرجایماندهاست.ازسویدیگرعدم
و شهری زلزله با مقابله تکنیکهای صحیح بکارگیری
روستاییکشوررادرخطرآسیبپذیریشدیدقرارداده
است.وقوعدوبحرانعمدهدرکشوربهفاصله12سال
بریکصدهزار بالغ تلفاتی با بم و منجیل دررودبارو
به نظر داشت. دنبال به دیگری بیشمار صدمات نفر
قریبالوقوعبودنزلزلههایدیگروتوجهبهاهمیتشهر
بزرگیمانندتهرانبهمساحتتقریبی700کیلومترمربع
کههمازنظرجمعیتیواقتصادیوهمازنظرمرکزیت
زلزلهدر ایرانمیباشدوقوع پایتخت اداری، و سیاسی
چنینمنطقهایفاجعهآمیزازنقاطدیگراستوصدمات

جانیومالیگستردهایدرپیخواهدداشت.
برنامهریزی عناصر و معیارها به پرداختن از غفلت

شهریواهمیتآنهادرکاهشآسیبپذیریوخسارات
ناشیاززلزلهعواملیاستکهباعثتشدیدفجایعاین
سانحهمیگردد.ایندرحالیاستکهتمهیداتمناسب
فرمشهری، عناصر مناسب ترکیب قالب در شهرسازی
میتوانداثرقابلتوجهیدرکاهشخساراتداشتهباشد
ودرواقعبابیتوجهیبهاینمسئلهموثرتریناقدامات
امدادونجاتنیزنمیتواندازفجایعزلزلهجلوگیریکند.
برای شهری، برنامهریزی تکنیکهای گرفتن بکار
پیشبینیتاثیراتکاربریهایمختلفشهریبریکدیگر
بافت نوع طراحی آنها، بهینه جایگزینی و مکانیابی و
پیشبینیوطراحی آنوهمچنین اجزاء فرمشهرو و
تسریع و نمودن امکانپذیر برای الزم کالبدی شرایط
آسیبدیده نقاط حیات ادامه و امدادرسانی فعالیتهای
با که هستند ویژگیهایی جمله از زلزله وقوع از بعد
توجهبهآنهامیتوانامیدواربودکهمیزانآسیبپذیری
شهرهااززلزلهبهنحوقابلقبولیکاهشیابدوامنیت
شهرهای و حرائم مداوم رشد یابد افزایش شهرها در
حاشیهایاستانتهرانبهخصوصشهرستاناسالمشهر
باتوجهبهاعمالسیاستهایکنترلیدراستانتهرانبه
همراهافزایشسرسامآورمیزانجمعیتآنها،اینشهررا
ازوضعیتکماهمیتبودنخارجکردهوتوجهاولیای

امررابهخودجلبکردهاست.

2. مبانی نظری
مخاطرات طبیعی

شاملتنوعوسیعیازمخاطراتاستکهازرویدادهای
طبیعی)ژئوفیزیکی(تاحوادثتکنولوژیکی)ساختهدست
انسان(تاوقایعاجتماعی)رفتارهایانسانی(راشاملمی
شود.دراینطیفبهتراستعمدتاًاصطالحمخاطرات
طبیعیراتنهابهرویدادهایژئوفیزیکیاطالقکنیمزیرا

اینواژههاباماهیتآنهاسنخیتبیشتریمییابد.

خسارات مالی و جانی مخاطرات طبیعی  در ایران
ایرانیکیاز10کشورآسیبپذیرجهاندربرابربالیای
طبیعیاستوبراساسآماراز40نوعبالیایطبیعیکه
درجهانبهثبترسیدهاست31نوعآندرکشورایرانبه
وقوعپیوستهاستوازدیدگاهلرزهخیزی،ایراندرامتداد
لرزهخیزیآلپ-هیمالیاواقعشدهاستودر کمربند
چهارچوبجهانیفالتایراندرمحلتالقیصفحههای

عربستانوهندواقعشدهاست.براساسهمینآمارها6۹
درصدازمساحتکشوررویگسلهایفعالیاحواشی

آنهاقراردارد.
توسعهشهرهابررویدامنههایناپایدارومستعدزمین
لغزهوبررویمناطقگسلهداروتبدیلاراضیمزروعی
مختلف عناصر از پوشیده سطوح به شهرها پیرامون
شهریازقبیلساختمانها،معابرو...ومکانهایغیرقابل
نفوذبهسببپوششهایآسفالتییابتونیمعابروپشت
بامساختمانهاوسایرسطوحشهری،سببشیوعشدید
بالیایطبیعیشهریخصوصاًزلزلهوسیلدرآنهاشده
استتوسعهشهرنشینیمشکالتزیادیرادرزمانوقوع

خطراتطبیعیبوجودآوردهاست.
باتوجهبهسرشماریسال13۹0بیشاز25درصداز
بناهایشهریو73درصدازبناهایروستاییازمصالح
کمدوامونیمهبادوامساختهشدهاندبراساسبرآوردهای
اولیهمساحتیمعادل20000هکتارباجمعیت8میلیون
نفربابافتهایفرسودهومساحتیمعادل21000هکتار
اختصاص نفر میلیون باجمعیت۹ بافتهایحاشیهای

یافتهاست.

۳. پیشینه تحقیق
آقایآیپینگتانگوهمکاراندرسال2005،درمقالهای
تحتعنوانسیستمهدایتکنندهتصمیمگیریدراحتمال
خطرزلزله،بهبررسیمدیریتریسک)خطر(زلزلهدر
اطالعات سیستم پایه بر مقاله این پرداختهاند. چین
از بیش آن جغرافیاییوهوشمصنوعیمیباشدودر
100گزارشو36مدلتحلیلیموجودمیباشد.ودر
راکه زلزله نهایتیکسیستممدیریتریسک)خطر(
درموردیکشهرمتوسطدرچینبهکاربردهشدهاست

راارائهمیکند.
مجیدعبدالهیدرسال1380،درکتابمدیریتبحران
درنواحیشهریبهدوپدیدهیطبیعیسیلوزلزلهدر
شهرهاپرداختهاست.دربخشدومکتاباثراتزلزلهبر
شهروشیوههایکاهشخسارتهایآنمطرحگردیده
کهدراینکتاببهمدیریتبحران،ضرورتآمادگیقبلی
دربرابرزلزلهو...باهدفکاهشآسیبپذیریشهردر
برابرزلزلهپرداختهشدهاست.ودرنهایتبهجمعبندی
ونتیجهگیریوارائهراهبردهایاجراییباهدفکاهش

اثراتطبیعیپرداختهاست.

بررسی و تأثیر مخاطرات طبیعی بر شهرستان اسالمشهر
با تأکید بر آسیب پذیری ناشی از زلزله

مقـاله

مریم قالوجه
کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی

گرایش برنامهریزی شهری دانشگاه تهران مرکزی

جدول 2- خسارات جانی مخاطرات طبیعی ایران طی دهه 1990-1999 تا 2000-2009

خسارات جانی و مالی

تعداد افراد کشته شده

تعداد افراد آسیب دیده

سالهای 1999-1990

45067

38941198

سالهای 2009-2000

31412

76359370
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سیدحسینبحرینیوهمکاراندرسال1375،درکتاب
نمونه خیز، زلزله مناطق در زمین کاربری برنامهریزی
زلزله بررسی به لوشان،رودبار منجیل، موردیشهرهای
وتأثیرآنبرمؤلفههایجمعیتی،اقتصادی،ساختمانیو
میزانتلفاتوتخریبپرداختهاستودرنهایتاقدامبه
مطرحنمودنضوابطومعیارهایکاربریهایویژهوهم

جواریآنهاوارائهراهبردهایالزمنمودهاست.

4- معرفی نمونه مورد مطالعه
برطبقسرشماریعمومینفوسومسکن۹5مرکزآمار
ایراناینشهرستاندرسال620،548،13۹5نفرجمعیت
دارد.نزدیکترینشهرستانبهتهرانکه12کیلومترباشهر
تهرانفاصلهدارد.اینشهررامیتوانیکابرشهرنوظهور
نامید.وسعتشهرستاندرحدود245کیلومترمربعاست

دارای2بخش،4دهستانو4۹روستااست.
اسالمشهردردامنهجنوبیالبرزوشمالایرانمرکزیبر
روینهشتههایآبرفتیکوارتزبناشدهاست.باعنایتبه
وقوعزمینلرزههایبزرگدرگذشتهووجودگسلهای
رویداد احتمال اسالمشهر شهرستان پیرامون در نر مهم
این در ریشتر 7 حدود بزرگی با ویرانگر لرزهای زمین
سازههای بیشتر ساخت در است. اجتنابناپدیر ناحیه
سازه احداث مهندسی معیارهای اسالمشهر غیردولتی
مقاومدربرابرزمینلرزهرعایتنشدهاسترخدادزمین
فاجعهآمیز ناحیه این در 6.5 از بیش بزرگی با لرزهای

خواهدبودوعواقببسیارنگرانکنندهایرادربرخواهد
داشت.

5- یافتههای تحقیق
روشتحقیقتوصیفیوتحلیلیمبتنیبرمطالعاتمیدانی
وازنوعتحقیقاتکاربردیاست.همچنینبهمنظورتبیین
توجه با مطالعه مورد شهر در طبیعی مخاطرات مفهوم
نشان 1 شکل که همانگونه نظری مبانی در تعاریف به
میدهددرسهبعد»اجتماعی-اقتصادیومحیطی«اقدام
تأکید با تأثیرمخاطراتطبیعیبرشهرستاناسالمشهر به
برآسیبپذیریناشیاززلزلهبراساسگویههایجدول1

مطابقباطیفلیکرتشدهاست.

۶- نتیجهگیری
باتوجهبهنقشهموقعیتگسلاسالمشهروعدمرعایت
شهرهای کل بلکه شهر این تنها نه گسل مناسب حریم
اطرافهمدرمقابلفعالیتاینگسلبیدفاعخواهندبود.
بهاینعلتکهاینگسلهمقویوهمفعالاستوهم
تودهعظیمیازجمعیتاطرافگسلرااحاطهکردهاندکه
بیفتد اتفاق ای زلزله اگر تدابیرایمنسازی باوجودهمه
خساراتوتلفاتعظیمیدرپیخواهدداشتوساکنین
برای ساختمان مقاومسازی استانداردهای از باید ناچار
استفادهکردهواصولساختمانسازی اثراتزلزله کاهش
استانداردبادرصدامنیتباالرعایتشودتاازدرصدباالی

خساراتکاستهشود.

7. پیشنهادات
راهحلمهمکاهشآسیبپذیریوایمنیشهراسالمشهر
استفاده زلزله علیالخصوص طبیعی بالیای برابر در
و سازماندهی شهری، بحران مدیریت دستاوردهای از

هماهنگینهادهایمسئولدراینزمینهمیباشد.
در مراتبی سلسله بحران مدیریت ستادهای تشکیل -1

سطحمنطقه،ناحیهومحلههایشهراسالمشهر
اجتماعی، زمینه در نیاز مورد اطالعات گردآوری -2

اقتصادی،فرهنگیو...مناطقاطرافگسلتهران
3-آموزشمردمدررابطهباچگونگیبرخوردباخطرات

زلزله
4-افزایشآگاهیمردمدرموردخطراتناشیازبالیای

طبیعیوایجادتغییراتالزمدردیدگاهورفتارمردم
5-اطالعرسانیومعرفیمکانهایامنبرایاسکان

6-توسعهوگسترشسایتهایاسکانموقتبهچندین
نقطهازشهروتجهیزاتآنهابهامکاناتالزم
7-کاهشآسیبپذیریسکونتگاههایانسانی

8-برنامهریزیآمادگیدربرابربحران-برنامهریزیدوره
وقوعبحرانوبرنامهریزیپسازوقوعبحران)بازسازی(

منابع: در دفتر نشریه موجود مي باشد.

نقشه 1. موقعیت شهرستان اسالمشهر در کشور

- نقش وضعیت اقتصادی مردم در انتخاب محل 
ساخت مسکن و کیفیت بنا

- افزایش تمایل و ایجاد آمادگی برای بیمه کردن 
ساخت و سازهای جدید

مالی  منابع  و  بانکی  وام های  به  وابستگی  میزان   -
ساخت  تجدید  یا  مقاوم سازی  برای  غیررسمی 

مسکن
- نقش ارائه اعتبارات بانکی با بهره کم به منظور 

افزایش انگیزه برای بهسازی و مقاوم سازی
با  متناسب  سازی  مقاوم  روش های  ارائه   -
استفاده  آموزش  و  روستا  جغرافیایی  ویژگی های 

صحیح از مصالح با دوام

ابعاد مخاطرات طبیعی

محیطیاجتماعیاقتصادی

های  کمک  ارائه  در  داوطلب  گروههای  با  همکاری   -
بروز  صورت  در  اینها(  نظایر  و  پوشاک  غذا-  اولیه)تامین 

زلزله
روشهای  از  انها  آگاهی  و  شهروندان  فنی  دانش  ارتقای   -

مقاوم سازی در مقابله با خطرهای زلزله
سازی  مقاوم  های  دوره  در  شرکت  به  تمایل  افزایش   -

مسکن
با تمامی مردم شهر در جهت کاهش  - آمادگی همکاری 

آسیب پذیری
های  گسل  قرارگیری  مکانی  اطالعات  ارائه  و  آموزش   -
فرعی و تهیه نقشه های مربوط به مدیریت زلزله و کاهش 
مخاطرات طبیعی و آسیب پذیری از آن در بین شهروندان

از  دوری  هدف  با  طبیعی  اراضی  اشتغال  به  توجه   -
مناطق پر خطر

ویژگی های  با  متناسب  مقاوم سازی  اتخاذ روشهای   -
جغرافیایی شهرستان اسالمشهر

موقعیت  به  توجه  با  مدیران  توسط  نقشه  تهیه   -
افزایش  ویژگی های جغرافیایی در  و  قرارگیری روستا 

اثرات زلزله
- توجه مدیران به جمع آوری و دفن مواد زائد

- پرهیز از استقرار واحدهای مسکونی در حریم سیالبها
- استفاده صحیح از منابع و مصالح بومی

- معرفی نقاط زلزله خیز توسط مدیران و جلوگیری از 
ساخت و ساز شهروندان در نزدیکی آنها

جدول ۳. گویه های مخاطرات طبیعی بر شهرستان اسالمشهر با تاکید بر آسیب پذیری ناشی از زلزله
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با  شهرسازی،  و  توسعه  مجله  پیشین  شمارههای  در 
 1360 سال  تا  تأسیس  بدو  از  اسالمشهر  شهرداران 
که  زندیه  شریف  مجتبی  از  بعد  ادامه،  در  شدیم.  آشنا 
از تابستان 1359 سکاندار هدایت شهرداری اسالمشهر 
بود، میرسعید میرزاده در تاریخ 1360/04/16 با حکم 
وقت  شهردار  عنوان  به  تهران  استانداری  سرپرست 

اسالمشهر منصوب شد.
برای انجام گفتگو با میرزاده، پس از بررسیهای صورت 
تنها  در شهرداری،  موجود  مدارک  و  پروندهها  در  گرفته 
یک نشانی از وی در حوالی بلوار میرداماد یافت شد. اما 
متأسفانه جستجوی ایشان در نشانی فوق بینتیجه بود و 
نهایتاً پیگیریهای انجام شده منـتج به مالقات با شهردار 

سابق اسالمشهر نشد.

حکم مسئولیت میرسعید میرزاده به عنوان شهردار اسالمشهر

برگـی از
گذشـتـه

بنابراین، برای اطالع از وضعیت دوره مدیریتی میرزاده به سوابق بهجا مانده در آرشیو امور اداری شهرداری 
سرزدیم که در نهایت گزارشی دستنویس خطاب به استانداری تهران به قلم نامبرده بدست آمد که نکات جالب 

توجهی از آن مقطع از شهرداری را بازگو میکند که مطالعه جزئیات این نامه خالی از لطف نیست.

اولین مطلبی که میرزاده در گزارش خود به آن اشاره کرده است، 
وضعیت نابسامان شهرداری اسالمشهر از لحاظ مالی و نیرویانسانی 
اینکه بودجه شهرداری در سال  بر  به گفته میرزاده، عالوه  است. 
1۳۶0 مبلغ ناچیزی بوده است )حدود 20 میلیون تومان(، در 4 ماه 
ابتدایی سال نیز همان بودجه اندك به اتمام رسیده و حتی حقوق 2 
ماه پرسنل شهرداری نیز پرداخت نشده است. از لحاظ نیرویانسانی 
نیز به اعتقاد میرزاده، شهرداری فاقد پرسنل متخصص و متعهد بوده 
که شهردار وقت برای حل این مشکل تعدادی از کارکنان جهاد 
سازندگی را به عنوان مأمور به شهرداری اسالمشهر منتقل مینماید.
مشکل دومی که شهردار وقت اسالمشهر به آن اشاره کرده است، 
و  اسالمشهر  بزرگ  زمینداران  توسط  غیراصولی  شهركسازی 
توسط  غیرمزروعی  و  مزروعی  زمینهای  قطعهبندی  همچنین، 
مالکان و فروش آنها به مردم مستضعف برای ساخت خانه بوده 
شهر  بیرویه  رشد  و  غیرمجاز  خانهسازیهای  به  منجر  که  است 

گردیده است. نکته جالب در این گزارش، ذکر عنوان »جنایتکار« 
توسط شهردار وقت اسالمشهر در مورد زمینفروشان به مردم بوده 

است!
میرزاده نبود دادگاه در اسالمشهر را دلیل ناتوانی شهرداری برای 
پیگیری به این مشکل بزرگ دانسته و در نهایت برای گرفتن حق 
شهرداری از مالکین، هیئتی شامل شهردار، بخشدار کهریزك و امام 
جمعه را تشکیل میدهد تا عالوه بر دریافت مطالبات شهرداری، 
مبالغ دریافتی نیز با نظارت این هیئت صرف مسائل عمرانی شهر 

گردد.
اما مشکل اساسی شهر از دیدگاه شهردار وقت در این گزارش، 
فاقد  دوران  آن  در  اسالمشهر  است.  بوده  مشکل آب شهروندان 
چاه  طریق  از  شهرك  هر  آب  و  بوده  سراسری  آبرسانی  شبکه 
آن منطقه تأمین میشده است. به گفته میرزاده، در مناطقی مانند 
شهرك قائمیه و آیتاله کاشانی به دلیل نبود منبع ذخیره آب و 
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ژنراتور، در زمان قطعی برق )که هر روز اتفاق می افتاده( آب 
مردم نیز قطع میشده است. شهردار وقت نیز در گام اول اقدام 
به اجاره ژنراتور دیزلی را برای حل این مشکل نموده و مقدمات 
را  زمینی  و  منبع ذخیره آب هوایی  حفر چاه عمیق و ساخت 

برنامهریزی کرده بود.
سایر مشکالتی که میرزاده از اسالمشهر به استاندار تهران روایت 
کرده است، نبود آسفالت در کوچهها و خیابانها، جاری بودن 
فاضالب منازل در کوچهها و بوی تعفن ناشی از آن در شهر، 
عدم وجود فضای سبز و پارك، نبود بیمارستان، درمانگاه و حتی 
داروخانه، مشکالت شدید بهداشتی و مرگ و میر ناشی از آن 
بخصوص در اطفال، کمبود واحدهای آموزشی، کمبود شدید 

مایحتاج اساسی مردم مانند گوشت، مرغ، نان و... بوده است.

در پایان این گزارش، اقدامات انجام شده توسط میرزاده 
اسالمشهر  شهرداری  در  حضورش  اول  ماه   4 مدت  در 

چنین عنوان شده است:
1- اقداماتی که در جهت رفع کمبود آب انجام شده و 

در باال اشاره شد.
2- آسفالت 15 کوچه در منطقه که با خودیاری مردم در 

حال انجام است.
در دست  اصلی موسیآباد  خیابان  اساسی  آسفالت   -3

اجراست.
مردم  خودیاری  با  باغفیض  خیابان  اساسی  آسفالت   -4

محل و شهرداری شروع شده است.
مراحل  به  مطهری  خیابان  تمام  نیمه  کانال  ساخت   -5

نهایی رسیده است.
6- ساخت کشتارگاه اسالمشهر به پایان رسیده و آماده 

بهره برداری است.
7- تشریفات قانونی برقراری سهمیه گوشت دولتی به 
اتمام رسیده و به زودی گوشت ارزان قیمت در اختیار 

مردم قرار خواهد گرفت.

است،  کرده  اشاره  آن  به  اسالمشهر  وقت  شهردار  که  دومی  مشکل 
شهرکسازی غیراصولی توسط زمینداران بزرگ اسالمشهر و همچنین، 
قطعهبندی زمینهای مزروعی و غیرمزروعی توسط مالکان و فروش آنها به 
مردم مستضعف برای ساخت خانه بوده است که منجر به خانهسازیهای 
غیرمجاز و رشد بیرویه شهر گردیده است. نکته جالب در این گزارش، 
ذکر عنوان »جنایتکار« توسط شهردار وقت اسالمشهر در مورد زمینفروشان 

مکاتبه میرسعید میرزاده شهردار وقت اسالمشهر به مردم بوده است!
با استانداری تهران و تشریح وضعیت عمومی شهر و 

شهرداری اسالمشهر

خبر چاپ شده در روزنامه ورزش با عنوان تقدیر از 
میرسعید میرزاده شهردار وقت اسالمشهر و مسئول 
تربیت بدنی منطقه 18 بخاطر توجه به ورزش اسالمشهر
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المپیک 2021 توکیو؛ 

جوالنگاه جوان اسالمشهری 

معرفی چهره های
 برتر اسالمشهر

سید شاهین موسوی یکی از ورزشکاران آینده دار اسالمشهری است 
که توانسته سهمیه المپیک 2021 توکیو را در رشته بوکس کسب 

نماید.
او که از 10 سالگی ورزش را آغاز کرد، در ابتدا در رشته موی تای 
فعالیت نمود و در سال 94 رشته بوکس را انتخاب کرد و توانست 

موفقیت های زیادی را در این رشته کسب نماید.
موسوی که سابقه قهرمانی در آسیا را دارد، چهارمین بوکسور تاریخ 
ایران است که توانسته به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بوکس 
میتوانست  بود  شانس  کمی خوش  اگر  و  یابد  راه  جهان  قهرمانی 
نخستین مدال ایران در مسابقات جهانی بوکس را به خود اختصاص 

دهد.
این بوکسور تیم ملی که موفقیت در ورزش را مدیون حمایت های 
خانواده و تالش های دایی های خود می داند، امیدوار است با دعای 
مردم بتواند با کسب مدال جهانی باعث خوشحالی خانواده و مردم 

ایران شود.
شاهین موسوی معتقد است یکی از مشکالتی که پیش روی همه هم 

رشته ای های او در کشور قرار دارد، عدم وجود مسابقات داخلی و 
بین المللی مناسب جهت آماده سازی هرچه بیشتر ورزشکاران است. 
او با بیان اینکه یک بوکسور باید زمان زیادی را در رینگ باشد و 
مسابقه دهد، از مسئولین نیز انتظار دارد بیشتر به این ورزشکاران 
توجه کنند و هرچند ناچیز، پشتیبان بوکسورها به خصوص پس از 

قهرمانی در مسابقات داخلی و بین المللی باشند.
و  توسعه  خبرنگار  با  گفتگو  در  ایران  المپیکی  ورزشکار  این 
شهرسازی گفت: »یک ورزشکار برای شرکت در مسابقات المپیک 
یا جهانی باید تمام فکر و توجه اش به آماده سازی و مسابقات باشد 
و مسئولین باید حداقل امکانات و شرایط را برای این مهم فراهم 
نمایند تا یک ورزشکار المپیکی دغدغه مسائل مالی نداشته باشد و 

تنها بر روی تمرینات و مسابقات تمرکز نماید.«
گالیه  رشته  این  ورزشکاران  به  توجه  عدم  از  پایان  در  موسوی 
اسالمشهر که خود  اسالمی شهر  رئیس شورای  استاد ساالریان  و 
اصلی  حامیان  از  یکی  را  است  رزمی  ورزش های  قهرمانان  از 

ورزشکاران اسالمشهر معرفی کرد.





احداث و بهره برداری از اولین پارکینگ مکانیزه اسالمشهر -  خیابان شهید صیاد شیرازی


