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کرد : کید  سرپرست شهرداری اسالمشهر تا

آمادگی در برابر بحران
 اولویت اول شهرداری 

اسالمشهر میزبان 
هفتمین سفر استاندار

صدور حکم شهردار از سوی وزیر کشور

طال رسمًاشهردار 
اسالمشهر شد

محمد حسین مقیمی به شهرستان اسالمشهر آمد و جلسات و بازدید های مهمی با حضور سایر مسئوالن استانی  برگزار کرد

مهرپویان طارانی، رئیس شورای شهر:مسرور، نایب رئیس شورای شهر: عالیی، رئیس کمیسیون حقوقی شورا:ترابی، رئیس کمیسیون خدمات شهری:

برای مقابله با زلزله چه کرده ایم؟اصالح نگرش ها، الزمه حمایت از بانوان حمایت از ورزش، پیشگیری از معضالت اجتماعی استزلزله تعارف ندارد!

منتخــب نماینــدگان مــردم، بــا امضــای حکــم از ســوی وزیــر 
کشــور بــه طــور رســمی شــهردار اسالمشــهر شــد.

اعضــای شــورای اسالمشــهر یکــم شــهریور مــاه همزمــان 
بــا آغــاز رســمی پنجمیــن دوره شــوراهای اســالمی شــهر و 
روســتا، پس از انتخاب هیات رئیســه و به رســمیت رســیدن 
گزینه هــای  جلســات شــورا،  دکتــر حســین طــال را از میــان 
کردند تا برای چهارســال  متعــدد به عنوان شــهردار انتخــاب 
عهــده دار مســئولیت مدیریــت شــهری شــهر ۴۲۰ هــزار نفری 

اسالمشــهر باشــد. 
حسین طال دارای دکتری پزشکی از دانشگاه شهیدبهشتی 
تهــران و دکتــری مدیریــت بحــران ازپژوهشــگاه مهندســی 
بحران هــای طبیعــی وزارت علــوم اســت و ســوابق متعــددی 
کارنامــه خــود دارد، او معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه  را در 
کمیســیون انطبــاق تهــران ری شــمیرانات و  تهران،رئیــس 
پردیــس و بومهــن، مشــاور و معــاون وزیــر صنعت، معــدن 
و تجــارت، معــاون وزیــر صنایــع و معــدن در اســتان های 
بختیــاری،  چهارمهــال  و  بویراحمد، ایــالم  و  کهکیلویــه 
کار، معــاون وزیــر  کار و مدیــرکل حراســت وزارت  مشــاور وزیــر 
و رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل دخانیــات ایــران، یــک 
دوره نمایندگــی مــردم تهــران، ری، شمیرانات، اسالمشــهر 
و پردیــس در مجلــس شــورای اســالمی و همچنیــن نایــب 
کمیســیون اجتماعــی مجلــس وچندیــن عنــوان  رئیســی 

کاری خــود دارد.  ســابقه دیگــر را در در رزومــه 

اســتاندار تهــران در هفتمیــن ســفر خــود بــه شهرســتان های اســتان تهــران، 
صبــح روز دوشــنبه 18 دی مــاه، ســاعت 7 وارد اسالمشــهر شــد و در اولیــن 
و  توســعه  گــزارش  رفت.بــه  شهرســتان  ایــن  شــهدای  مــزار  بــه  خــود  برنامــه 
شهرســازی، پــس  از ادای احتــرام بــه مقــام بیــش از 800 شــهید اسالمشــهری 
دفــاع مقــدس و مدافــع حــرم، اســتاندار تهــران در جلســه مشــترک شــورای 
کــرد. برنامه ریــزی و توســعه اســتان تهــران و شهرســتان اسالمشــهر شــرکت 

ســفر یــک روزه اســتاندار تهــران بــه شهرســتان اسالمشــهر بیــش از 14 ســاعت 
شــهدای  شــامخ  مقــام  بــه  احتــرام  ادای  بــا  ســفر  ایــن   . انجامیــد  طــول  بــه 
بــا برگــزاری جلســه مشــترک شــورای برنامه ریــزی و  اسالمشــهر آغــاز شــد و 
توســعه اســتان و شهرســتان اسالمشــهر، دیــدار بــا نخبــگان و فعــاالن سیاســی 
و مدنــی و دیــدار چهره بــه چهــره بــا مــردم در یکــی از مســاجد شــهر ادامــه یافــت 
و در پایــان بــا بازدیــد از پــروژه ورزشــگاه 5هــزار نفــری شهرســتان و دیــدار بــا 

گــران  اسالمشــهر خاتمــه یافــت. خانــواده شــهدا و ایثا
کــه مهمتریــن آنهــا  ایــن ســفر یــک روزه آثــار و بــرکات زیــادی بــه دنبــال داشــت 
کیــد اســتاندار بــر پیگیــری موضــوع متــرو اسالمشــهر و اتصــال ایــن شهرســتان  تا
ــردم  ــه م ــات دیرین ــی از مطالب ــه یک ــخ ب ــه پاس ک ــود  ــران ب ــری ته ــرو سراس ــه مت ب
اسالمشــهر تلقــی می شــود. عــالوه بــر ایــن توجــه بــه توســعه فضــای ســبز و 
فضاهــای فرهنگــی و ورزشــی اسالمشــهر، فراهم شــدن مقدمــات الزم بــرای 
ایجــاد شــهرک صنعتــی مصــوب و قانونــی و همچنیــن  مصوباتــی بــرای ایجــاد 
ح شــده در ایــن ســفر بــود. ح هــای مطــر اشــتغال نیــز جــزو ســایر مصوبــات و طر

کــه بــا حضــور اســتاندار تهــران در ایــن روز برگــزار شــد،  در برنامه هــای مختلفــی 
کــه در ادامــه چکیــده ای از آنهــا را  ح شــد  دیدگاه هــا و نظــرات مختلفــی طــر

می خوانیــد.
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حسین میالنی *
توســعه  ســنجش  معیارهــای  از  یکــی 
رشــد  میــزان  کشــوری،  هــر  در 
کشــور اســت؛ ســاز  زیرســاخت های آن 
انــرژی،  تامیــن  بــرای  مناســب  کار  و 
ک، آب، حمــل و نقــل، تحصیــل و  خــورا
امثــال اینهــا را می تــوان زیرســاخت های 
بــا  کــه  دانســت  کشــور  یــک  عمومــی 

نیــز  را  شــهری  زیرســاخت های  تفــاوت،  اندکــی 
تشــکیل می دهد.وجــود راه هــای دورن شــهری مانند 
خیابان هــا و معابــر فرعــی، حمــل و نقــل عمومــی، 
فضــای ســبز عمومــی، فضاهــای ورزشــی و فرهنگــی 
ــی یــک  ــاخت های اساس ــا جــزو زیرس ــال ایــن ه و امث
گذشــته از  گــر عمــر  شــهر بــه حســاب می آینــد. حــاال ا
شــهر اسالمشــهر را بــا میــزان زیرســاخت های موجــود 
را  فعلــی  زیرســاخت های  حجــم  و  بگیریــم  نظــر  در 
و  احصــاء  قابــل  دولتــی  کمک هــای  و  اعتبــارات  بــا 
کنیــم، واقعیت هایــی  بودجه ســنواتی شــهر مقایســه 
ــل تامــل اســت. ــه بســیار قاب ک ــه دســت می دهــد  را ب

بــر اســاس اســتانداردهای موجــود، ســرانه ورزشــی 

نیــم  و  دو  روایتــی  بــه  بایــد  شــهر  هــر 
کل  کــه  حالــی  در  باشــد  مربــع  متــر 
شــامل  اسالمشــهر  شهرســتان 
چهاردانگــه  اسالمشــهر،  شــهرهای 
احتســاب  بــا  مســتوفی  احمدآبــاد  و 
فضاهــای ورزشــی دولتــی، شــهرداری 
و آمــوزش و پــرورش بــه نیــم متــر مربــع 
هــم نمی رســد.فضای ســبز هــم همیــن 
وضعیــت را دارد؛ فضاهــای فرهنگــی و هنــری هــم در 

می برنــد. ســر  بــه  نامســب تر  مراتــب  بــه  شــرایطی 
گیــری بــرای جبــران  همــه دســتگاه ها تالش هــای فرا
مثــال در 10 ســال  انجــام می دهنــد؛  کمبودهــا  ایــن 
ایجــاد  هنــری  و  فرهنگــی  ورزشــی،  ســرانه  گذشــته 
شــده از ســوی شــهرداری بســیار قابــل مالحظــه بــوده 
ــا حــد اســتاندارد  ــه ت امــا در مجمــوع همچنــان فاصل
زیــاد اســت.در شــرایط اینچنینــی تنهــا راه بــرون رفــت 
که بســتر مســاعدی برای توســعه ســرانه ها  این اســت 
ســرمایه گذاران  شــود.  فراهــم  مــردم  مشــارکت  بــا 
کار  کافــی بــرای ایــن  کــه از ثــروت  بخــش خصوصــی 
برخــوردار هســتند را بایــد در یــک ســوی ماجــرا دیــد؛ 

کــه می تــوان مــورد توجــه قــرار داد  بخــش مهمتــری 
کــه بــا تاســیس و راه انــدازی  تعاونی هــای  ایــن اســت 
ــاد  ــه ایج ــارات خرد، زمین ــتفاده از اعتب ــا اس ــی، ب صنف
ــا از یــک ســو نقدینگــی  کــرد ت زیرســاخت ها  را فراهــم 
کمبود زیرســاخت ها  مــردم بــه ســمت توســعه بیایــد و 
انــدک  موجــودی  دیگــر،  ســوی  از  و  شــود  جبــران 
شــهروندان بــه چرخــه ایجــاد ثــروت وارد شــود و بــرای 

کنــد. آنهــا منفعت زایــی 
گــر ورزشــکاران اسالمشــهر دســت بــه دســت هــم  مثــال ا
بدهنــد و یــک تعاونــی هــزار نفــری بــا ســرمایه هــر نفــر 
ــوان- تاســیس  ــه تناســب ت ــا ب دو میلیــون تومــان - ی
ســالن  دو  ســاخت  بــرای  مفیــدی  ســرمایه  کننــد؛ 
ورزشــی مناســب تامیــن می شــود. همیــن پتانســیل 
گرفتــن  بــا حمایــت شــورا و شــهرداری و در اختیــار 
کت خوبــی میــان  کاربــری مناسب، شــرا یــک زمیــن بــا 
دو  بتواننــد  تــا  می کنــد  ایجــاد  مــردم  و  شــهرداری 
کنیــم  کنند.نبایــد فرامــوش  مجموعــه ورزشــی ایجــاد 
کوچــک شــروع  کارهــای بــزرگ از یــک نقطــه  کــه همــه 

شــده اند.
*رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل

زیرساخت های شهری نیازمند یاری مردم

کشــور و اســتان های تهــران و البــرز زنــگ هشــدار  زلزله هــای اخیرغــرب 
بحران هــای  بــه  توجــه  بــرای  طبیعــت  بی تعــارف  و  جــدی 

بــود. احتمالــی 
کمیســیون خدمات شــهری شــورای اســالمی شــهر  رئیــس 

کمیســیون  ایــن  ویــژه  جلســه  حاشــیه  در  اسالمشــهر 
پیرامــون موضــوع مهــم مقابلــه بــا بحران هــای طبیعــی، 
عینــی  مشــاهدات  بــه  مطلــب،  ایــن  بیــان  ضمــن 
گفــت:  کــرد و  کرمانشــاه اشــاره  خــود در زلزلــه اســتان 
کــه در ایــن زلزلــه وجــود  یکــی از ویژگی هــای خاصــی 

فــراوان  امکانــات  وجــود  و  وســیع  همدلــی  داشــت، 
کــه  مردمــی و دولتــی بــود امــا مســاله مهــم اینجاســت 

هیــچ مدیریتــی از پیــش تعریــف شــده ای بــرای ســاماندهی 
کمک هــا و امکانــات وجــود نداشــت. مناســب ایــن 

کبــر ترابــی در ادامــه ایــن جلســه،برنامه ریزی منســجم بــرای  علی ا
یــک  را  زلزلــه  بحران هــای طبیعــی همچــون  بــروز  از  بعــد  و  پیــش، حیــن 

کشــورمان  کــه هیچوقــت زلزلــه ای در  گفت:همــه مــا امیدواریــم  ضــرورت دانســت و 
خ ندهــد امــا ایــن یــک پدیــده  بــه ویــژه در اســتان تهــران و شهرســتان اسالمشــهر ر

کــرد ولــی می شــود بــرای  گزیــر اســت و نمی تــوان از آن فــرار  نا
ــا آن پیــش بینی هــای الزم را انجــام داد. ــه ب مقابل

کــه در  ــا یــادآوری زلزلــه اخیــر اســتان البــرز  وی همچنیــن ب
گفــت: در آن شــب  تهــران و اسالمشــهر نیــز احســاس شــد، 
اسالمشــهر  محله هــای  و  خیابان هــا  در  صبــح  تــا  بنــده 
حضــور داشــتم و حتــی در محــل ســتاد مدیریــت بحــران 
کــه حتــی امــکان  نیــز حضــور یافتــم امــا واقعیــت ایــن بــود 
کــردن برنامه هــای پیــش بینــی شــده در ایــن  عملیاتــی 

مجموعــه نیــز وجــود نداشــت.
 نماینــده مــردم درشــورای اســالمی شــهر در ادامــه بخــش 
اعظــم برنامه هــای مقابلــه بــا بحــران را »مدیریــت پشــت 
کــرد و بــا انتقــاد از ایــن نــوع مدیریــت،  میــزی« توصیــف 
کــه مــا  یــادآور شــد: تجربــه زلزلــه اخیــر بــه روشــنی نشــان داد 
نتوانســته ایم مدیریــت پشــت میــزی را به میــدان بیاوریم و 
در حیــن بحــران بهتریــن اســتفاده را از آنهــا انجــام بدهیــم.

ترابــی ضمــن تقدیــر از حضــور به هنــگام و پررنــگ مهنــدس 
صحنــه  در  اسالمشــهر  شــهرداری  سرپرســت  ســرمدی، 
ــه اخیــر، از عملکــرد و تصمیم هــای فــوری  ــا زلزل همزمــان ب

ــای مناســب سرپرســت  ــبختانه تصمیم ه گفــت: خوش ــرد و  ک ــر و تشــکر  وی تقدی
کــه در همیــن بحــران اخیــر، در ارزیابی هــای اســتان،  گونــه ای بــود  شــهرداری بــه 

کــه نشــان  شــهرداری اسالمشــهر وضعیــت مطلــوب و نمونــه ای داشــت 
شــهرداری  هــم  بــاز  موجــود  کاســتی های  تمــام  بــا  می دهــد 

ــد. ــته باش ــبی داش ــرد مناس ــت عملک توانس
از  دیگــری  بخــش  در  شــهر  اســالمی  شــورای  عضــو  ایــن 
کیــد بــر ضــرورت تامیــن ملزومــات  ســخنان خــود بــا تا
و اقــالم مــورد نیــاز بــرای شــرایط بحرانــی، از آمادگــی 
شــورای شــهر بــرای تصویــب لوایــح مربــوط بــه ایــن 
همه اعضــای  دیــدگاه  گفت:ایــن  و  داد  خبــر  مســاله 
کــه شــورا آمادگــی دارد عــالوه بــر  شــورای شــهر اســت 
تامیــن  منظــور  بــه  شــهرداری  لوایــح  فــوری  تصویــب 
امکانــات الزم، در بودجــه ســال آینــده نیــز ردیــف ویــژه ای 
را بــرای ایجــاد آمادگــی بــه منظــور مقابلــه بــا بحران هــای 

طبیعــی در نظــر بگیــرد.
کــرد: بــا وجــود  کیــد  نماینــده مــردم در پارلمــان شــهری اسالمشــهر تا
کــه بایــد دســتگاه هــای مختلــف و در راس آنهــا شــهرداری ها  تمــام اقداماتــی 
کــه بتوانیــم آموزش هــای الزم و ضــروری  کار ایــن اســت  انجــام دهنــد، مهمتریــن 
کــه آنهــا در مواقــع حســاس   کنیــم  کنیــم و شــرایطی را فراهــم  را بــه مــردم منعکــس 
کــه نیروهــای امداد و کمک رســان از راه برســند  پیــش از آن 
بتواننــد اقدامــات اولیــه بــرای نجــات خودشــان و اعضــای 

کننــد. خانــواده را فراهــم 
کــرد: اقدامــات فرهنگــی و آموزشــی  ترابــی در ادامــه تصریــح 
کــه بخواهیــم در زمــان بــروز بحران  کــم هزینــه تــر از ایــن اســت 
کشــورهای توســعه یافتــه نیــز  وارد عمــل شــویم و در تمــام 
گاهی هــای الزم قــرار داده انــد.  اصــل را بــر آمــوزش و انتقــال آ
کشــورهای زلزله خیــز همچــون ژاپــن شــاید بــه طــور  مثــال 
کننــد امــا نظــم  طبیعــی در ســال ده هــا زلزلــه بــزرگ را تجربــه 
کــه هــم مــردم  عمومــی شــهرهای آنهــا بــه هــم نمی ریــزد چــرا 
گاهــی هــای الزم را دارنــد و هــم پیــش بینی هــای ضــروری  آ

گرفتــه اســت. بــرای اقدامــات مناســب صــورت 
اســالمی  شــورای  شــهری  خدمــات  کمیســیون  رئیــس 
ــه  شــهر در پایــان ضمــن توصیــه بــه مجموعــه شــهرداری ب
گفت:وضعیــت  شــهری،  خدمــات  معاونــت  حــوزه  ویــژه 
ــیار  ــهرها بس ــایر ش ــبت س ــه نس ــر ب ــه اخی ــهر در زلزل اسالمش
کمــک بــه همــه  بهتــر بــود امــا ایــن مقــدار آمادگــی نیــز بــرای 
کافــی نیســت و بایــد  مــردم ایــن شــهر در مواقــع بحرانــی 
ــرایط  ــا ش ــه ب ــرای مواجه ــهر را ب ــردم ش ــود م ــک خ کم ــا  ــم و ب ــت ه ــه دس ــت ب دس

کنیــم. حســاس و اضطــراری آمــاده و تجهیــز 

علیرضا مهرپویان طارانی
رئیس شورای اسالمی شهر

ــرای مــردم و  ــود ب ــه اخیــر تهــران زنــگ هشــداری ب زلزل
گســتره  مســئولین؛ یــک مانــور طبیعــی و حقیقــی در 
ــرز. ــوار آن الب ــتان  همج ــت و اس ــعت پایتخ ــه وس ای ب

واقعــه،  ایــن  در  نیــز  اسالمشــهر  شــهروندان  عمــوم 
ــرز در  هــم چــون دیگــر شــهروندان اســتان تهــران و الب
اســترس و دلهــره ناشــی از وقــوع زلزلــه، ترجیــح دادنــد 
ــی  ــاز عموم ــای ب ــب را در فض ــرک و ش ــود را ت ــازل خ من

ــد. ــا بگذرانن ــارک ه ــون پ ــم چ ه
ــا عنایــت پــروردگار، ایــن زلزلــه  آنچــه مشــخص اســت ب
گونــه آســیب و خســارات جانــی و  5/2 ریشــتری هیــچ 
ــرای همشــهریان مــا نداشــت امــا موجــب شــد  ــی ب مال

کاســتی هــای بســیاری خــود را بنمایانــد. ــا  ت
کــه خــالء آنهــا در ایــن  از جملــه مهــم تریــن مــواردی 
رویــداد احســاس شــد و مــی بایســت در ایــن مجــال بــه 

آن اشــاره شــود
اتخــاذ تصمیمــات مرتبــط در  1- مدیریــت بحــران و 

کوتــاه تریــن بــازه زمانــی
2- فرهنگ صحیح حضور در شرایط بحران و

کنتــرل  جهــت  الزم  هــای  ســاخت  زیــر  ایجــاد   -3
اســت. رســانی  خدمــات  و  اســکان  بحــران،  شــرایط 

ح  بــرای درک دقیــق ایــن مــوارد مــی بایســت بــه طــر
چنــد ســوال پرداخــت از جملــه اینکــه آیــا مجموعــه 
ســتاد  ایجــاد  بــا  الزم  زمــان  در  توانســته  شهرســتان 
در  و  اخــذ  را  الزم  تصمیمــات  بحــران،  بــا  مقابلــه 
کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بــه ســامان دهــی اوضــاع 
کثیــری  کــه همــان شــب زلزلــه، جمــع  بپــردازد. چــرا 
پــارک  نظیــر  فضاهایــی  در  حضــور  بــا  شــهروندان  از 
اولیــه نظیــر  بــه امکانــات رفاهــی  کــن عمومــی،  و اما

داشــتند. نیــاز  هــم  نظایــر  و  بهداشــتی  ســرویس 
کــرد اینکــه مــا  ح  کــه مــی شــود مطــر ســوال دیگــری 
چقــدر در راســتای ایجــاد و یــا تعمیــق فرهنــگ حضــور 
در شــرایط بحــران و مدیریــت آن توســط شــهروندان 
گاهــی و  کســب آ بــه آنهــا آمــوزش داده و بســتر را بــرای 

ــم. ــرده ای ک مهــارت هــای الزم فراهــم 
کــه شــاید مهــم تریــن آنهــا نیــز باشــد  و ســوال ســوم 
بــرای  الزم  هــای  ســاخت  زیــر  بــه  چقــدر  مــا  اینکــه 
آنهــا  تامیــن  در  و  داشــته  توجــه  بحرانــی  شــرایط 

ایــم؟! کوشــیده 
فضاهایــی نظیــر ورزشــگاه هــا و ســوله هــای بحــران، 
ــال  ــه و امث ــای تغذی ــتی، انباره ــای بهداش ــرویس ه س
تاثیــر  بحرانــی  شــرایط  کنتــرل  در  توانــد  مــی  کــه  آن 

بســزایی داشــته باشــد.
مجموعــه مدیریــت شــهری اسالمشــهر اینــک در برابــر 

گرفتــه اســت. آزمــون مهــم و قابــل توجــه قــرار 
زنــگ خطــر بــه صــدا درآمــده و حــاال بایــد تصمیمــات 
کــه شــهروندان بــا  گیــرد  و اقدامــات متناســب صــورت 
کــم تریــن میــزان اســترس و باالتریــن ســطح امنیــت 

روانــی بــه زندگــی خــود ادامــه دهنــد.

کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر پیرامون مقابله با بحران های طبیعی جلسه اضطراری 

پس از بروز زلزله ۵/۲ ریشتری در 
استان های تهران و البرز،  همه 

آنهایی که دستی بر آتش مدیریت 
شهری داشتند، برای کسب 

آمادگی های بیشتر آستین باال زدند تا 
فرآیند تجهیز و آمادگی برای مقابله با 
بحران های طبیعی با جدیتی بیش از 

پیش از سرگرفته شود
کمیسیون خدمات شهری شورای 

اسالمی شهر اسالمشهر به ریاست 
کبر ترابی نیز به همین منظور  به  ا

صورت اضطراری تشکیل جلسه داد

زلزله تعارف ندارد!
برای مقابله با زلزله 

کرده ایم؟ چه 



۳

کــه اقدامــات اولیــه بــرای  ســرمدی بــا اعــالم ایــن خبــر 
طراحــی نقشــه خــروج از شــهر انجــام شــده اســت، 
کــه  گفت:زلزلــه اخیــر یــک مانــور واقعــی و جــدی بــود 
کجاهــا و بــه چــه  کــه در  اتفــاق افتــاد و نشــان داد 
برنامه ریــزی  بــرای آن  بایــد  و  میــزان ضعــف داریــم 
بایــد  امــروز  از همیــن  مــا  انجــام بدهیــم.  عملیاتــی 

بــرای اتفاقا هــای جــدی آمــاده شــویم.
از  تازگــی  بــه  کــه  اسالمشــهر  شــهرداری  سرپرســت 
کشــور  در  پســماند  مدیریــت  تخصصــی  ماموریــت 
ژاپــن بازگشــته، از تجربــه یــک زلزلــه 6 ریشــتری در 
کشــور  ــه در آن  گفــت و افــزود: زلزل کشــور ســخن  ایــن 
یــک امــر طبیعــی اســت، مــردم آمــوزش دیده انــد و 
گویــا یــک بــاد معمولــی وزیــده شــده  در ایــن مواقــع 
کــه زلزلــه می آیــد بــه  و بــه همیــن راحتــی در حالــی 
کار خودشــان ادامــه می دهنــد. در ورودی خانه هــا 
ک بــرداری، طنــاب،  ابــزار و اقــالم  مــورد نیــاز بــرای خــا
از  ایــن وجــود دارد و  امثــال  اولیــه پزشــکی و  لــوازم 
کفایــت آمــوزش  کــه مــردم بــه حــد  همــه مهمتــر ایــن 
دیده انــد و بــه ســادگی می تواننــد در مواقــع بحرانــی 

اقدامــات اولیــه را انجــام دهنــد.

آموزش عمومی؛ راه نجات در بحران ها
و  گیــر  فرا آمــوزش  ضــرورت  بــر  ادامــه  در  ســرمدی 
و  خانوادگــی  جمع هــای  شــهروندان،  بــه  کاربــردی 
اطــالع رســانی در ســطح شــهر را شــروع مناســبی بــرای 
کــه بشــود  کــرد: همینقــدر  کار دانســت و اضافــه  ایــن 
ــران  ــرایط بح ــرای ش ــه ب ــوازم اولی ــم ل ــردم بگویی ــه م ب
کمک هــای  ماننــد چادرمســافرتی، طنــاب، جعبــه 
ورودی  در  را  نشــدنی  فاســد  غذایــی  مــواد  و  اولیــه 
کمــک بزرگــی بــه حفــظ جــان  خانــه داشــته باشــند 
کرده ایــم و دیگــر نیازی نیســت  آنهــا در مواقــع بحرانــی 
کمــک  در شــرایط خــاص بخواهیــم از شــهرهای دیگــر 

ــم. بگیری
وی در خصــوص ایجــاد آمادگــی هــای روانــی بــرای 
کافــی دربــاره  شــهروندان، از ضــرورت اطــالع رســانی 
گفــت و  بحران هــای طبیعــی بــه ویــژه زلزلــه ســخن 
افــزود: وظیفــه دیگــر مــا بــرای آمــاده شــدن در برابــر 
کــه نقــاط ایمــن و نقشــه تخلیــه  ایــن اســت  زلزلــه 
کنیــم  و در اختیــار شــهروندان قــرار  شــهر را تدویــن 
دهیــم تــا در مواقــع اضطــرار دیگــر شــاهد قفــل شــدن 
شــهر و ایجــاد هــراس در میــان مــردم نبا شــیم. ایــن 
معمــاری  معاونــت  حــوزه   توســط  کنــون  هم ا کار 
تدریــج  بــه  و  شــده  آغــاز  شــهرداری  شهرســازی  و 
اطالعــات مــورد نیــاز توســط مناطــق شــهرداری جمــع 
آوری و توســط معاونــت مربوطــه در شــهرداری اطــالع 

رســانی خواهــد شــد.
از  دیگــر  یکــی  را  ایمــن  نقــاط  شناســایی  ســرمدی 
ــی مقابلــه  کســب آمادگ ــرای  برنامه هــای شــهرداری ب
گفت:بــرای  و  کــرد  اعــالم  طبیعــی  بحران هــای  بــا 
کار در وهلــه اول تمــام ســوله های بحــران بــه  ایــن 
امکانــات  نظــر  از  را  ایمــن  نقــاط  مهمتریــن  عنــوان 
نیــز  امکانــات و ملزومــات قبلــی  کرده ایــم و  تجهیــز 
بحــران  مواقــع  در  تــا  اســت  شــده  روزرســانی  بــه 
کنیــم.  بتوانیــم نیازهــای اولیــه شــهروندان را تامیــن 
ســایر نقــاط ایمــن و تجهیــزات مــورد نیــاز هــم بایــد 
شناســایی و تامیــن شــود و اطــالع رســانی الزم بــه 

بگیــرد. صــورت  نیــز  شــهروندان 

کافی است امکانات ما برای مواقع بحرانی نا
سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر در بخــش دیگــری 
از ایــن جلســه، تعــداد پارک هــای بحــران ایــن شــهر 
ــارک بحــران  گفــت: ایــن دو پ کــرد و  را دو مــورد اعــالم 
جمعیــت زیــادی را نمی توانــد در خــود جــای بدهــد. 
کافــی  آمادگــی  نیــزاز  شــهر  ســطح  پارک هــای  ســایر 
بــرای مقابلــه بــا وضعیــت بحرانــی برخــوردار نیســتند. 
کاملــی از نیازهــای شــهر در مواقــع  بــرآورد  مــا بایــد 
در  کــه  اســت  درســت  باشــیم.  داشــته  اضطــراری 
بحــران اخیــر شــهرداری اسالمشــهر رتبــه مناســبی در 
ــی  ــت بحران ــرای وضعی ــد ب ــا بای ــت ام ــتان داش کل اس

کافــی و الزم را داشــته باشــیم.  آمادگــی 
اســاس  بــر  کنــون  ا هــم  کــرد:  اضافــه  ســرمدی 
خانــوار  هــزار   150 بــه  نزدیــک  آمــاری  برآوردهــای 
اســاس  بــر  و  باشــیم  داشــته  شهراسالمشــهر  در 

ایــن  از  10درصــد  بــرای  حداقــل  بایــد  اســتانداردها 
کافــی تــدارک ببینیــم در  کامــل و  جمعیــت امکانــات 
کــه امکانــات موجــود تنهــا بــرای نیــم درصــد از  حالــی 
کافــی اســت. مــا بــا همیــن مقــدار  ایــن تعــداد خانــوار 
حتــی  و  اســتان  سایرشــهرهای  میــان  در  آمادگــی 
کشــور وضعیــت بــدی نداریــم امــا بــا ایــن وجــود بایــد 
بــرای شــرایط بــد و بحرانــی آمادگــی بیــش از ایــن پیــدا 

کنیــم.

تنها شهر دارای بیمارستان صحرایی
ایــن  ادامــه  در  اسالمشــهر  شــهرداری  سرپرســت 
جلســه، اسالمشــهر را تنهــا شــهر دارای بیمارســتان 
گفــت: بــر  کــرد و  صحرایــی در اســتان تهــران اعــالم 
ــی هــای انجــام شــده ایــن بیمارســتان  اســاس ارزیاب
نیازمنــد بــه روز رســانی وســایل و امکانــات و آمــده 

بــرای اســتفاده اســت. شــدن 
ایــن  روزرســانی  بــه  بــرای  کــرد:  تصریــح  ســرمدی 
بــرای  کامــل  آمادگــی  کــه  طــوری  بــه  بیمارســتان 
شــرایط خــاص داشــته باشــد نیازمنــد 350 میلیــون 
کــه شــورای شــهر بایــد هرچــه  ریــال اعتبــار هســتیم 
ســریع تر نســبت بــه تعییــن تکلیــف ایــن اعتبــار در 

کنــد. صــادر  را  الزم  مجوز هــای  بودجــه 

بحران خبر نمی کند
ســرمدی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، 

هــا  بحــران  برخــی  بــودن  بینــی  پیــش  غیرقابــل 
دانســت  آنهــا  ویــژه  خصایــص  از  را  زلزلــه  همچــون 
گفــت: حتــی بحــران خیلــی ســاده تر هــم ممکــن  و 
گــر 20 دقیقــه بــاران  خ بدهــد بــه عنــوان مثــال ا اســت ر
شــدید ببــارد ممکــن اســت یــک بحــران جــدی در 
کــه نمونــه آن را پیشــتر هــم  ســطح شــهر ایجــاد شــود 
داشــته ایم. حتــی یــک بــاد یــا طوفــان بــا ســرعت 120 
کنــد و  کیلومتــر هــم می توانــد بحــران جــدی را ایجــاد 
کنــار  ــه ســادگی از  ــه بشــود ب ک اینهــا مســایلی نیســت 

کــرد. آن عبــور 
تعــارف  زلزلــه  ماننــد  طبیعــی  حــوادث  افــزود:  وی 
کارشناســان احتمــال بــروز آن در  گفتــه  نــدارد و بــه 

کشــور مــا و در اســتان تهــران تقریبــا حتمــی اســت. 
خ نــداده قطعــا  گــر هــم تــا بــه حــال اتفــاق جــدی ر ا
کشــور بــوده ولــی ایــن دلیــل  از لطــف خــدا بــه ایــن 
خــاص  شــرایط  بــا  مقابلــه  بــرای  مــا  کــه  نمی شــود 
ــه همیــن دلیــل ضــرورت  ــی نداشــته باشــیم. ب آمادگ

تامیــن امکانــات الزم یــک اصــل مهــم اســت.

هزینه های آمادگی برای بحران در اولویت اول
سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر در بخــش دیگــری 
بــرای  از ســخنان خــود، ضــرورت تجهیــز و آمادگــی 
مواجهــه بــا بحران هــای طبیعــی را مهمتریــن اولویــت 
گفت:دیــدگاه  و  دانســت  شــهرداری  هزینه هــای 
گــر حتــی الزم باشــد حقــوق  کــه ا بنــده ایــن اســت 
تاخیــر  کمــی  بــا  شــهرداری  جــاری  هزینه هــای  و 
کــه بتوانیــم  روبه روشــود بــاز هــم مهــم ایــن اســت 
کــه  کنیــم چــرا  هزینــه آمادگــی بــرای بحــران را تامیــن 
ــی  ــه هــر طریق ــد ب ــا بای ــرار دارد. م ــی ق ــت اصل در اولوی
تامیــن  را  بــا بحران هــا  بــرای مقابلــه  امکانــات الزم 
کار انجــام نشــود در صــورت  گــر ایــن  کــه ا کنیــم چــرا 
بــروز بحــران جــان و مــال شــهروندان در معــرض خطــر 

و آســیب قــرار می گیــرد.
ســرمدی حفــظ اعتبــار و آبــروی ملــی را یکــی دیگــر از 
ــرای تامیــن تجهیــزات  دالیــل اولویــت قائــل شــدن ب
گفــت:در صــورت بــروز ایــن  شــرایط بحــران دانســت و 
گــر مــا نتوانیــم امکانــات مــورد نیــاز را تامیــن  وضعیــت ا
کمــک  کشــورهای دیگــر  از  کنیــم و مجبــور بشــویم 
خ می دهــد. مخصوصــا  بگیریــم اتفــاق بســیار بــدی ر
کشــورهای دیگــر تــوان مقابلــه بــا ایــن ســطح از  گــر  ا

ــیم. ــل باش ــا از آن غاف ــند و م ــته باش ــران را داش بح
سرپرســت شــهرداری همچنیــن  از تصمیــم جــدی 
ــر داد  ــل خب ــن مراح ــام ای ــام تم ــرای انج ــهرداری ب ش
گفــت: در حــال آمــاده ســازی مجموعــه شــهرداری  و 
ــا بحــران هســتیم و امکانــات  بــرای مواقــع مواجهــه ب
تامیــن  و  تــدارک  حــال  در  شــرایط  ایــن  بــرای  الزم 

اســت.
و  شــهرداری  کارکنــان  کامــل  آمادگــی  درادامــه  وی 
ارائــه آموزش هــای الزم بــه ایــن افــراد را هــم مســاله ای 
کــرد: جــان و مــال مــردم بایــد  مهــم توصیــف و تصریــح 
کــه در مواقــع  بــرای مــا اولویــت اصلــی باشــد و ایــن 
اضطــراری همــکاران مــا بخواهنــد ابتدا بــه فکر نجات 
که  خانــواده خــود باشــند اصــال پذیرفتنــی نیســت چرا 
وقتــی مســئولیتی را پذیرفتیــم بایــد پیــش از هرکســی 
بــه فکــر حفــظ امنیــت و ســالمت شــهروندان باشــیم. 
ــه  ــی ب چشــم امیــد مــردم در مواقــع حســاس و بحران
کــه  باشــیم  را داشــته  ایــن  بایــد دغدغــه  و  ماســت 

بتوانیــم بــه آنهــا خدمــات بدهیــم.
ســرمدی همچنین از شــورای اســالمی شــهر خواست 
تــا تدابیــر الزم بــرای پیــش بینــی بودجــه مشــخص 
بــه منظــور تامیــن امکانــات الزم جهــت مواجهــه بــا 
تــا شــهرداری بتوانــد  شــرایط بحــران را بیاندیشــند 
ــدارک ایــن اقــالم قــدم مناســبی  ــه تهیــه و ت نســبت ب
کنیــم  گونــه ای خودمــان را آمــاده  بــردارد. مــا بایــد بــه 
جانــی  تلفــات  الاقــل  حادثــه  بــروز  صــورت  در  کــه 

نداشــته باشــیم.

پایانکار به شرط ایمنی
وظایــف  از  اسالمشــهر  شــهرداری  سرپرســت 
بیشــتر  ایمنــی  خصــوص  در  شــهرداری 
همانطــور  افــزود:  و  گفــت  ســخن  ســاختمانها 
کــرده اســت، بــه  کیــد  کــه اســتاندار تهــران نیــز تا
ــای الزم  ــی ه ــت ایمن ــدون رعای ــوان ب ــچ عن هی
بــه هیــچ ســاختمانی پایانــکار داده نخواهــد 

شــد.
کــرد: بایــد بــاالی  ســرمدی در پایــان تصریــح 
کار  که پایــان  کنیــم  ســرمان بنویســیم و نصــب 
ســاختمان ها تنهــا بــه شــرط رعایــت ایمنــی 
شــده  تعریــف  اســتانداردهای  و  الزم  هــای 
گــر ایــن موضــوع را رعایــت  امکان پذیــر اســت. ا
پاســخگوی  خودمــان  بایــد  قطعــا  نکنیــم 
نهایــت  در  و  باشــیم  کــم کاری  ایــن  عواقــب 
کــه بــا ســاختن  کســانی هســتیم  شــریک جــرم 
ســاختمان هــای ناایمــن جــان مــردم را بــه خطر 

می اندازنــد.

کرد : کید  سرپرست شهرداری اسالمشهر تا

آمادگی در برابر بحران
 اولویت اول شهرداری 

تجهیز سوله های بحران، 
شناسایی نقاط ایمن، طراحی 
نقشه تخلیه شهر، به روز رسانی 
کردن بیمارستان  و آماده 
صحرایی اسالمشهر و چند 
که  کارهایی است  عنوان دیگر، 
گفته مهندس سرمدی توسط  به 
شهرداری اسالمشهر در دوهفته 
اخیر انجام شده است

بــه  کــه  بحرانــی  مواقــع  در  شــهرداری  آمادگی هــای  بررســی  جلســه   در  اسالمشــهر  سرپرست شــهرداری 

کشــور در  کل  کمیســیون خدمــات شــهری شــورای اســالمی شــهر برگــزار شــد، وضعیــت آمادگــی  میزبانــی 

برابــر بحــران را نیازمنــد توجــه و تقویــت بیشــتر دانســت.

کشــور مــا مســتعد بــروز بالیــای طبیعی اســت و جــزو  کــه  داود بیــات ســرمدی در ایــن جلســه، بــا بیــان ایــن 

گفــت: آمادگــی پیــش از بحــران در شــهرها یــک ســوی  کشــور اول بالخیــز در جهــان محســوب می شــود،   10

کنــد. کمــک  کــه می توانــد در بــروز بحــران  قضیــه اســت و مهمتــر از آن مســاله آمادگــی روانــی اســت 

کــه  گفت:اولیــن چیــزی  وی برخــورد مــردم و مســئوالن در زلزلــه اخیــر اســتان تهــران را مــورد اشــاره قــرار داد و 

کلــی قفــل شــد ومــردم درگیــر رفتارهــای هیجانــی و احساســاتی  کــه شــهر بــه طــور  بــه نظــر رســید ایــن بــود 

کارخــودش را انجــام می دهــد و ایــن  کســی شــوخی نــدارد و  کامــال هــم طبیعــی بــود. طبیعــت بــا  کــه  شــدند 

کنیــم. کســب  کــه بایــد آمادگــی الزم بــرای مقابلــه بــا رفتــار طبیعــت را  مــا هســتیم 
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استاندار تهران در همان بدو ورود به شهرستان 
اسالمشهر، مانند تمام سفرهای اخیر خود ابتدا به گلزار 

شهدا رفت و به بیش از ۸۰۰ شهید دفاع مقدس و دفاع 
از حرم شهرستان اسالمشهر ادای احترام کرد

جمعی از مدیران نیز او را همراهی می کردند

جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران 
و شهرستان اسالمشهر با محوریت اشتغالزایی، 

توسعه اقتصادی، توسعه ورزشی و فضای سبز شهرستان 
اسالمشهر با حضور استاندار و یکی از اعضای کمیسیون 

صنایع مجلس شورای اسالمی برگزار شد

استاندار تهران به همراه کاروانی از مسئوالن و مدیران 
استانی و شهرستانی در یکی از مساجد اسالمشهر حضور 
پیدا کرد و از نزدیک در جریان مسایل و مطالبات مردم 
قرار گرفت و به سواالت و پرسش های شهروندان به 

شکل صریح پاسخ گفت

نخســتین حضــور اســتاندار تهــران در شهرســتان اسالمشــهر بعــد از معرفــی بــه 
عنــوان اســتاندار، بــا خبرهــای خوبــی همــراه بــود. ادامــه رونــد اتصــال اسالمشــهر به 
ــه  ک ــود  تهــران و توســعه فضــای ســبز دو مطالبــه قدیمــی مــردم ایــن شهرســتان ب

کــرد. کیــد  اســتاندار نیــز بــر آنهــا تا
ــا  ــتان، ب ــاجد شهرس ــی از مس ــهر در یک ــردم اسالمش ــع م ــران  در جم ــتاندار ته اس
کــه عملیــات اجرایی متــرو اسالمشــهر تعطیل نشده اســت، گفت:در  اشــاره بــه ایــن 
زیرســاختی  و  عمرانــی  موضوعــات  شــد  برگــزار  صبــح  کــه  شــورا  کارگــروه  دو 
در  مصوب شــده  اعتبــار  بــا  متــرو  اجرایــی  عملیــات  شــد.  بررســی  اسالمشــهر 
ــهر را  ــد اسالمش ــت بتوان ــت و برگش ــیر رف ــا در مس ــت ت ــام اس ــال انج ــت در ح اولوی
ح هــای آب و فاضــالب،  تعییــن زمیــن مناســب  کند.اجــرای طر بــه تهــران متصــل 
کشــور  کانتینــر  بــرای شــهرک صنعتــی اسالمشــهر، ســاماندهی صنایع، ایجــاد انبــار 
کــه اســتاندار تهــران از تصمیم گیــری پیرامــون آنهــا در ایــن  از جملــه مــواردی بــود 

ســفر خبــر داد.
گفــت: مقــرر شــد ظــرف ۱۵ روز زمیــن بــرای شــهرک صنعتی مشــخص شــود  مقیمــی 
ــود  ــرف ش ــر راه برط ــع س ــن موان ــوند. همچنی ــامان دهی ش ــی س ــای صنعت و لکه ه
کشــور در ایــن شهرســتان ایجــاد شــود. بیمارســتان بــزرگ ایــن  کانتینــر  تــا انبــار 
شهرســتان نیــز 56 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و عــالوه بــر آن تالش هایــی 

کمبودهــای  جبــران  منظــور  بــه  ســاز  مدرســه  خیریــن  جــذب  بــرای 
شهرســتان انجــام دشــه اســت.

کاری در حــوزه اشــتغال نیــاز بــه ســرمایه  کــه هــر  او بــا اشــاره بــه ایــن 
افــزود:  کنیــم،  بــاز  گــذاران  بــرای ســرمایه  را  راه  بایــد  و  گــذاری دارد 
کــه بــه دلیــل  شهرســتان اسالمشــهر از جملــه شهرســتانهایی اســت 
کافــی و  نزدیکــی بــه تهــران و بــازار بــزرگ پایتخــت از پتانســیل و شــرایط 

گــذاری و اشــتغال برخــوردار اســت. خوبــی بــرای ســرمایه 
گــذار در جایــی ســرمایه  اســتاندار بــا بیــان اینکــه ســرمایه 

شــود  تأمیــن  منافعــش  کــه  کنــد  مــی  وارد  را  خــود 
کنیــم وظیفــه  گــذاری را بــاز  گــر راه ســرمایه  افــزود: ا
کنیــم بــه  گــر مانــع تراشــی  مــان را انجــام داده ایــم و ا
تکلیفمــان عمــل نکردیم.اشــتغالزایی بــرای یــك نفــر 
کــه مــی توانــد در  کســی  هــم ســخت اســت و بــرای 
گــذاری چهــار هــزار شــغل  بــا ســرمایه  شهرســتان 

کنیــم . کنــد بایــد راه را بــاز  ایجــاد 
کــه  ــا انتقــاد از برخــی مانــع تراشــی هایــی  مقیمــی ب
گــذاران در برخــی دســتگاه هــا ایجــاد  بــرای ســرمایه 
کارهایــی  گفت:دســتگاه هــا بایــد بــرای  مــی شــود 
کــه بــه عهــده دارنــد برنامــه زمانبنــدی قــرار دهنــد و 
کــه انجــام امــور بیــش از برنامــه زمــان بــرد  در صورتــی 

کننــد. علــت یابــی 
وی بــا بیــان اینکــه همــه نقــاط اســتان تهــران امکانــات 

کــرد:  گــذاری دارد عنــوان  کافــی بــرای ســرمایه  و پتانســیل 
که بــه دلیل  شهرســتان اسالمشــهر از بخــش هایــی اســت 
گــذاری دارد  نزدیکــی تهــران شــرایط خوبی برای  ســرمایه 
و هــر نــوع تولیــدی بعــد از دو ســاعت بــازار فــراوان تهــران 

را دارد.اســتاندار تهــران بــا بیــان اینکــه نخاله هــای ســاختمانی و پســماندهای 
خانگــی، صنعتــی و بیمارســتانی در شهرســتان اسالمشــهر بــا همــکاری بخــش 
خصوصــی و ســرمایه داران بازیافــت شــود، بــر لــزوم افزایــش ســرانه فضــای ســبز در 

کــرد. کیــد  ایــن شهرســتان تأ
کــرد  او همچنیــن  بــه موضــوع افزایــش ســرانه فضــای ســبز در اسالمشــهر اشــاره 
کشــور قــرار اســت بــر اســاس طــرح جامــع، حداقــل ۱۵  و افــزود: همــه شــهرهای 
گزارش هــا در حــال حاضــر  مترمربــع ســرانه فضــای ســبز داشــته باشــند. بــر اســاس 
ــا پایــان  کــه بایــد ت شهرســتان اسالمشــهر ۸.۶۴ مترمربــع ســرانه فضــای ســبز دارد 
کمــک ســازمان مدیریــت و  ســال ۹۹ بــه ۱۵ مترمربــع برســد. منابــع مالــی آن نیــز بــا 
برنامه ریــزی، مشــارکت شــهرداری ها و از محــل عــوارض آالیندگــی و ارزش افــزوده 

تأمیــن شــود.
ورودی  ســبز  فضــای  ســامان دهی  درخــت کاری،  کــرد:  کیــد  تأ تهــران  اســتاندار 
شــهرها، پارک هــا و زمیــن ورزشــی نیــز در قالــب ایــن طــرح در شهرســتان عملیاتــی 

شــود و ازجملــه طرح هــای اولویــت دار در شهرســتان اسالمشــهر قــرار بگیــرد.
مقیمــی بــا بیــان اینکــه نخاله هــای ســاختمانی و پســماندهای خانگــی، صنعتــی 
و  خصوصــی  بخــش  همــکاری  بــا  اسالمشــهر  شهرســتان  در  بیمارســتانی  و 
کــرد: بــرای بهره بــرداری از فاضــالب شــهری  ســرمایه داران بازیافــت شــوند، تصریــح 
نیــز بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی شهرســتان اقــدام شــود تــا پســاب در 
بخــش غیرغذایــی و غیرشــرب بــرای فضــای ســبز اســتفاده شــود و آب 

کار رود. کشــاورزی و آشــامیدنی بــه  تصفیه شــده نیــز در مصــارف 
در  پسماندســوزی  اقــدام  از  جلوگیــری  لــزوم  بــه  پایــان  در  وی 
کاهــش آلودگــی هــوای  کارگــروه  گفــت: در  کــرد و  شهرســتان ها نیــز اشــاره 
گرفتیــم تــا فرمانــداران، بخشــداران و دهیــاران از  اســتان نیــز تصمیــم 
پســماندها  از  بهره بــرداری  بــرای  و  کننــد  جلوگیــری  پسماندســوزی ها 

گرفتــه شــود. کار  بــه  طرح هایــی 
کــه بــا حضــور اســتاندار  کارگــروه هــای بعــد از ظهــر  در 
ــه میــان آمــد  ــزار شــد، بیشــتر مســایل اقتصــادی ب برگ
و مدیــران شهرســتان نیــز مباحــث خــود را مطــرح 
اتخــاذ  مناســبی  تصمیمــات  نهایــت  در  و  کردنــد 
کارگروه هــا، تدویــن  شــد. مهمتریــن تصمیــم ایــن 
برنامــه ۴ ســاله شهرســتان اسالمشــهر تــا پایــان 
کمبودهــای  برنامــه ششــم بــه منظــور جبــران 
ایــن شهرســتان   و رســیدن بــه نقطــه مطلــوب 
کــه دســتگاه های ذی ربــط بــرای انجــام  بــود 
آن مکلــف شــدند.برگزاری شــورای مشــترک 
کمیته  برنامــه ریزی و توســعه اســتان تهــران با 
ــه  برنامــه ریــزی شهرســتان اسالمشــهر از جمل
برنامــه هــای اصلــی ســفر اســتاندار تهــران بــه 
کارگــروه  کــه ایــن شــورا در قالــب 4  اسالمشــهر  بــود 
زیربنایــی، آمایــش ســرزمین و محیــط زیســت، امــور 
اقتصــادی و اشــتغال، فرهنگــی، بانــوان، روســتایی 
ــات  ــد  و مصوب ــزار ش ــی برگ ــراث فرهنگ ــایر و می و عش

مطلوبــی داشــت. 

امــام جمعــه اسالمشــهر در جلســه مشــترک شــورای 
کمیتــه برنامــه ریــزی  برنامــه ریــزی اســتان تهــران بــا 
گفــت: مســئولین بــا تکیــه بــه  شهرســتان اسالمشــهر 

کننــد. دســتورات اســالم بــا مــردم رفتــار 
نــوروزی،  محمدعلــی  والمســلمین  االســالم  حجــت 
برنامــه  شــورای  مشــترک  جلســه  در  دوشــنبه  صبــح 
کمیتــه برنامــه ریزی شهرســتان  ریــزی اســتان تهــران بــا 
مقیمــی،  محمدحســین  ریاســت  بــه  کــه  اسالمشــهر 
گفــت: از  اســتاندار تهــران برگــزار شــد، طــی ســخنانی 
کشــور و بســیجیان و بــه  همــه نیروهــای امنیتــی سراســر 
کــه در تامیــن امنیــت  خصــوص شهرســتان اسالمشــهر 
کوشــیدند و از ایجــاد هرگونــه آشــوب و بــی نظمــی  شــهر 

کنیــم. ــر مــی  ــد تقدی کردن جلوگیــری 
امــام جمعــه اسالمشــهر افــزود: امیرالمومنیــن همــواره 
نــکات اخالقــی را دررابطــه بــا چگونگــی برخــورد بــا مــردم 
گرامــی اش امــام حســن  در نهــج البالغــه و بــه فرزنــد 
)ع( فرمــوده انــد؛ چــون همــه مــا بــا مــردم در ارتبــاط 
داشــته  نظــر  در  را  نــکات  برخــی  کــه  از  الزم  هســتیم 
ای  گونــه  بــه  مســئولین  از  برخــی  برخــورد  و  باشــیم 
ــد و  ــه هایــی را دارن گالی ــه آن  کــه مــردم نســبت ب اســت 
ایــن نارضایتــی مــردم ســبب نارضایتــی از نظــام مقــدس 
گــر بــه توصیــه هــای  جمهــوری اســالمی خواهــد شــد و ا
امیرالمومنیــن جامــه عمل بپوشــانیم جامعه ای ســالم 
ــذا الزم  ــت و ل ــم داش ــردم خواهی ــت م ــا رضای ک و ب ــا و پ
ــا  ــالم ب ــتورات اس ــه دس ــه ب ــا تکی ــئولین ب ــه مس ک ــت  اس

کننــد. مــردم رفتــار 
کفــه  وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد در اعمــال اخــروی 
گفــت: مهم اســت آنچــه را  ســیئات مــا ســنگین تــر باشــد 
کــه بــرای خــود مــی پســندید بــرای مــردم نیــز بپســندید 
کســی  کــه بــه مــردم ظلــم نکنیــم و معمــوال  و الزم اســت 
دوســت نــدارد غیبــت و عیــب جویــی نســبت بــه مــا 
گونــه باشــیم. داشــته باشــد و خــود مــا نیــز بایــد همیــن 

مسئوالن با تکیه  به دستورات 
کنند اسالم  با مردم رفتار 

مترو، فضای سبز و شهرک صنعتی
سه محور تصمیم های سفر استاندار



۵

بازدید از پروژه های مهمی همچون ورزشگاه ۵ هزار نفری 
و بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی شهرستان اسالمشهر یکی 
دیگر از برنامه هایی بود که استاندار تهران انجام داد

به گفته مدیرکل ورزش استان، ورزشگاه اسالمشهر تا 
پایان امسال آماده بهره برداری خواهد بود

استاندار تهران، شامگاه دوشنبه پس از حدود ۱۴ ساعت حضور در 
شهرستان اسالمشهر و برگزاری چندین جلسه، بازدید و هم اندیشی، 

در میان بدرقه مسئوالن این شهرستان، اسالمشهر را ترک کرد
این نخستین بار بود که عالی ترین مقام استان تهران با این حجم از 

برنامه در اسالمشهر حضور داشته باشد

شهرســتان  در  چهارســاله  ســرمایه گذاری  از  ســخنانی  در  اسالمشــهر  فرمانــدار 
گــذاری در اسالمشــهر  گفــت: ۱۵۰۰ میلیــارد تومــان ســرمایه  اسالمشــهر خبــر داد و 
گرفتــه و  گذشــته توســط بخــش هــای دولتــی و خصوصــی صــورت  طــی ۴ ســال 
پــروژه هــای عمرانــی بــا اعتبــار 1140 میلیــارد تومــان در شهرســتان بــه بهــره بــرداری 

رســیده اســت.
امیرالــه  کــرد،  منتشــر  را  آن  فرمانــداری  رســمی  ســایت  کــه  گزارشــی  اســاس  بــر 
حقیقــی صبــح دوشــنبه در جلســه مشــترک شــورای برنامــه ریــزی اســتان تهــران 
کــه بــه ریاســت محمدحســین  کمیتــه برنامــه ریــزی شهرســتان اسالمشــهر  بــا 
مقیمــی، اســتاندار تهــران و بــا حضــور نجفــی نماینــده حــوزه انتخابیــه تهــران، 
کل  ــد و فیروزکــوه  و مدیــران  ری، شــمیرانات و پردیــس و میرزائــی نماینــده دماون
اســتانی برگــزار شــد، اظهــار داشت:شهرســتان اسالمشــهر، پیشــانی اســتان تهــران 
کفــن و شــهر حافظــان قــرآن اســت، اسالمشــهر ۳  گلگــون  و خواســتگاه ۹۰۰ شــهید 
کــه ۸۵ الــی ۹۰ درصــد جمعیــت شــهری اســت، هــم  بخــش و ۳ نقطــه شــهری دارد، 
جــواری بــا حــرم حضــرت امــام)ره( و نزدیکــی بــا آزادراه هــای تهران-ســاوه، تهــران- 

ــهر اســت. ــژه اسالمش ــای وی ــاد از ظرفیــت ه ــام)ره( و مهرآب ــرودگاه ام ــم و ف ق
گذشــته بیــش از ۱۵۰۰ میلیــارد تومــان،  گفــت: در ۴ ســال  فرمانــدار اسالمشــهر 
کــرده انــد و پــروژه  گــذاری  بخــش خصوصــی و دولتــی در ایــن شهرســتان ســرمایه 

هــای عمرانــی متعــددی در آن اجــرا شــده و در ســفر رییــس جمهــور 
بــه اسالمشــهر ۶۵۰ میلیــارد تومــان اعتبــار بــه ایــن شهرســتان 

تخصیــص داده شــده اســت.
حقیقــی عملکــرد مالــی ۳ شــهرداری اسالمشــهر، چهاردانگــه و 
گذشــته را ۱۱۸۴ میلیارد تومان  احمدآباد مســتوفی در ۴ ســال 
کمــک دولــت بــوده  گفــت: ۶۵ درصــد ایــن میــزان  دانســت و 

اســت.
ــه جمعیــت فعــال اسالمشــهر ۱۸۳ هــزار نفــر  ک ــا بیــان ایــن  وی ب
و جمعیــت شــاغل شهرســتان ۱۶۴ هــزار نفــر و نــرخ بیــکاری آن 

۱۰.۱ درصــد اســت افــزود: بیــش از ۲۰ واحــد فعــال بــاالی 
۱۰۰ پرســنل در اسالمشــهر فعــال هســتند و ۱۰۴ واحــد 

صنعتــی فعــال زیــر ۱۰۰ پرســنل و ۳۱ واحــد نیمــه فعال 
ــم،  ــی داری و ۲۲ هــزار و ۲۰۳ واحــد صنفــی و خدمات

کــه نزدیــک بــه ۱۲۰ هــزار نفــر در واحدهــای صنفــی 
و ۴۰ هــزار نفــر در واحدهــای تولیــدی مشــغول 

کار هســتند، و بــرای بیــش از ۱۱ هــزار نفــر  بــه 
شــغل در ۴ ســال دولــت یازدهــم ایجــاد شــده 
گــذاری هــای  اســت. او بــا اشــاره بــه ســرمایه 
صــورت  در  گفــت:  کشــاورزی،  و  صنعتــی 
واحدهــا  ایــن  رســیدن  بــرداری  بهــره  بــه 
گــذاری شــده، قریــب بــه ۱۰ هــزار  ســرمایه 

شــغل ایجــاد مــی شــود.
وی یکــی از مشــکالت اسالمشــهر را فقدان 
گفــت:  شــهرک صنعتــی مصــوب دانســت و 
تنهــا شــهرک صنعتی خصوصــی و مصوب 
اسالمشــهر صنایــع چــوب در احمدآبــاد 

مســتوفی وجــود دارد و مابقــی مناطــق لکــه هــای صنعتــی هســتند.
گذشــته در جلســه  فرمانــدار اسالمشــهر بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن و در ســالهای 
گفت:  شــورای برنامه ریزی اســتان شــهرک صنعتی شهرســتان به تصویب رســیده 
بــا توجــه بــه اینکــه منابــع طبیعــی در اسالمشــهر فاقــد زمیــن اســت تــا امــروز تهیــه 

زمیــن مناســب بــرای شــهرک صنعتــی مصــوب شهرســتان انجــام نشــده اســت.
کــم نظیــر ایســتگاه راه  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ظرفیــت 
آهــن آپریــن اسالمشــهر بــرای تبدیــل شــدن بــه منطقــه ویژه تجــاری و بندر خشــک 
اظهــار داشــت: 700 هکتــار زمیــن در ایســتگاه آپریــن اسالمشــهر وجــود دارد و و بــی 
تردیــد راه انــدازی ایســتگاه بنــدر خشــک آپریــن در اسالمشــهر فوایــد فراوانــی بــرای 

اسالمشــهر و اســتان تهــران بــه همــراه خواهــد داشــت.
غ داری، ۲۶ واحــد پــرورش  حقیقــی ادامــه داد: ۲۳۴ واحــد دامــداری، ۳۱ واحــد مــر
چ و ۵ واحــد زنبــورداری، ۱۰  گلخانــه ای و ۴ واحــد پــرورش قــار ماهــی، ۱۵ واحــد 
واحــد ســردخانه و صنایــع تبدیلــی و ۱۰ واحــد تشــکل هــای تعاونــی در اسالمشــهر 
گذشــته از شهرســتان هــای ســبز تهــران بــود، امــا  فعــال هســتند، اسالمشــهر از 
کشــاورزی  کاربــری هــا و مشــکالت آب ۱۲ هــزار هکتــار زمیــن  امــروزه بــه دلیــل تغییــر 

کار هســتند. کــه ۱۰ هــزار و ۲۴۰ در ایــن بخــش مشــغول بــه  داریــم 
امیرالــه حقیقــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار داشــت: دولــت محتــرم 
اعتبــار 400 میلیــارد تومانــی جهــت احــداث قطــار شــهری چهارخطــه جهــت 
کریــم، بهارســتان و اسالمشــهربه  انتقــال شــهروندان ســه شهرســتان ربــاط 
ایســتگاه  چهــار  در  شــهری  قطــار  ایــن  کــه  داده  اختصــاص  تهــران  شــهر 
متــروی تهــران نیــز امــکان تخلیــه مســافر خواهــد داشــت و در حــال حاضــر 
کیلومتــر از ایــن پــروژه در شهرســتان اسالمشــهر آغاز شــده اســت. احــداث 7 
وی بــه وضعیــت نامناســب و نقــاط حادثــه خیــز جــاده احمدآبــاد مســتوفی 
گفــت: روزانــه ده هــا هــزار تــردد در ایــن مســیر انجــام مــی شــود.  کــرد و  اشــاره 
متاســفانه در زمــان احــداث و تعریــض ایــن جــاده برخــی نقــاط حادثــه 
کــه همیــن امــر باعــث بــروز  خیــز و پیــچ هــای تنــد آن اصــالح نشــده 
تصــادف مــی شــود.فرماندار اسالمشــهر بــا بیــان اینکــه 650 
گاردریل مناســب  میلیــون تومــان اعتبــار جهــت نصب 
گفــت: پیگیــری  در ایــن جــاده اختصــاص یافتــه 
هــای الزم جهــت نصــب روشــنائی ایــن محــور نیــز 

در حــال انجــام اســت.
 400 بیمارســتان  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  وی 
کــه یکــی  گفــت: ایــن بیمارســتان  تختخوابــی 
ریاســت  اســتانی  هــای مصــوب ســفر  پــروژه  از 
و  اســت  شهرســتان  بــه  جمهــوری  محتــرم 
آن  تکمیــل  اعتبارجهــت  تومــان  میلیــارد   70
مصــوب شــده در حــال حاضــر بــر اســاس آخریــن 
اســتانداردهای ســازمان جهانــی بهداشــت در 
اینکــه  بیــان  بــا  اســت.حقیقی  ســاخت  حــال 
56درصــد  بیمارســتان  ایــن  احــداث  کنــون  تا
پیشــرفت فیزیکــی داشــته افــزود: بــر اســاس اعــالم 
پایــان  تــا  بیمارســتان  ایــن  مربوطــه  مســئوالن 

ســال 97 بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و 
کیــد بــر لــزوم  پردیــس در مجلــس شــورای اســالمی بــا تا
تبدیــل ایســتگاه آپریــن اسالمشــهر بــه منطقــه ویــژه 
گفــت: ایــن موضــوع یــک ضــرورت مــی باشــد  اقتصــادی 
گمــرک غــرب قــرار  گمرکــی جنــوب و  و بعــد از تعطیلــی 
کــه در آن  شــد یــک بــار انــداز جایگزیــن آنهــا ایجــاد شــود 
کــه آن مــکان آپریــن باشــد. زمــان تصمیــم بــر ایــن شــد 
شــورای  مشــترک  جلســه  در  نجفــی  محمدعلــی 
کمیتــه برنامــه ریــزی  برنامــه ریــزی اســتان تهــران بــا 
کــه بــه ریاســت محمدحســین  شهرســتان اسالمشــهر 
مقیمــی، اســتاندار تهــران برگــزار شــد، طــی ســخنانی 
یــک  در  گمــرک  هنــوز  متاســفانه  داشــت:  اظهــار 
کلیــه  کنتــرل اســت و  کامــال تحــت  کــه  منطقــه محصــور 
ــرای آن فراهــم اســت مســتقر نشــده و  زیرســاخت هــا ب
گــردش پــول و  بخشــی از ضــرورت هــای اقتصــادی و 
کاال اتفــاق نیافتــاده اســت. مــی توانیــم بــرای صنایــع 
امــکان  و  کنیــم  فراهــم  را  الزم  بســتر  آپریــن  در  ک  پــا
خوبــی را بــرای جــذب و جلــب و اســتقرار صنایــع در این 

منطقــه فراهــم نماییــم.
گــر مســئله شــهرک هــای صنعتــی بــرای  نجفــی افــزود: ا
بنــگاه هــای مــا حــل نشــود محیــط رقابتــی و مناســبی را 
کننــد و  کشــور پیــدا نمــی  نســبت بــه ســایر بنــگاه هــای 
ج مــی شــوند و لــذا بایــد امکاناتــی  گردانــه رقابــت خــار از 
بــرای ایــن لکــه هــای صنعتــی فراهــم شــود تــا بتواننــد در 

بــازار رقابــت شــرکت داشــته باشــند.
تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر  مــردم  نماینــده 
ــا بیــان اینکــه  و پردیــس در مجلــس شــورای اســالمی ب
بحــث حمــل و نقــل ریلــی و رفــت و آمــد چندیــن هــزار 
نفــر در طــی روز در ایــن مســیر را بســیار بــا اهمیت شــمرد 
و افــزود: امنیــت، ســالمت، آلودگــی هــوا، اتــالف منابــع 
ــه در حاشــیه ایــن رفــت و آمدهــا از  ک از مســائلی اســت 
ــردن  ک ــع  ــد و مرتف کن ــی  ــاد م ــران ایج ــه ته ــهر ب اسالمش
گــر  ایــن مســائل یــک ضــرورت محســوب مــی شــود و ا
بحــث مشــکالت شــهرک هــای صنعتــی و حمــل و نقــل 
و منطقــه ویــژه اقتصــادی حــل شــود موضــوع ســرمایه 

گــزاری نیــز خــود بــه خــود حــل خواهــد شــد.
کــه در جلســات  گفــت: یکــی از مســائل مهمــی  نجفــی 
گزارشــاتی مبنــی بــر ایــن  گذشــته هــم مطــرح شــده و 
و  تهــران  جنــوب  ع  مــزار ابیــاری  بحــث  مشــکل  کــه 
اسالمشــهر بــا فاضــالب حــل شــده اســت را داشــته ایــم 
امــا بایــد بگوییــم ایــن مشــکل هنــوز بــه قــوت خــود باقی 
ع بــا فاضــالب  اســت و در جنــوب اسالمشــهر هنــوز مــزار

کنیــم. ــد ایــن مشــکل را حــل  آبیــاری مــی شــوند و بای
موضوعــات  از  را  رجــوع  اربــاب  تکریــم  پایــان  در  وی   
بــی  آن  بــه  مســئولین  از  برخــی  کــه  دانســت  مهمــی 
که مســئولین  توجه هســتند و بیان داشــت: الزم اســت 
پاســخ مــردم را بدهنــد و یــا در رابطــه بــا خواســته هــای 
مــردم پاســخ نماینــده مــردم را بدهنــد و مــا از برخــی 
کــه بــه نوعــی در نقطــه تمــاس بــا مــردم  از مســئولین 
تــر  مهربــان  مــردم  بــا  قــدری  خواهیــم  مــی  هســتند 
قــدم  مــردم  مشــکالت  حــل  در  و  باشــند  مالیمتــر  و 

بردارنــد.

تبدیل ایستگاه آپرین 
اسالمشهر به منطقه 

ویژه اقتصادی

گزارش فرماندار از
 سرمایه گذاری 1500 میلیاردی در اسالمشهر
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عضــو هیات رئیســه شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر 
گفتگــو بــا توسعه وشهرســازی، حمایــت از ورزش  در 
بــرای  مناســب  اقدامــی  را  حرفــه ای  و  همگانــی 
جلوگیــری از معضــالت پیچیــده اجتماعــی دانســت.
کــه فضاهــای ورزشــی  ایــوب عالیــی بــا اشــاره بــه ایــن 
کافــی نیســت، افــزود: متاســفانه فضاهای  اسالمشــهر 
ورزشــی ایــن شــهر متناســب بــا جمعیــت 420 هــزار 
نفــری آن نیســت و بایــد اداره ورزش و شــهرداری بــا 
کمبود هــا  جدیــت بیشــتری بــه دنبــال جبــران ایــن 

باشــند.
کشــورمان در بخــش  کشــتی  ایــن مربــی تیــم ملــی 
از  معنــوی  حمایــت  خــود،  ســخنان  از  دیگــری 
ورزشــکاران ملــی پــوش اسالمشــهری را بســیار مهــم 
ســاخت:  خاطرنشــان  و  کــرد  ارزیابــی  ارزشــمند  و 
قــرآن  بــه شــهر حافظــان  کــه  اسالمشــهر همانطــور 
ورزشــی  پهلوانــان  و  قهرمانــان  شــهر  دارد،  شــهرت 
کــه تعــداد قابــل توجهــی از  هــم هســت  بــه طــوری 

ــوش  ــی پ ــکاران مل ــی و ورزش ــای مل ــان تیم ه مربی
کشــورمان از ایــن شهرســتان در عرصه هــای مهــم 

درخشــیده اند. ورزشــی 
گــر مــا همیــن ورزشــکاران  کــرد: ا عالیــی تصریــح 

از  آنهــا  بــه  توجــه  بــا  و  کنیــم  برجســته  را 
ــه طــور  کنیــم ب تالش هایشــان تقدیــر و تشــکر 
حتــم روی ســایر جوانــان نیــز تاثیــر خواهــد 

اثرروانــی  موضــوع  همیــن  کــه  گذاشــت 

بســیار مهــم و مانــدگاری در حــوزه توســعه ورزش و 
داشــت. خواهــد  اجتماعــی  اوضــاع  بهبــود 

شــهر  اســالمی  شــورای  حقوقــی  کمیســیون  رئیــس 
اسالمشــهر بــا اشــاره بــه تاثیــر مســابقات بین المللــی 
ورزش  بــه  افــراد جدیــد   روی جــذب  بــر  المپیــک  و 
کــه  گفــت: آمارهــا نشــان می دهــد هــر زمانــی  حرفــه ای، 

ورزشــکاران مــا در عرصه هــای بین المللــی و المپیــک 
درخشــش داشــته اند، بالفاصله بعــد از آن باشــگاه ها 
بــا ترافیــک عالقمنــدان ورزش روبــه رو شــده اند. یعنــی 
گــر توجــه بــه ورزش وجــود داشــته باشــد و افتخــارات  ا
ــه دیگــران نشــان بدهیــم،  ــان را ب و توانایی هــای جوان
بــه طــور حتــم روی عالقمنــدی جوانــان و اقشــار 
گرایــش بــه ورزش  مختلــف جامعــه بــرای 
بیشــتر  حرفــه ای  حــوزه  ویــژه در  بــه 
ــه  ــا تجرب ــکار ب ــد.این ورزش ــد ش خواه
بــه  توجــه  ضــرورت  اسالمشــهری، 
ســاختار ســازمان فرهنگی، ورزشــی 
ــهر  ــتان اسالمش ــی شهرس و اجتماع
گفــت:  و  داد  قــرار  کیــد  تا مــورد  را 
اخیــر  ســال های  در  خوشــبختانه 
شــدن  آمــاده  و  مربیــان  جــذب  بــا 
ورزش  بــرای  مناســب  فضاهــای 
زیــادی  تعــداد  همگانــی، 
شــهروندان  از 

بــه  و  شــده اند  همگانــی  ورزش  جــذب  اسالمشــهر 
از ورزشــکاران صبحگاهــی و  واســطه همیــن حجــم 
کنون  کــن عمومــی، هم ا عصرگاهــی در بوســتان ها و اما
اسالمشــهر در سطح بســیار مطلوبی از ورزش همگانی 
بایــد  کار  ایــن  افــزود:  دارد.وی  قــرار  تهــران  اســتان 
تقویــت شــود و حتــی بــه تعــداد ایســتگاه های ورزش 
کنیــم تــا بتوانیــم ورزش همگانــی را در  همگانــی اضافــه 
کرده و همه شهروندان  کل شــهر و شهرســتان نهادینه 

کنیــم. بــه نحــوی وارد جریــان ورزش  را 
اسالمشــهر  شــهری  پارلمــان  در  مــردم  نماینــده 
تالش هــای  بــه  گفتگــو  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
نماینــدگان مــردم در شــورا بــرای توســعه ورزش اشــاره 
گفــت: خوشــبختانه دوره پنجــم شــورای شــهر  کــرد و 
اســت  کــرده  آغــاز  را  خــود  کار  حالــی  در  اسالمشــهر 
کــه نزدیــک بــه  نصــف اعضــا را ورزشــکاران تشــکیل 
ــد باعــث بهتــر  کــه همیــن موضــوع می توان می دهنــد 
شــدن اوضــاع ورزش در منطقــه شــود امــا بایــد توجــه 
ــه تکلیــف اصلــی شــهرداری و شــورا  ک داشــته باشــیم 
بایــد  و  اســت  متمرکــز  همگانــی  ورزش  روی  بیشــتر 
ــتعد  ــان مس ــت از جوان ــه ای و حمای ــرای ورزش حرف ب
و مربیــان توانمند،همــه دســتگاه ها و در راس آنهــا 
اداره ورزش و جوانــان بــه میــدان بیاینــد تــا بــا همــت 
ــی بتوانیــم شــرایط را تغییــر دهیــم. همگانــی و همدل
ــرای توســعه  ــه مدل هــای موفــق  ب عالیــی در ادامــه ب
هرجایــی  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  اسالمشــهر  ورزش 
توســعه  شــاهد  داشــته  وجــود  حمایــت  و  انســجام 
نتیجــه بخشــی در  بــارز  . مصــداق   ورزش بوده ایــم 
ــوان  یــک مجموعــه منســجم و مــورد حمایــت را می ت
گذشــته  در رشــد والیبــال اسالمشــهر در مقطعــی از 
کشــتی بســیار  دیــد. عــالوه بــر ایــن وجــود مدرســه 
کبــر فــالح مربــی تیــم ملــی  معتبــر و مفیــد بــا مربیگــری ا
و تربیــت نونهــاالن بســیار قــوی در ایــن رشــته نمونــه 
ــا،  ــار اینه کن ــت. در  ــه اس ــن زمین ــری در ای ــوب دیگ خ
ــه مــورد حمایــت آمــوزش  ک باشــگاه فوتبــال فرهنــگ 
ســکوهای  از  بســیاری  توانســته  اســت  پــرورش  و 
کــه  کنــد در حالــی  کشــور را فتــح  قهرمانــی اســتان و 
کافــی، مدیریــت  ایــن موفقیــت را مرهــون انســجام 

دقیــق و روزآمــد و حمایــت مناســب هســتند.
علــت  پیرامــون  پایــان  در  شــهر  شــورای  عضــو  ایــن 
گفــت: بــرای  دیــدار بــا ورزشــکاران و قهرمانــان ورزشــی 
ایجــاد روحیــه در ورزشــکاران، اعضــای شــورای شــهر 
کار می توانــد  کــه بازتــاب ایــن  بــه دیــدار آنهــا می رونــد 
عــالوه بــر تشــویق ورزشــکاران،  ســایر اقشــار را نیــز برای 

کــرد.  رفتــن بــه ســمت ورزش ترغیــب خواهــد 

یکــی از  مشــکالت پرســنل روزمــزد خدمــات شــهر، عــدم بهره منــدی 
کاری،  آنهــا از مزایــای معمــول بــود، مزایایــی نظیــر مرخصــی، تعطیــل 
کــه رییــس شــورای شــهر و سرپرســت شــهرداری  حــق اوالد و ســایر مزایــا 
ــرای ارائــه ایــن  ــا پیگیری هــای مســتمر خــود، مجــوز الزم ب اسالم شــهر ب
گامــی در  و  اخــذ  را  روزمــزد خدمــات شــهری  کارگــران  بــه  مزایــا  گونــه 

راســتای تکریــم بیشــتر ایــن همــکاران برداشــتند.
در همیــن راســتا رئیــس شــورای شــهر از بهره منــدی پرســنل روزمــزد 

خدمــات شــهری از مزایــای معمــول ســایر پرســنل خبــر داد.
گــزارش روابــط عمومــی شــورای شــهر، علیرضــا مهرپویــان طارانــی در  بــه 

کنــون پرســنل  ــرد: تا ک ــا بخــش خبــری ســایت شــورا تصریــح  ــو ب گفت وگ
روزمــزد خدمــات شــهری شــهرداری از مزایــای معمــول نظیــر مرخصــی، 
تالش هــای  بــا  امــا  نمی کردنــد  اســتفاده  اوالد  حــق  و  کاری  تعطیــل 
گرفتــه از ایــن پــس ایــن همــکاران نیــز می تواننــد از مزایــای یــاد  صــورت 

کننــد. شــده اســتفاده 
کردیــم بــا همراهــی سرپرســت  علیرضــا مهرپویــان طارانــی افــزود: تــالش 
محتــرم شــهرداری زمینــه و بســتر الزم بــرای بهره منــدی از ایــن مزایــا 

ــران روزمــزد خدمــات شــهر فراهــم شــود. کارگ ــرای  ب
گام هــای برداشــته شــده بــرای رفــع  طارانــی در ادامــه  بــا تشــریح ســایر 

بــه  کــه اخــذ شــده  کــرد: مجــوز دیگــری  ایــن مشــکالت، خاطرنشــان 
کارکنــان  مــدارک تحصیلــی مســتخدم موقت های  اجــازه می دهــد  مــا 

شــهرداری اسالمشــهر اعمــال شــود.
کــه  کــرد: مــدت مدیــدی بــود  رئیــس شــورای اســالمی  شــهر تصریــح 
کــه بــه صــورت مســتخدم موقت بــا مجموعــه مدیریــت  مــدارک افــرادی 
پیگیری هــای  بــا  امــا  نمی شــد  اعمــال  داشــتند  همــکاری  شــهری 
کــه بــه صــورت مشــترک بــا سرپرســت محتــرم شــهرداری  گرفتــه  صــورت 
انجــام شــد، مــدارک نیروهــای یــاد شــده نیــز بــرای آنهــا اعمــال خواهــد 

شــد.

خوشبختانه دوره پنجم شورای شهر اسالمشهر در حالی کار خود را آغاز کرده است که نزدیک به  نصف 
اعضا را ورزشکاران تشکیل می دهند که همین موضوع می تواند باعث بهتر شدن اوضاع ورزش در منطقه 

شود اما باید توجه داشته باشیم که تکلیف اصلی شهرداری و شورا بیشتر روی ورزش همگانی متمرکز 
است و باید برای ورزش حرفه ای و حمایت از جوانان مستعد و مربیان توانمند،همه دستگاه ها و در راس 

آنها اداره ورزش و جوانان به میدان بیایند تا با همت همگانی و همدلی بتوانیم شرایط را تغییر دهیم

عضو هیات رئیسه شورای شهر:

حمایت از ورزش، پیشگیری از معضالت اجتماعی است

خبر خوش برای پرسنل روزمزد خدمات شهر
از سوی رئیس شورای شهر عنوان شد:



۷

در  اسالمی شهراسالمشــهر،  شــورای  نایب رئیــس 
توضیــح یکــی از نمونه هــای تاثیــر دیدگاه هــا بــر ایــن 
گفــت : چندســال قبــل پیشــنهاد دادم تــا  موضــوع 
قالــب  در  مناســبی  فضــای  بانــوان،  راحتــی  بــرای 
کار  کــه اســتارت ایــن  کنیــم  بوســتان بانــوان ایجــاد 
خــورد و بــه میــزان قابــل توجهــی نیــز پیــش رفــت امــا 
کار  ایــن  توقــف  باعــث  دیدگاه هــا  اختــالف  همیــن 
شــد. توقــع بانــوان شــهر ایــن بــود تــا فضایــی بــرای آنها 
کننــد و  کــه بتواننــد آزادانــه در آنجــا تــردد  ایجــاد شــود 
بــه ورزش و تفریــح بپردازنــد امــا دیــدگاه اعضای شــورا، 
حتــی بانــوان شــورا و برخــی مدیــران شــهری ایــن بــود 
کــه ایــن مجموعــه نمی توانــد فضایــی آزادانــه باشــد و 
تنهــا دیوارهــای بلنــدی خواهــد داشــت و ورود آقایــان 

ــود. ــه آن ممنــوع خواهــد ب ب
ایــن عضو حقوق دان شــورای اســالمی شــهر،  بــا انتقاد 
از ایــن رویکــرد در مجموعــه مدیریــت شــهری و شــورا، 
گــر مــا بــه دنبــال تفکیــک جنســیتی  کــرد: ا تصریــح 
بودیــم و می خواســتیم بیــن آقایــان و بانــوان دیــوار 
بکشــیم دیگــر الزم نبــود اینهمــه هزینــه شــود و جایــی 
ــا عنــوان بوســتان بانــوان  ایجــاد شــود. بانــوان ایــن  ب
شــهر بــه دنبــال جایــی هســتند تــا بــه ر احتــی و  آزادانه 
کار بــه هم افزایــی روحــی و  کــه ایــن  گــرد هــم بیاینــد 
متاســفانه  امــا  می کنــد  کمــک  نیــز  بانــوان  معنــوی 
از  اختــالف دیدگاه هــا و برخــی تنگ نظری هــا مانــع 

ایــن اقــدام شــد.

بانوان، مدیرانی خالق و پرتالش
در  اســالمی شــهر اسالمشــهر  رئیــس شــورای  نایــب 
بخــش دیگــری از ســخنان خــود، بــا اشــاره بــه ایــن 
کــه در زمــان حضــور او در پارلمــان شــهری، بر تعــداد 
شــده  افــزوده  اسالمشــهر  شــهرداری  زن  مدیــران 
گفــت: بنــده از همــان بــدو ورود بــه شــورای  اســت، 
تــا  کــرده ام  تــالش  کنــون  تــا  چهــارم  دوره  در  شــهر 
کنــم و  توانایــی مدیــران زن را بــه شــهرداران یــادآوری 
همیــن توجه هــا باعــث شــده اســت تــا تعــداد زیــادی 
در  را  مهمــی  مســئولیت های  بتواننــد  بانــوان  از 

کننــد. بــرای خــود  شــهرداری 
قانونــی  نظــر  از  شــورا  اعضــای  کــرد:  اضافــه  مســرور 
ایــن  گــر  ا امــا  شــوند  اجرایــی  امــور  وارد  نمی تواننــد 
امــکان وجــود داشــت بنــده حتمــا تعــداد زیــادی از 
مســئولیت های مهــم را بــه فراخــور تخصــص و تجربه، 
اخیــر  ســال های  تجربــه  می ســپردم.  بانــوان  بــه 
ــوان در بســیاری از  ــه بان ک شــهرداری نشــان می دهــد 
ــا تــالش خــود، مدیریتــی  مســئولیت ها توانســته اند ب
خالقانــه و موثــر داشــته باشــند. ادامــه ایــن دیــدگاه 
مــی  توانــد بــه بهبــود جایــگاه بانــوان در امــور اجرایــی 

کنــد. کمــک 
در  شــهری  پارلمــان  در  اسالمشــهر  مــردم  منتخــب 

کرد  همیــن رابطــه بــه وظایــف ســایر دســتگاه ها اشــاره 
گــر در همــه ادارات و دســتگاه های اجرایــی  گفــت: ا و 
کــه به عملکــرد بانوان  کنیــم  بتوانیــم نگرشــی را ایجــاد 
و آقایــان بــه یــک چشــم نــگاه شــود، حتمــا شــاهد 
بهبــود جایــگاه بانــوان در حــوزه اجرایــی شهرســتان 
جایــی  هــر  می دهــد  نشــان  تجربــه  شــد.  خواهیــم 
گرفته انــد، بــا دقــت  کــه بانــوان مســئولیتی بــه عهــده 
و وســواس بیشــتری نســبت بــه انجــام وظایــف خــود 

کرده انــد. اقــدام 

ضرورت حمایت از 
سمن ها و تشکل های اجتماعی

اســالمی  شــورای  در  اسالمشــهر  بانــوان  نماینــده 
شــهر در ادامــه رشــد تعــداد تشــکل های اجتماعــی 
و ســمن ها را یکــی از معیارهــای توســعه اجتماعــی 
دانســت و بــا اشــاره بــه خــالء موجــود در ایــن زمینــه، 
گفــت: متاســفانه جــای خالــی تشــکل های اجتماعــی 
بانــوان در شهرســتان اسالمشــهر مشــهود اســت در 
کــه ســاماندهی ایــن مجموعه هــا جــزو وظایــف  حالــی 

دولــت و فرمانــداری اســت.
ایــن  تعــداد  افزایــش  ضــرورت  بــر  کیــد  تا بــا  مســرور 
گفــت: ســمن ها و تشــکل های اجتماعــی  تشــکل ها 
برآمــده از الیه هــای عمومــی جامعــه هســتند و مــی 
بــا حمایــت  تنهــا  و  غیرانتفاعــی  بــه صــورت  تواننــد 
دســتگاه هایی همچــون شــهرداری و شــورای شــهر 
در زمینــه بســیاری از مســایل اجتماعــی، فرهنگــی و 

کننــد. حتــی شــهری نقــش آفرینــی 
کــه مــا در اسالمشــهر بــه  کــرد: مســاله ای  وی تصریــح 
انتقــال مفاهیــم فرهنگــی  نیــاز داریــم، ضــرورت  آن 
تکالیــف  و  وظایــف  و  شــهری   زندگــی  بــا  متناســب 
اجتماعــی شــهروندان در قبــال شــهر و شــهروندان 
کار می توانــد بــه صــورت عمــده توســط  اســت. ایــن 
کمتریــن زمــان  همیــن تشــکل ها ســامان یافتــه و در 
ممکــن بــه شــکلی مطلــوب انجــام شــود امــا همچنــان 
بــا خــالء ایــن تشــکل ها و ســمن ها روبــه رو هســتیم 
و امیــدوارم فرمانــداری بــرای ایــن موضــوع اقدامــی 

متناســب انجــام دهــد.

اشتغال، مهمترین خواسته دختران تحصیل کرده
ایــن عضــو شــورای شــهر در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود، بــه نیازهــای اجتماعــی بانــوان اسالمشــهری 
دختــران  تعــداد  خوشــبختانه  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
پســران  جمعیــت  بــا  اسالمشــهری  تحصیل کــرده 
کســب  تحصیلکــرده آن برابــری می کنــد امــا میــزان 
ــی دارد  ــا محدودیت های ــرای آنه ــتغال ب ــت اش موقعی
کــه  اســت  کشــور  کل  در  ملــی  پدیــده  یــک  ایــن  و 

روبه روســت. آن  بــا  نیــز  اسالمشــهر  شهرســتان 
بانــوان  تعــداد  کــه  نکتــه  ایــن  یــادآوری  بــا  مســرور 
سرپرســت خانــوار در شهرســتان اسالمشــهر بســیار 
کــرد: آمارهــای غیررســمی موجــود  کیــد  زیــاد اســت،  تا
نشــان می دهــد تعــداد زنــان سرپرســت خانــوار بــه 
ویــژه در برخــی محله هــای اسالمشــهر قابــل توجــه 
موضــوع  همیــن  اســت.  افزایــش  حــال  در  و  بــوده 
کــه بایــد مســاله اشــتغال بــرای بانــوان  نشــان می دهــد 
برابــر  تــا بتوانیــم خانواده هــا را در  را جــدی بگیریــم 
حفــظ  مــادی  مســایل  دلیــل  بــه  ازهم گســیختگی 

کنیــم.

بی توجهی به  ورزش برای بانوان شاغل  
ادامــه  در  شــهر   اســالمی  شــورای  رئیــس  نایــب 
کمبودهــای موجــود در خصــوص فضاهــای ورزشــی 
کــه بانــوان  را مــورد توجــه قــرار داد و بــا اشــاره بــه ایــن 
کمبــود رنــج می برنــد،  بیــش از ســایر اقشــار از ایــن 
کافــی نیســت  کــن ورزشــی اسالمشــهر  گفــت: تعــداد اما
و در برخــی رشــته های ورزشــی تقریبــا هیــچ امکاناتــی 
بــرای بانــوان اسالمشــهری وجــود نــدارد و فضــا بــه 
کــه ورزش بانــوان اســیر  گونــه ای رقــم خــورده اســت 

کارهــای تجــاری شــده اســت.
مســرور بــا انتقــاد از بی توجهــی بــه  فقــدان آمایــش 
کــرد:  تصریــح  هــا،  ورزش  توســعه  در  مناســب 
کــه تعــداد  اسالمشــهر، شــهر قهرمانــان ورزشــی اســت 
قابــل مالحظــه ای از آنهــا را بانــوان و دختــران تشــکیل 

در  وقتــی  دارد.  روشــنی  پیــام  ایــن  کــه  می دهنــد 
بــرای  ایجــاد فضــای مناســب  بــه جــای  هــر محلــه 
ورزش هــای المپیکــی و جــدی بــه صــورت مســتمر بــر 
کــن ورزشــی خــاص افــزوده می شــود یعنــی آمایــش  اما
درســتی صــورت نگرفتــه و قــرار نیســت اســتعدادهای 

بانــوان در رشــته های ریشــه دار شــکوفا شــود.
کــه بایــد شــهرداری نســبت بــه  ــا اشــاره بــه ایــن  وی ب
داشــته  بیشــتری  توجــه  ورزشــی  فضاهــای  توســعه 
کــه  کــن ورزشــی  کنــون تعــداد اما گفــت: هم ا باشــد، 
تــا اســتعدادهای  بانــوان اختصــاص داد  بــه  بتــوان 
کنــد  آنهــا در ورزش هــای المپیکــی و جــدی آنهــا رشــد 
انــدک اســت و بایــد شــهرداری نیــز بــه مــوازات اداره 

کنــد. کمبودهــا تــالش  ورزش بــرای جبــران ایــن 
کــرد:  تصریــح  شــهر  شــورای  عضــو  بانــوی  ایــن 
متاســفانه همــان مقــدار فضاهــای ورزشــی موجــود 
فعالیــت،  ســاعات  در  محدودیــت  دلیــل  بــه  نیــز 
ــد.  کنن ــه  ــات ارائ ــاغل خدم ــوان ش ــه بان ــد ب نمی توانن
کــه  بــر همیــن اســاس بانــوان شــاغل قشــری هســتند 
کــن ورزشــی می برنــد. جــا دارد تــا  کمتریــن بهــره را از اما
اداره ورزش و ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری در 

بردارنــد. مــورد قدم هــای موثــری  ایــن 

قوانین حمایتی برای بانوان مناسب نیست
بخــش  در  اسالمشــهر  شــهر  شــورای  رئیــس  نایــب 
و  اشــتغالی  خــود  مســاله  خــود،  ســخنان  پایانــی 
بســیار  را  اشــتغالزایی  طرح هــای  شــدن  عملیاتــی 
مطلــوب دانســت و بــا انتقــاد از وجــود برخــی تفاوت ها 
گــر  گفــت: ا میــان بانــوان و آقایــان در ایــن قوانیــن، 
کــه هنــوز ازدواج نکــرده بخواهــد از  یــک دختــر جــوان 
کســب  وام هــای خوداشــتغالی بــرای راه انــدازی یــک 
کنــد متاســفانه بانک هــا بــه دلیــل ایــن  کار اســتفاده  و 
کــه او سرپرســت خانــوار نیســت از ارائــه وام خــودداری 
کــه ایــن مســاله بــه هیــچ عنــوان متناســب بــا  می کننــد 

ــت. ــوان نیس ــوق بان حق
کــرد: بررســی طرح های موجــود در میان  وی تصریــح 
کارآفرینــی دارنــد  کــه تمایــل بــه اشــتغالزایی و  بانوانــی 
ــر  کم هزینه ت ــم  ــا ه ــای آنه ــه ایده ه ک ــد  ــان می ده نش
کار  اســت و هــم بــه دلیــل روحیــه خــاص بانــوان در 
می توانــد خروجــی مطلــوب و موثرتــری داشــته باشــد 
امــا سیاســت های جــاری در اعطــای تســهیالت بــه 

یکــی از موانــع پیــش پــای آنهــا تبدیــل شــده اســت.
فرمانــداری  کــرد:  نشــان  خاطــر  پایــان  در  مســرور 
شــورای  بــه  را  مســاله  زمینــه  ایــن  در  می توانــد 
آنجــا  در  و  بــرده  شهرســتان  بانک هــای 
ــا نیازهــای منطقــه را  دســتورالعمل های متناســب ب
ــد  ــاهد رش ــورت ش ــن ص ــد. در ای کن ــالغ  ــب و اب تصوی
خواهیــم  اسالمشــهری  بانــوان  توســط  کارآفرینــی 

بــود.

کرد کید  نایب رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر بر ضرورت ایجاد فضای مشارکت بانوان در جامعه تا

اصالحنگرشها
الزمهحمایتازبانوان

نایــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر، تغییــر دیدگاه هــا را مهمتریــن عنصــر بــرای حمایــت از بانــوان 
ایــن شــهر دانســت.

کــه بخواهیــم وارد  گفــت: پیــش از آن  گفتگــو بــا توســعه و شهرســازی ضمــن بیــان ایــن مطلــب،  ارینــب مســرور در 
کــه مــا نیازمنــد  مصادیــق حمایــت از بانــوان ایــن شــهر بشــویم بایــد بــه ایــن واقعیــت توجــه داشــته باشــیم 
کــه دیدگاه هــای جامعــه، مدیــران و اعضــای شــورای شــهر تغییــر نکنــد  تغییــر دیدگاه هــا هســتیم و تــا زمانــی 

بــه طــور حتــم نمی توانیــم نتیجــه مثبــت و موثــری بــرای حمایــت از بانــوان بگیریــم.

گر این امکان وجود داشت بنده حتما  اعضای شورا از نظر قانونی نمی توانند وارد امور اجرایی شوند اما ا
تعداد زیادی از مسئولیت های مهم را به فراخور تخصص و تجربه، به بانوان می سپردم

که بانوان در بسیاری از مسئولیت ها توانسته اند با تالش  تجربه سال های اخیر شهرداری نشان می دهد 
خود، مدیریتی خالقانه و موثر داشته باشند

کسب  که هنوز ازدواج نکرده بخواهد از وام های خوداشتغالی برای راه اندازی یک  گر یک دختر جوان   ا
که او سرپرست خانوار نیست از ارائه وام خودداری  کند متاسفانه بانک ها به دلیل این  کار استفاده  و 

می کنند که این مساله به هیچ عنوان متناسب با حقوق بانوان نیست.
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کمیســیون خدمــات شــهری شــورای اسالمی شــهر بــه همــراه  اعضــای 
پانزدهمیــن  از  شــهری  مدیــران  از  جمعــی  و  سرپرست شــهرداری 
بازدیــد  تهــران  شــهری  خدمــات  و  عمومــی  حمل ونقــل  نمایشــگاه 
همه ســاله  نمایشــگاه  ایــن  شهرســازی  توســعه و  گــزارش  کردند.بــه 
دهنــده  ارائــه  بــزرگ  شــرکت های  باحضــور  و  زمســتان  اوایــل  در 
برگــزار  عمومــی  نقــل  و  حمــل  و  شــهری  خدمــات  ســرویس های 
می شــود و آخریــن دســتاوردها و ایده هــای موجــود در حــوزه مدیریــت 
کننــدگان قــرار می گیــرد. شــهری در معــرض دیــد مدیــران و بازدیــد 
در  اسالمشــهر  شــهرداری  سرپرســت  داودســرمدی،  مهنــدس 
کــرد تــا بازدیــد از چنیــن  حاشــیه ایــن نمایشــگاه اظهــار امیــدواری 
ــه  ــرای یافتــن راه هــای خالقان ــد زمینــه مناســبت ب رویدادهایــی بتوان
کنونــی مدیریــت شــهری در حــوزه  در جهــت برون رفــت از مشــکالت 

کنــد. فراهــم  نقــل عمومــی  و  خدمات شــهری و حمــل 

حضور اعضای شورا در نمایشگاه شهرداری ها

سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر بــا طیبــه سیاوشــی نماینــده مجلــس 
ارتباطــات مردمــی نماینــدگان  تلفیــق در دفتــر  کمیســیون  و عضــو 

ــرد. ک گفتگــو  ــدار و  دی
و  توســعه  خبرنــگار  بــه  دیــدار  ایــن  حاشــیه  در  ســرمدی  مهنــدس 
کنــون فصــل بررســی بودجــه ســنواتی دولــت در  گفــت: هم ا شهرســازی 
مجلــس شــورای اســالمی اســت و نماینــدگان می تواننــد در خصــوص 
کارهــای مهمــی  اختصــاص بودجــه بــه طرح هــا و پروژه هــای عمرانــی 

انجــام بدهنــد.
سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر افزود:اسالمشــهر شــهر بزرگــی اســت و  
کارهای بــزرگ مانند  کارهــای بزرگــی انجــام داد و  بــرای توســعه آن بایــد 
ــه شــهرداری  ک ــی  متــرو هــم نیازمنــد اعتبــارات ســنگین اســت در حال
بــه تنهایــی توانایــی تامیــن اعتبــارات بــاال را نــدارد و بایــد از محــل 

ــزرگ انجــام دهیــم. کارهــای مانــدگار و ب کمک هــای دولــت بتوانیــم 

تهــران،  انتخابیــه  حــوزه  نماینــده 
و  اسالمشــهر  شــمیرانات،  ری، 
اداری  شــورای  جلســه  در  پردیــس 
گفــت: پیگیــری وضعیــت  اسالمشــهر 
خــط  انتقــال  و  اتوبوســرانی  نــاوگان 
راه آهــن تهــران جنــوب از داخــل شــهر 
خواســته  دو  عنــوان  بــه  اسالمشــهر 
مــردم اسالمشــهر توســط نماینــدگان 
بــزودی  و  اســت  بررســی  دســت  در 

اخبــار خوبــی در ایــن دو مــورد بــه مــردم اعــالم خواهــد 
شــد.

اتوبوســرانی  ســازمان  اینکــه  بیــان  بــا  مافــی  پروانــه 
گذشــته تعــدادی  شــهرداری اسالمشــهر در ســالهای 
خصوصــی  بخــش  بــه  را  تملیکــی  اتوبوس هــای  از 
گفــت: اسالمشــهر در ماه هــای آتــی بــا  کــرده  گــذار  وا
کــه در ایــن بــاره  کاهــش اتوبــوس مواجــه خواهــد شــد 
گرفتــه و نشســت هایی نیــز  پیگیری هــای الزم صــورت 

بــا حضــور سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر برگــزار شــد 
تــا ایــن معضــل بــه نحــوی مقتضــی برطــرف شــود.

ــه عبــور خــط راه آهــن تهــران  ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
گفــت:  اسالمشــهر  شــهری  بافــت  داخــل  از  جنــوب 
ایــن  در  را  نارضایتی شــان  بارهــا  اسالمشــهر  مــردم 
ایــن  انــد. در  کــرده  نماینــدگان منعکــس  بــه  زمینــه 
ــل  ــور مدیرعام ــا حض ــه ای ب ــده جلس ــه آین ــه هفت رابط
ــن  ــه ای ــد و نتیج ــد ش ــزار خواه ــورمان برگ کش ــن  راه آه

جلســه اطــالع رســانی خواهــد شــد.

شــمیرانات،  ری،  تهــران،  انتخابیــه  حــوزه  نماینــده 
از ســخنان  اسالمشــهر و پردیــس در بخــش دیگــری 
لــرزه شــامگاه چهارشــنبه  زمیــن  بــه  اشــاره  بــا  خــود 
ــی  ــور طبیع ــرزه مان ــن ل ــن زمی ــت: ای گف ــران  ــتان ته اس
ــا میــزان آمادگــی دســتگاه های  ــود ت ــرای مســئوالن ب ب

گیــرد. عضــو ســتاد بحــران مــورد ارزیابــی قــرار 
ربــط  ذی  دســتگاه های  مســئوالن  داد:  ادامــه  وی 
در  ضعف شــان  نقــاط  و  کمبودهــا  از  گزارشــی  بایــد 
تــا  کننــد  تهیــه  مترقبــه  غیــر  حــوادث  وقــوع  مواقــع 

اقــدام شــود. آنهــا  بــه رفــع  نســبت 
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  مافــی 
در  گرفتــه  صــورت  پیگیری هــای 
  ۴۰۰ بیمارســتان  تکمیــل  خصــوص  
اظهــار  نیــز  اسالمشــهر  تختخوابــی 
وزیــر   کــه  قولــی  اســاس  بــر  داشــت: 
نماینــدگان   بــه  درمــان  و  بهداشــت 
شــاءا...  ان   ۹۷ ســال  اواخــر  دادنــد 
بیمارســتان  ایــن  افتتــاح  شــاهد 
خواهیــم بــود.وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــه خانواده هــا را  ک ــه آســیب های اجتماعــی  ــا اشــاره ب ب
گفــت: ۹۵درصــد اعتبــارات مربــوط  کنــد  تهدیــد مــی 
آینــده  ســال  بودجــه  در  خانــواده  و  زنــان  امــور  بــه 
حمایتــی اســت و تنهــا ۵درصــد از اعتبــارات بــه امــور 
یابــد  مــی  اختصــاص  برنامه ریــزی و سیاســت گذاری 
افــزود: ایــن نحــوه تخصیــص اعتبــارات در ایــن حــوزه 

شــود. اصــالح  بایــد  و  نیســت  مناســب 

تالش برای جذب اعتبارات ملی

گرامیداشــت حماســه ۹ دی بــا حضــور مســئوالن شهرســتان  مراســم 
اسالمشــهر و اعضــای شــورای اســالمی شــهر در ســالن فجــر آمــوزش و 

پــرورش برگــزار شــد.
ــی،  ــش مردم ــن همای ــازی در ای ــعه و شهرس ــگار توس ــزارش خبرن گ ــه  ب
کرمــی عضــو  شــورای مرکــزی جامعه روحانیــت مبــارز  بــه  ســیدرضا ا

تشــریح ابعــاد  بصیــرت مــردم ایــران پرداخــت.
ســخنران ویــژه ایــن مراســم بــا اشــاره بــه  حضــور مســتمر مــردم در 
صحنــه،  حضــور مــردم در  راهپیمایــی باشــکوه ۹دی مــاه ۸۸ را یکــی 
گفــت: ایــن روز یــک  از ماندگارتریــن  حرکت هــای مــردم ایــران دانســت 
حرکــت ارزشــمند و نقطــه ای درخشــان در تاریــخ جمهــوری اســالمی 

ایــران اســت.
کــه   در پایــان ایــن مراســم از دو تــن از بســیجیان شهرســتان اسالمشــهر 

در فتنــه 88، بــه مقــام جانبــازی رســیده بودنــد تجلیــل بــه عمــل آمد.

گرامیداشت حماسه ۹ دی

اطالعیه
ــه شــورای محتــرم شــهر جهــت  ــر مصوب ــه اطــالع عمــوم شــهروندان محتــرم اسالمشــهری می رســاند، براب بدینوســیله ب
کســب و  تقدیــر از مشــارکت شــهروندان در پرداخــت بــه موقــع عــوارض نوســازی، بهــای خدمــات مدیریــت پســماند و 
کــه در مهلــت مقــرر نســبت بــه پرداخــت عــوارض خــود اقــدام نماینــد بــه قیــد  پیشــه در ســال ۱۳۹۶ بــه خــوش حســابانی 

ــات اهــدا خواهــد شــد ــات عالی ــه عتب ــه ســفر ب کمک هزین ــز نفیســی از قبیــل اتومبیــل و ده هــا  قرعــه جوای

شورای اسالمی شهر و شهرداری اسالمشهر

پیگیری وضعیت ناوگان اتوبوسرانی و انتقال 
خط راه آهن از داخل شهر اسالمشهر

پروانه مافی در جلسه شورای اداری اسالمشهر خبر داد


