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با بازگشت زائران حسینی
 اسالمشهر بوی کربال می گیرد

سرپرست شهرداری اسالمشهر:

وظیفه شیعیان و مسلمانان جهان است که در اربعین با گردهمایی 
حسینی در بارگاه ملکوتی اباعبداهلل الحسین

 بیعت تازه کرده و اتحاد خود را به رخ یزیدیان مستکبر بکشند

سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر در پیامــی اربعیــن 
حســینی را بــه تمامــی عاشــقان و دلســوختگان آن 
ــار داشــت:  ــه و اظه ــوار تســلیت گفت حضــرت بزرگ
ــهر  ــینی اسالمش ــن حس ــران اربعی ــت زائ ــا بازگش ب

بــوی کربــال بــه خــود گرفتــه اســت.
مهنــدس داود بیــات ســرمدی در ایــن پیــام خاطــر 
نشــان شــد: اربعیــن حســینی، تکــرار یــاد و خاطــره 
وظیفــه شــیعیان  و  کربالســت  حماســه ســازان 
و مســلمانان جهــان اســت کــه در اربعیــن بــا 
ــارگاه ملکوتــی اباعبــداهلل  گردهمایــی حســینی در ب
ــه  ــرده و اتحــاد خــود را ب ــازه ک ــت ت الحســین بیع

ــند. ــتکبر بکش ــان مس رخ یزیدی

ــر  ــه محض ــام ب ــن ای ــلیت ای ــا تس ــه ب وی در ادام
و  جهــان  شــیعیان  تمامــی  و  زمان)عــج(  امــام 
ــزود: اسالمشــهر  ــژه شــهروندان اسالمشــهری اف بوی
ــوی روح و  ــا شستش ــه ب ــت ک ــی اس ــان زائران میزب

ــتند. ــال هس ــاک کرب ــه خ ــر ب ــود و معط ــب خ قل
مهنــدس ســرمدی کــه در حــال حاضــر بــرای 
ــور  ــن حض ــور ژاپ ــی در کش ــدن دوره آموزش گذران
دارد در ادامــه پیــام اظهــار داشــت: از آنجایــی کــه 
ــهم  ــزرگ س ــه ب ــن حماس ــهر در ای ــد اسالمش بای
ــاوگان اتوبوســرانی  بســزایی داشــته باشــد کاروان ن
ــه  ــانی ب ــت رس ــرای خدم ــهر ب ــهرداری اسالمش ش
زائریــن اربعیــن حســینی بــه مرزهــای مهــران 

ــدند. ــزام ش اع
 سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر افــزود: کاروان 
ــکل از 20  ــهر  متش ــهرداری اسالمش ــرانی ش اتوبوس
دســتگاه اتوبــوس شــهری بــه همــراه 40 نفــر راننــده 

ــه مهــران اعــزام شــدند. ــا حضــور مســئوالن ب ب
وی بــا اشــاره بــه آمــاده ســازی و بازدیدهــای 
ــن  ــرای ای ــی ب ــای انتخاب ــی اتوبوس ه ــی فن اساس
ــور  ــای مذک ــی اتوبوس ه ــت: تمام ــوی، گف ــر معن ام
در تعمیــرگاه مرکــزی و توســط نیروهــای خدمــات 
فنــی مــورد بازبینــی کامــل و رفــع اشــکاالت فنــی 
قــرار گرفتــه و بــا آمادگــی الزم بــه ماموریــت فــوق 

ــزام شــدند. اع

 3 منطقــه  شــهرداری  سرپرســت 
ــر روز  ــه ه ــان اینک ــا بی ــهر ب اسالمش
دامنــه اقدامــات خصمانــه آمریــکا 
حــال  در  اســالمی  انقــالب  علیــه 
ــده  ــت ش ــزود: ثاب ــت اف ــش اس افزای
کــه آمریــکا بــا اســتقالل، پیشــرفت و 
عــزت ایــران اســالمی و دســتاوردهای 
گــران ســنگ انقــالب و خــون شــهدا 

دارد. مشــکل 
ــه حضــور پرشــور  ــا اشــاره ب ــی ب موالی
ایــن  در  دانش آمــوزان  و  مــردم 

ــع ســیزده  ــده نگه داشــتن وقای ــت: زن ــی گف راهپیمای
ــان در راســتای فرهنــگ استکبار ســتیزی، رســالت  آب
همــگان اســت و بــر ایــن اســاس شــهرداری هماننــد 
ســالیان گذشــته و بــا تمــام امکانــات در جهــت 

ــرد. ــالش ک ــم ت ــن مراس ــدن ای ــکوه برگزارش باش
ــن  ــزاری ای ــور برگ ــه مح ــان اینک ــا بی ــی ب موالی
جمعــه،  امــام  دفتــر  واوان  شــهر  در  مراســم 
ــار  ــت اظه ــهرداری اس ــیج و ش ــدس بس ــاد مق نه
ــم  ــتیبانی مراس ــئولیت پش ــهرداری مس ــت: ش داش

ــده دار  ــان را عه ــیزده آب ــی س راهپیمای
ــه  ــوان ب ــتا میت ــن راس ــه در ای ــود ک ب
ــازی،  ــات، فضاس ــانی و تبلیغ ــالع رس اط
ایســتگاه  برپایــی  صوتــی،  سیســتم 

صلواتــی و ... اشــاره کــرد.
کانونــی  اینکــه محــور  بیــان  بــا  وی 
اســتکبار  اندیشــه  آغــاز  آبــان،   13
ســتیزی اســت گفــت: بــا شــعارهای 
ــارزه  ــی مب ــکا‹ در روز مل ــرگ برآمری ›م
ــخنان  ــخ س ــی پاس ــتکباری جهان ــا اس ب
ســخیف و توهیــن آمیــز ترامپ داده شــد.
ــرگ  ــی م ــکا یعن ــر آمری ــرگ ب ــرد: م ــه ک وی اضاف
بــر سیاســت هــای غلــط دولتمــردان آمریــکا، مــرگ 
بــر اســارت هــا و آغــاز زندگــی توحیــدی و ســعادت 

ملــت هــا اســت.

راهپیمایی ۱3 آبان نماد استکبارستیزی ملت ماست

 روی خط خبرسرمقاله

ــائل  ــان، مس ــتادی و کارشناس ــران س ــق، مدی ــران مناط ــن، مدی ــور معاونی ــا حض ــی ب ــکیل کارگروه ــا تش ب
ــت. ــرار گرف ــورد بحــث و بررســی ق شــهری اسالمشــهر م

ــاون  ــدوی مع ــت مه ــه ریاس ــه ب ــه ک ــن جلس ــهر، در ای ــهرداری اسالمش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
خدمــات شــهری و امــور مناطــق برگــزار شــد مســائلی همچــون مدیریــت ســاخت و ســازهای شــهری، طــرح 
انضبــاط شــهری، عملیــات زمســتانه و تقویــت تجهیــزات موتــوری و ســایر مــوارد بررســی شــد و تصمیماتــی 

درخصــوص مــوارد مطروحــه اتخــاذ شــد.

مسائل شهری اسالمشهر در کارگروه تخصصی مدیران شهرداری بررسی شد
بــه مناســبت هفتــه پدافنــد غیرعامــل، مانــور خــروج اضطــراری از ســاختمان بــا حضــور اعضــای ســتاد مدیریت 
بحــران در دبیرســتان پســرانه ناصــری منــش بــه اجــرا درآمــد. بــه گــزارش روابــط عمومی شــهرداری اسالمشــهر، 
در ایــن مانــور دانــش آمــوزان پــس از بــه صــدا درآمــدن آژیــر خطــر، اقــدام بــه خــروج از کالس هــای خــود کردند 
و در نقــاط امــن محوطــه ســاختمان جاگیــری کــرده و از آوار زلزلــه فرضــی جــان خــود را نجــات دادند.بــا حضــور 
بــه موقــع امدادگــران ســازمان آتــش نشــانی اسالمشــهر و امــداد و نجــات جمعیت هــالل احمــر، اورژانــس، نیروی 
انتظامــی و دیگــر دســتگاه های امدادرســان عملیــات انتقــال مصدومــان فرضــی بــه مراکــز درمانــی شهرســتان 

انجــام و حریق هــای بــه وقــوع پیوســته اطفــا گردیــد

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل؛ مانور خروج اضطراری از ساختمان برگزار شد

خنثی سازی تهدیدات 
دشمنان با پیاده روی اربعین

ــاده روی  ــالی حســینی و پی ــه کرب عزیمــت ب
ــتن  ــراه داش ــه هم ــدای ب ــن ج ــم اربعی عظی
نتایــج معنــوی بــرای زائــران و بــرای جوامــع 
آن  و  دارد  دیگــری  بــزرگ  اثــر  اســالمی، 
خشــمگین کــردن دشــمنان اهــل بیــت و 
دشــمنان اســالم اســت. چنانکــه امــام صــادق 
بــرای  دعایــی  در ضمــن  الســالم(  )علیــه 
ــب  ــن مطل ــه همی ــهیدان ب ــاالر ش ــران س زائ
اشــاره مــی کنــد. »خدایــا... مــن و بــرادران و 
ــالم را  ــه الّس ــدرم حســین علی ــر پ ــن قب زائری
ــان کــه اموالشــان را انفــاق کــرده  بیامــرز، آن
و بدنهایشــان را بــه ســختی انداختــه، بخاطــر 
اشــتیاق در نیکــی بــه مــا ... و خشــمگین 

ــا.« ــمنان م ــاختن دش س
ــن،  ــم اربعی ــت عظی ــن حرک ــک ای ــدون ش ب
ــمنان  ــه دش ــر علی ــیعیان ب ــی ش ــدرت نمای ق
ــود، و  ــد ب ــری خواه ــت تکفی ــالم و وهابی اس
اثــر ایــن قــدرت نــرم، اگــر از قــدرت نظامــی 
ــر  ــن ه ــر نیســت. بنابرای ــد، کمت بیشــتر نباش
ــر و  ــکوه ت ــی، باش ــش جهان ــن همای ــه ای چ
منســجم تــر برگــزار شــود، بــر قــدرت و 
ــود. ــی ش ــزوده م ــا اف ــیعه در دنی ــوکت ش ش

ــه  ــا جبه ــه ب ــک مقابل ــن، ی ــاده روی اربعی پی
ــزار  ــکوه برگ ــت و باش ــمن اس ــی دش فرهنگ
ــار  ــد آث ــزرگ می توان ــش ب ــن همای ــدن ای ش

ــد. ــته باش ــالم داش ــه اس ــروزی در جبه پی
و  اســالمی  جمهــوری  نظــام  دشــمنان 
آمــاده  منظــور  بــه  اســالم  بــه  منافقــان 
ســازی بــرای تحقــق انــگاره ســازی تهاجمــی 
ــش  ــتای کاه ــالمی در راس ــالب اس ــه انق علی
حــس اعتمــاد مــردم بــه نظــام واعتمــاد 
ــه  ــدام ب ــران اق ــه ای ــل ب ــن المل ــه بی جامع
ــی  ــرة سیاس ــب چه ــی و تخری ــالم هراس اس
ــا  ــالم ب ــی اس ــد دادن بنیادگرای ــران و پیون ای
ــن و  ــای خش ــان دادن چهره ــم، نش تروریس
ــالم  ــی اس ــیعیان و معرف ــی از ش ــر عقالن غی
بــه عنــوان انــگاره خشــونت مبــادرت ورزیــده 
ــن  ــاده روی اربعی ــن حرکــت پی اســت. بنابرای
انــگاره دروغیــن اختــالف بیــن عــرب و عجــم 
،کــرد و فــارس ، شــیعه و ســنی را بــه چالــش 
ــی  ــگ روان ــازی جن ــی س ــا خنث می کشــد و ب
ازبیــداری  تصویــری  منطقــه  در  دشــمنان 
ملت هــای منطقــه وتوجــه بــه ارزش هــای 
مشــترک اخالقــی و دینــی را بــه نمایــش 

رد. می گــذا

حسین میالنی

اربعین؛
 حرکتی انسان ساز

علیرضا مهرپویان طارانی؛ رییس شورای شهر اسالم شهر:

البته جمع کثیری نیز دل 
در گرو مسیر عشق دارند اما هر یک به دلیلی
 موفق به حضور جسمانی در این راه نشده اند

شــهر ایــن روزهــا حــال و هوایــی دیگــر دارد؛ اربعیــن 
ــه و عاشــقان  ــو انداخت ــه تکاپ حســینی )ع( شــهر را ب
ــا  ــد ت ــش گرفته ان ــال پی اباعبداهلل الحســین )ع( راه کرب
ــه  ــاالر شــهیدان ب ــی ســید  س ــوار حــرم ملکوت در ج

ــد. ــزاداری بپردازن ــرض ارادت و ع ع
ــز دل در گــرو مســیر عشــق  ــه جمــع کثیــری نی البت
ــور  ــه حض ــق ب ــی موف ــه دلیل ــک ب ــر ی ــا ه ــد ام دارن
ــن  ــت اربعی ــده اند. در حقیق ــن راه نش ــمانی در ای جس
ســبک  از  عملــی  نمونــه ای  و  بی نظیــر  رویــداد 
ــادی  ــه نم ــن ب ــروز اربعی ــت. ام ــالمی اس ــی اس زندگ

ــت  ــان اهل بی ــلمانان و محب ــدت مس ــت و وح از حرک
ــا  ــل شــده اســت و حضــور خودجــوش ده ه )ع( تبدی
از تمامــی مذاهــب و  زائریــن حســینی  میلیونــی 
تفکــرات و ملت هــای مختلــف در جــوار حــرم نورانــی 
امــام حســین )ع( بــه مثابــه رفتــاری اجتماعــی 
ــرای  ــی ب ــای عمیق ــه پیام ه ــت ک ــی اس ــل توجه قاب
جهانیــان دارد. پیــاده روی اربعیــن مؤیـّـد ایــن واقعیــت 
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــلمانان می توانن ــه مس ــت ک ــم اس مه
حــج  هم چــون  بزرگــی  فرصت هــای  و  ازظرفیــت 
ــان  ــه جهانی ــود را ب ــدت خ ــینی وح ــن حس و اربعی

ــی و  ــالم حقیق ــدار اس ــت و اقت ــد و عظم ــان دهن نش
ــه  ــد. اســالمی ک ــی کنن ــاب محمــدی )ص( را معرف ن
نــه بــر پایــه افــراط و تنــدروی بلکــه بــر پایــه رأفــت، 
ــن  ــتیزی ب ــه روی و استکبارس ــدت، میان ــرت، وح بصی
شــده اســت. مجموعــه ی مدیریــت شــهری اسالم شــهر 
نیــز در ایــن میــان تــالش کــرده تــا بــا بهره گیــری از 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــدک خــود بســتر را ب ــت ان بضاع
ــه  ــد آن ک ــد. امی ــم نمای ــینی فراه ــن حس ــه  زائری ب
ــه  ــم ادام ــال بتوانی ــام کرب ــای قی ــی از آموزه ه ــا تأس ب

ــیم. ــت )ع( باش ــل بی ــی راه اه ــده ی حقیق دهن

ــر  ــرور، معاب ــور و م ــکالت عب ــع مش ــر و رف ــازی معاب ــتای مناسب س در راس
ــوند. ــی ش ــاماندهی م ــازی و س ــین بهس ــام حس ــهرک ام ــای ش و خیابان ه

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، مســئول عمــران 
ــاماندهی  ــتای س ــت: در راس ــار داش ــوص اظه ــن خص ــش در ای ــه ش منطق
معابــر ســطح شــهرک، عملیــات جدولگــذاری و زیرســازی خیابان هــا 
و معابــر توســط معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری و بــا همــکاری 
ــوان  ــا میت ــه آنه ــه شــش در دســت اجراســت کــه از جمل شــهرداری منطق
ــدی  ــهید اح ــوم، ش ــر س ــای کوث ــات در خیابان ه ــن عملی ــرای ای ــه اج ب
خانقــاه، امــام ســجاد و انتهــای معابــر بهــار، امــام حســین، رســول اکــرم و 

ــود. ــاره نم ــرم اش ــر اک امی
ــه شــهروندان  ــن طــرح را افزایــش خدمت رســانی ب وی هــدف از اجــرای ای
و ارتقــای ســطح کیفــی معابــر عنــوان کــرد و گفــت: بهســازی معابــر اصلــی 
ــرار دارد و عملیــات هــای  منطقــه همچنــان در اولویــت کاری شــهرداری ق

عمرانــی مختلــف طبــق برنامــه در ســطح شــهرک در حــال انجــام اســت.

معابر و خیابان های شهرک 
امام حسین )ع(ساماندهی می شوند

طــی احکامــی از ســوی مهنــدس ســرمدی سرپرســت شــهرداری مرکــز، مســلم 
ــه  ــری ب ــزاد بذرگ ــه 3 و به ــهرداری منطق ــت ش ــوان سرپرس ــه عن ــی ب موالی

عنــوان سرپرســت شــهرداری منطقــه 2منصــوب شــدند.
ــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، در جلســات معارفــه کــه  ب
ــات جمشــید  ــتند از زحم ــز حضــور داش ــهرداری نی ــدادی از مســئولین ش تع
ــه 2  ــابق منطق ــهردار س ــیرازی ش ــه 3 و ش ــابق منطق ــهردار س ــور ش ــی پ قل

ــر بعمــل آمــد. تقدی
ــا  ــی طــی جلســه ای ب ــه، موالی ــان جلســات معارف ــس از پای ــی اســت پ گفتن
مســئولین و پرســنل منطقــه 3 آشــنا شــد و پــس از بررســی مســائل شــهری 
منطقــه، از تمامــی کارکنــان منطقــه خواســت در جهــت خدمــت رســانی بــه 

شــهروندان از هیــچ کوششــی دریــغ نکننــد.

سرپرست شهرداری های مناطق 
سه و دو اسالمشهر منصوب شدند

موالیی سرپرست شهرداری منطقه 3 اسالمشهر:

در راســتای احقــاق حقــوق شــهروندان و در جهــت 
کنتــرل ســاخت و ســازهای شــهری، کارگــروه 
پیگیــری تخلفــات ســاختمانی و دریافــت هبه هــای 
غیرقانونــی در شــهرداری اسالمشــهر تشــکیل شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، 
ــه ریاســت سرپرســت شــهرداری  ــروه ب ــن کارگ ای
ــت،  ــس اداره حراس ــور رئی ــا حض ــهر و ب اسالمش
رئیــس اداره بازرســی، معاونیــن و مدیــران مناطــق 
تشــکیل و طــی حکمــی اعضــا ایــن کارگــروه 

ــدند. ــوب ش ــن و منص تعیی
ایــن کارگــروه در جهــت جلوگیــری از شــیوع 
برخــی شــایعات و یــا اثبــات برخــی مــوارد حقوقــی 
و شناســایی متخلفــان، کلیــه مــوارد مطــرح شــده 
را بررســی و نتایــج را از مراجــع ذیصــالح پیگیــری 

خواهــد کــرد.

تشکیل کارگروه پیگیری تخلفات ساختمانی 

و دریافت هبه های غیرقانونی

و  نمــاز  میــدان  ترافیــک  کاهــش  هــدف  بــا 
ــه آن،  ــی ب ــیرهای منته ــردد در مس ــازی ت روانس
رمــپ ورودی میــدان نمــاز بــه ســمت بلــوار 

مخابــرات اصــالح شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر 
، پــس از بازدیــد ســرمدی سرپرســت شــهرداری از 
ــرر  ــه آن، مق ــی ب ــاز و مســیرهای منته ــدان نم می
شــد عملیــات اصــالح هندســی ورودی هــای ایــن 
میــدان انجــام شــود کــه در همیــن راســتا عملیــات 
ــه  ــاز ب ــدان نم ــپ ورودی می ــی رم ــالح هندس اص

ســمت بلــوار مخابــرات انجــام پذیرفــت.
ــازی ،  ــر س ــب و زی ــس از تخری ــت پ ــی اس گفتن
ــع و  ــراژ 200 مترمرب ــذاری در مت ــات جدولگ عملی
عملیــات روکــش اســفالت در متــراز 1۵0 مترمربــع 

ــت. صــورت پذیرف
تقاطــع  طــرح  اجــرای  بــا  اســت  گفتنــی 
غیرهمســطح در میــدان نمــاز کــه ر حــال بررســی 
مــی باشــد بــار ترافیکــی موجــود در ایــن میــدان تا 

ــد. ــد ش ــع خواه ــی رف ــیار باالی ــد بس درص

اصالح هندسی رمپ 
ورودی میدان نماز
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شروع جاذبه مغناطیسی حسینی در روز اربعین است، جابربن عبداهلل را از مدینه 
بلند می کند و به کربال می کشند، این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت 

قرن های متمادی در دل من و شما هست.

مقام معظم رهبری:

این محرم را زنده نگه دارید، ما هرچه داریم از این محرم و از این مجالس است، 
مجالس تبلیغ ما هم از محرم و از این قتل سیدالشهداء و شهادت اوست، ما باید به 
عمق و تأثیر این شهادت در عالم برسیم و توجه کنیم که تأثیر او امروز هم هست.

امام خمینی )ره(:

کسی که به قصد زیارت امام حسین)ع( از منزلش خارج شود اگر پیاده باشد، خداوند بابت هر قدمی که برای زیارت اباعبداهلل 
بر می دارد، یک حسنه می نویسد و یک سیئه از او محو می کند. وقتی که به حرم می رسد، خداوند او را جزء صالحین برگزیده 

می نویسد. وقتی مناسک او تمام شد، خداوند نام او را جزء فائزین می نویسد. وقتی می خواهد بازگردد یک فرشتۀ الهی در مقابل 
او قرار می گیرد و می گوید: رسول خدا)ص( به شما سالم می رساند، و پیغام می دهد )مژده می دهد(: عملت را از سر بگیر که تمام 

گناهان گذشته ات بخشیده شده است.

امام صادق)ع( می فرماید: 

امام حسن عسکری علیه السالم فرمودند: »عالمات المؤمن خمس: صالة احدی و الخمسین و زیارة االربعین والتختم فی الیمین 
و تعفیر الجبین والجهر ببسم اهلّل  الرحمن الرحیم؛ نشانه های مؤمن و شیعه، پنج چیز است: اقامه نماز پنجاه و یک رکعت، زیارت 

اربعین حسینی، انگشتر در دست راست کردن، سجده بر خاک و بلند گفتن »بسم اهلّل الرحمن الرحیم«.

روایت معتبر 
از امام حسن عسکری )ع(: 

اربعین درس آزادگی است
ــاد شــهادت  ــه خاطــر ایــن اســت کــه ی ــن ب اربعی
ــیار  ــئله بس ــن مس ــود و ای ــده ش ــین )ع( زن حس
ــه  ــدند و ب ــهید ش ــین )ع( ش ــت. حس ــی اس مهم
رضــوان خــدا رســیدند امــا بــرای آینــدگان و 
ــرا  ــد. زی ــزرگ دادن ــی ب ــروزی درس ــل های ام نس
ــون او  ــه خ ــود ک ــوه می ش ــهیدی درس و اس آن ش

ــود. ــرازیر ش ــخ س ــد و در تاری بجوش
مظلومیــت یــک ملــت وقتــی مــی توانــد زخــم پیکــر 
ــم  ــد و مره ــفا بده ــا را ش ــیده ملت ه ــتم کش س
ــه  ــودو ب ــاد بش ــت، فری ــن مظلومی ــه ای ــذارد ک بگ
ــن  ــرای همی ــد. ب ــر برس ــان های دیگ ــوش انس گ
ــن حســینی  ــا رســیدن اربعی ــه هرســاله ب اســت ک
ابرقدرت هــا صــدا تــوی صــدا انداخته انــد تــا 
ــنیده  ــش ش ــل بیت ــین و اه ــت حس ــدای مظلومی ص

ــود. نش
اربعیــن روزی اســت کــه برافراشــته شــدن پرچــم 

پیــام شــهادت کربــال آغــاز شــد و روز بازمانــدگان 
شــهدای راه حــق گردیــد. 

ــن  ــد، ای ــی ده ــا م ــه م ــن ب ــه اربعی ــی ک درس
ــهادت  ــره ش ــت و خاط ــاد حقیق ــد ی ــه بای ــت ک اس
ــگاه  ــده ن ــان تبلیغــات دشــمن زن ــل طوف را در مقاب
داشــت. از ابتــدای انقــالب تــا بــه امــروز تبلیغــات 
علیــه انقــالب و امــام و اســالم و ایــن ملــت چقــدر 
ــن  ــل ای ــر در مقاب ــت و اگ ــوده اس ــم ب ــر حج پ
تبلیغــات، یــاد و خاطــره شــهادت امــام حســین )ع( 
و مظلومیــت هــای او و اهــل بیتــش نبــود و ادامــه راه 
حــق در پیــش روی ایــن نظــام نبــود، قطعــا دشــمن 

ــد. ــدان می ش ــروز می پی
ــت. درس  ــت اس ــتقامت و مقاوم ــن درس اس اربعی
ــروزی  ــز پی ــن رم ــت. اربعی ــت اس ــی و حقانی ازادگ
ــان  ــتکبران جه ــیطان و مس ــار و ش ــا کف ــرد ب در نب

ــت. اس

اربعین در مقابل استکبار و تکفیری است
ــای  ــه روش ه ــواره ب ــیع هم ــب تش ــمنان مکت دش
مختلــف مراســم اربعیــن را مــورد حملــه قــرار داده اند؛ 
بــه طــوری کــه در طــول تاریــخ اربعین هــای خونیــن 

متعــددی شــکل گرفتــه اســت.
بــا پیــروزی انقالب اســالمی و رشــد گرایــش به مکتب 
اهــل بیــت )س( در جهــان حمــالت خونیــن به شــعائر 
شــیعه از جملــه مراســم اربعیــن بــا هدایــت اســتکبار 
فزونــی گرفــت و در ســال های اخیــر شــاهد حمــالت 
خونبــار متعــددی علیــه مراســم اربعیــن در کشــورهای 
مختلــف اســالمی بوده ایــم. ایــن حمــالت خونیــن نــه 
ــینی را  ــن حس ــیعه در اربعی ــی ش ــعائر مذهب ــا ش تنه
متوقــف نکــرد بلکــه امــروزه اربعیــن حســینی بــه روز 
ــای  ــل جریان ه ــلمانان در مقاب ــدت مس ــی وح جهان

اســتکباری و تکفیــری تبدیــل شــده اســت.
اگــر چــه رســانه های دشــمنان شــیعه تــالش می کنند 
حرکــت میلیونــی و بــی نظیــر اربعیــن را صرفــا مذهبی 

ــی  ــی معرف ــی و سیاس ــای اجتماع ــه دور از مایه ه و ب
کننــد، ولــی اگــر نفــس ایــن حماســه بــزرگ سیاســی 
ــار  ــود، ایــن طــور مــورد حمــالت خونب و اجتماعــی نب
دشــمنان قــرار نمی گرفــت. از ســوی دیگــر بــا هیــچ 
ــه  ــن حماس ــی را از ای ــوه سیاس ــوان وج ــی نمی ت عقل
ــوان  ــن اســاس نمی ت ــر همی ــزرگ تفکیــک کــرد. ب ب
ــعود و  ــه و آل س ــر آل خلیف ــش زدن تصاوی ــار آت از کن
ــف  ــای مختل ــه زبان ه ــان ب ــه آن ــه علی ــعارهایی ک ش
ــه ســادگی  در مســیر راهپیمایــی ســر داده می شــد، ب
گذشــت کــه ایــن حاصــل رشــد بصیــرت شــیعه بــه 

واســطه شــعائر حســینی نظیــر اربعیــن اســت.
همچنیــن هــزاران زائر ایرانی و دیگر مســلمانان شــیعه 
بــا شــعار لبیــک یــا خامنــه ای، لبیک یا حســین اســت، 
پیــام بیــداری همــه زائــران امــام حســین )ع( را کــه از 
سراســر جهــان عــازم کربــالی معــال شــده بودنــد، به 

جهانیــان ابــالغ می کننــد.
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 روی خط خبر روی خط خبر

ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری از اجــرای عملیــات واکاری درختــان جــاده احمدآباد مســتوفی 
در جهــت زیباســازی منظــر شــهری و افزایــش فضای ســبز خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، بــا توجــه بــه اینکــه درختــان جــاده احمدآباد مســتوفی 
حــد فاصــل ابتــدای پــل والیــت تــا تیــپ حضــرت امیــر نیــاز بــه عملیــات واکاری داشــت بــا کاشــت تعــداد 

یکصــد اصلــه نهــال تــوت نــرک ایــن عملیــات در ایــن محــدوده انجــام شــد.

آغاز عملیات واکاری و بهسازی درختان جاده احمد آباد مستوفی

ــارک ترافیــک  ــم در پ ــه حضــرت مری ــژه دانــش آمــوزان دبســتان دختران کالس آمــوزش فرهنــگ ترافیــک وی
برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، درایــن جلســه دانــش آمــوزان زیرنظــر کارشــناس مدیریــت 
ترافیــک مهنــدس اســماعیل نــژاد و همچنیــن کارشــناس پلیــس راهــور ســروان علــی وردی آمــوزش دیــده و بــا 
مفاهیــم تابلوهــا و عالئــم راهنمایــی و رانندگــی و همچنیــن ضــرورت بســتن کمربنــد ایمنــی و مســائل مرتبــط با 

عبــور و مــرور آشــنا شــدند.

آموزش فرهنگ ترافیک به دانش آموزان
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سازمان پویاتر و اثربخش تر 
نیازمند نگاه استراتژیک است

ایوب عالیی؛ رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر اسالمشهر:

مشکل دوم نبودن نظام انگیزش موثر است، بسته های حمایتی 
و تشویقی بسیار کمی وجود دارد که موجب برانگیخته شدن 
پرسنل شهرداری برای انجام بهتر وظایف محوله شده، شود

وســعت  و  فعالیــت  حجــم  می رســد،  نظــر  بــه 
بــه  شــهرداری  طــرف  از  شــده  ارائــه  خدمــات 
شــهروندان محتــرم، شــهرداری را بــه مهمتریــن 
اثرگذارتریــن نهــاد خدمــت رســان در ســطح  و 

شــهرها تبدیــل کــرده اســت.
ــع  ــزان توق ــر می ــا پایتخــت ب همجــواری شــهرمان ب
ــرای برخــورداری از خدمــات  و انتظــار شــهروندان ب
ــن  ــه ای ــه البت ــت. ک ــرده اس ــاال ب ــر ب ــتر و بهت بیش
ــت. ــهر اس ــئولین ش ــرای مس ــت ب ــک فرص ــع ی توق

ــهر  ــهرداری اسالمش ــال ش ــک س ــه ی ــد بودج هرچن
ــران  ــهرداری ته ــه ش ــک منطق ــه ی ــا بودج ــی ب حت
نیــز قابــل مقایســه نیســت امــا بــاور و تجربــه 
ــردن و  ــه ک ــا درســت هزین ــه ب ــن اســت ک ــده ای بن
ــه جــا هزینــه کــردن همیــن بودجــه  ــع و ب ــه موق ب
ــه  ــری را ب ــوب ت ــات مطل ــوان خدم ــی ت ــی م فعل

ــه داد. ــهروندان ارائ ش
ــه  ــی در بدن ــیار غن ــانی بس ــرمایه انس ــی س از طرف
بــا تجربــه ی  شــهرداری وجــود دارد، اشــخاصی 
بیــش از دو دهــه و همچنیــن جوانــان تحصیــل 
بســیار  ظرفیــت  انگیــزه،  بــا  و  مشــتاق  کــرده، 
مجموعــه  بالندگــی  و  رشــد  بــرای  را  مطلوبــی 

شــهرداری فراهــم کــرده اســت.
از نــگاه بنــده چنــد مانــع جــدی بــر ســر راه 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــهرداری وج ــت کالن در ش مدیری
رفــع ایــن موانــع بخــش قابــل توجهــی از مشــکالت 

ــد.  ــد ش ــع خواه ــهرداری مرتف ش
از  اســتراتژیک  اهــداف  نبــودن  مانــع  اولیــن 

ــی  ــد مدیریت ــطوح ارش ــده در س ــف ش ــش تعری پی
ــطوح  ــی در س ــر زمان ــی اگ ــت. یعن ــهرداری اس ش
ارشــد مدیریــت جابجایــی صــورت گیــرد اشــخاصی 
ــچ  ــد هی ــل می گیرن ــد را تحوی ــمت های جدی ــه س ک
گونــه اهــداف و برنامــه ی مکتــوب از پیش مشــخصی 
را ندارنــد، و غالبــاً بــا همــان پیــش داشــته های 
ــکالت  ــل مش ــراغ ح ــه س ــود ب ــی خ ــی و تجرب ذهن
اهــداف  نبــودن  مشــخص  و  مکتــوب  مــی رود، 
ــازمانی  ــه ای س ــردی و هزین ــرژی ف ــتراتژیک، ان اس

ــال دارد. ــه دنب ــادی را ب زی
ــخص  ــداف مش ــل اه ــری از قب ــرای مدی ــه ب چنانچ
ــازمانی  ــه س ــردرگمی بدن ــد از س ــده باش ــف ش تعری

ــد.  ــد ش ــری خواه ــادی جلوگی ــیار زی ــد بس ــا ح ت
ــت،  ــر اس ــزش موث ــام انگی ــودن نظ ــکل دوم نب مش
بســته هــای حمایتــی و تشــویقی بســیار کمــی 
وجــود دارد کــه موجــب برانگیختــه شــدن پرســنل 
شــهرداری بــرای انجــام بهتــر وظایــف محولــه 
ــم،  ــرض می کن ــال ع ــوان مث ــه عن ــود. ب ــده، ش ش
ــای  ــر پرونده ه ــهرداری درگی ــی ش ــه حقوق مجموع
بســیار ســنگینی اســت کــه بــر علیــه شــهرداری در 
ــر  ــاً مدی ــند و انصاف ــرح می باش ــی مط ــم قضائ محاک
واحــد حقوقــی و کارکنــان ایــن واحــد تــالش بســیار 
زیــادی را بــرای حــل و فصــل پرونده هــا انجــام 
ــک طــرف  ــه در ی ــه اینجاســت ک ــا نکت ــد. ام می ده
ــت  ــرت وکال ــون اج ــد صــد میلی ــی چن ــوی گاه دع
پرداخــت می شــود و در طــرف دیگــر حقــوق و 
مزایــای کارمنــدی، ایــن یعنــی یــک طــرف دعــوی 

ــدن  ــده ش ــرای برن ــی ب ــیار باالی ــزه بس دارای انگی
ــن  ــه همی ــم ب ــر ه ــای دیگ ــه واحده ــد. البت می باش
ــا  ــه ب ــی ک ــتند، توافقات ــت هس ــکل دارای اهمی ش
عمرانــی،  کارهــای  می شــود،  انجــام  شــهرداری 
ــا داشــتن انگیــزه ای  ــر، همــه و همــه ب نظافــت معاب

ــد.  ــد ش ــام خواه ــر انج ــر، بهت باالت
مدیریــت  ارشــد  ســطوح  اســاس  همیــن  بــر 
شــهرداری بایــد نظامــی از پاداش هــای مختلــف 
)رفاهــی و ...( را تدویــن کنــد و از ایــن طریــق 
دادن  انجــام  موثرتــر  در  را  کارکنــان  انگیــزه 

دهــد. افزایــش  وظایفشــان 
مشــکل جــدی بعــدی طوالنــی و مبهــم بــودن 
فرایندهــای اداری اســت. مکــرر اتفــاق می افتــد 
ــال ها  ــی س ــا و حت ــهروند ماه ه ــک ش ــت ی درخواس

ــد.  ــح می مان ــن و صری ــخ روش ــدون پاس ب
ایــن فرآیندهــای اداری بایــد بــا یــک کار کارشناســی 
و دقیــق، بــاز تعریــف بشــوند و از ظرفیــت تکنولــوژی 
ــی در  ــردد. از طرف ــاوری ارتباطــات اســتفاده گ و فن
ایــن زمینــه نیــز یــک امــر مهــم بــر عهــده شــورای 
ــح و  ــاس لوای ــه براس ــت ک ــن اس ــهر ای ــالمی ش اس
ــب و  ــی را تصوی ــنهادی مجوزهای ــای پیش ــرح ه ط
ــه تســهیل  ــه ب ــد ک ــرار ده ــار شــهرداری ق در اختی

ــد. فرآیندهــای اداری کمــک کن
بالندگــی  و  رشــد  بــرای  اینکــه:  پایانــی  نکتــه 
ــته  ــه شایس ــوب ک ــات مطل ــه خدم ــازمانی و ارائ س
شــهروندان شــریف اسالمشــهر باشــد، نبایــد منتظــر 
تغییــرات شــد، بلکــه بایــد تغییــرات را ایجــاد کــرد.

رییــس، نایب رییــس و رییــس کمیســیون 
خدمــات شــهری شــورا بــا حضــور در شــهرک 
امــام حســین )ع( از بخش هــای مختلــف ایــن 

شــهرک بازدیــد کردنــد.
ــا  ــورا علیرض ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهرپویان طارانــی، ارینــب مســرور و علی اکبــر 
ترابــی بــا حضــور در انتهــای خیابــان رســول 
اکــرم )ص( و امیــر اکــرم )ص( زمینــه ی ایجاد 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــز را م ــارک مجه ــک پ ی

ــد. دادن
ــهر در  ــورای ش ــس ش ــی؛ ریی مهرپویان طاران
ایــن خصــوص گفــت: شــهرک امــام حســین 
ــبز و  ــای س ــدی از فض ــث بهره من )ع( از حی
ــه  ــدت در مضیق ــه ش ــی ب ــرانه های تفریح س
ــا  ــیم ت ــور در تالش ــن منظ ــه همی ــت و ب اس
ــن  ــهروندان ای ــود و ش ــل ش ــی حاص گشایش
ــوند. ــد ش ــات بهره من ــن امکان ــهرک از ای ش

ــا  ــز ب ــورا نی ــس ش ــرور؛ نایب ریی ــب مس ارین

بیــان اینکــه ایجــاد زیرســاخت های تفریحــی 
- ورزشــی در شــهرک امــام حســین )ع( 
اولویت هــای مجموعــه مدیریــت  از  یکــی 
ــدوارم  ــه شــمار مــی رود گفــت: امی شــهری ب
ــه زودی  ــف ب ــای مختل ــکاری بخش ه ــا هم ب
شــاهد ایجــاد پــارک بزرگــی در ایــن شــهرک 

باشــیم.
علی اکبــر ترابــی؛ رییــس کمیســیون خدمــات 
شــهر شــورا ضمــن اشــاره بــه ارائــه خدمــات 
در حــوزه خدمــات شــهر و لــزوم تقویــت ایــن 
بخــش در شــهرک امــام حســین )ع( تصریــح 
ــه  ــهروندانش ک ــا ش ــهرک ب ــن ش ــرد: ای ک
اسالم شــهر  شــهرک های  قدیمی تریــن  از 
ــورد  ــته م ــش از گذش ــت بی ــت می بایس اس

ــرار گیــرد. توجــه ق
گفتنــی اســت مهنــدس هــادی گورابــی؛ 
ــد  ــن بازدی ــز در ای شــهردار منطقــه شــش نی

ــت. ــور داش ــی حض میدان

بازدید رییس و اعضای شورای شهر از شهرک امام حسین )ع(

ــرح  ــرای ط ــک از اج ــل و ترافی ــل و نق ــر حم مدی
ــهولت در  ــت س ــیج در جه ــوار بس ــازی بل ایمن س
ــر  ــات عاب ــش تصادف ــا و کاه ــد خودروه ــت و آم رف

ــر داد. ــاده خب پی
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، 
رضــا قاســمی بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه درصــد قابــل توجهــی از تلفــات رانندگــی 
مربــوط بــه عابــران پیــاده مــی باشــد، لــذا در جهــت 
هدایــت عابــران بــه اســتفاده از پــل هــای عابرپیــاده، 
ــوار  ــات، نرده کشــی بل ایمن ســازی و کاهــش تصادف
ــاد  ــهید صی ــان ش ــدای خیاب ــل ابت ــر پ ــیج زی بس

شــیرازی اجــرا گردیــد.
ــرده  ــب ن ــاری، نص ــال ج ــان س ــا پای ــزود ت وی اف
ــاده نیــز  ایمنــی در موقعیــت ســایر پل هــای عابر  پی

انجــام خواهــد شــد. 

عملیات ایمن سازی 
بلوار بسیج انجام شد

شــیرازی سرپرســت شــهرداری منطقــه دو بــا حضور 
ــهرک  ــرم )ص( ش ــول اک ــرت رس ــجد حض در مس

قائمیــه بــا نمازگــزاران دیــدار و گفتگــو کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر ، 
در ایــن دیــدار شــهروندان ایــن محلــه ،مشــکالت و 
کمبودهــای خــود را در فضایــی کامــال صمیمانــه و 
معنــوی بــا شــهردار منطقــه در میــان گذاشــتند کــه 
ــا در  ــع آنه ــی جهــت رف ــس از بررســی راهکارهای پ

دســتور کار قــرار گرفــت.
ــی از عملکــرد  ــه گــزارش کامل شــیرازی ضمــن ارائ
اهمیــت مشــارکت  بــر  تاکیــد  بــا  شــهرداری، 
افزایــش  بــا  گفــت:  شــهر  اداره  در  شــهروندان 
مشــارکت شــهروندان مــی تــوان قــدم هــای موثــری 
در جهــت خدمــت رســانی صادقانــه و ایجــاد فضــای 

ــت. ــه برداش ــش در منطق ــاط و آرام نش

فرمانده حوزه بسیج حجاب 
با شهردار منطقه سه دیدار کرد

ــهر،  ــطح ش ــبز در س ــای س ــعه فض ــت توس در جه
قســمتهایی از فضای ســبز منطقــه چهار شــهرداری 

زیــر کاشــت نهــال رفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، 
بــا توجــه به فضــای موجــود در بانــد کندرو شــمالی 
ــوت  ــال ت ــه نه ــداد یکصــد اصل ــار، تع ــه چه منطق
ــاتره حدفاصــل  ــمالی ش ــدرو ش ــوار کن ــرک در بل ن
خیابــان گلدســته تــا پــل راه آهــن کشــت گردیــد.
بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب درختــان موجــود در باند 
ــه گیاهــی  ــوده و ایــن گون کنــدرو از جنــس بیــد ب
عمــر کوتاهتــری نســبت بــه گونه هــای دیگــر دارد 
ــهری  ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س س
اقــدام بــه کاشــت نهــال تــوت نــرک در بانــد کنــدرو 

شــمالی بلــوار شــاتره کــرد.

کاشت نهال در فضای سبز 
سطح شهر ادامه دارد

در آستانه فصل بارندگی، الیروبی 
کانال های سطح شهر ادامه دارد

اداره حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اسالمشــهر 
ــی و  ــم ترافیک ــا و عالئ ــو ه ــاد تابل ــب و ایج ــا نص ب
ــت  ــت فعالی ــی را در اولوی ــی و زیبای ــر، ایمن هدایتگ

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــای خ ه
بــه گــزارش روابــط عمومی شــهرداری اسالمشــهر، در 
همیــن راســتا اجــرای عملیــات رنگ آمیــزی گاردیــل 
ــر  ــازی منظ ــور زیباس ــه منظ ــهر ب ــطح ش ــای س ه
شــهری در بلــوار الغدیــر از دوربرگــردان محلــه امــام 
حســین )ع( بــه ســمت میــدان الغدیــر انجــام شــد.

در ضمــن پیــش از ایــن عملیــات شستشــوی گاردیل 
هــا و المــان هــای ترافیکــی نیــز در بلــوار الغدیــر بــه 

مرحلــه اجــرا رســیده بــود .
الزم بــه ذکــر اســت اقدامــات ترافیکــی ایــن اداره در 
کاهــش تصادفــات نقــش بــه ســزایی داشــته اســت.

افزایش ایمنی رانندگان با 
رنگ آمیزی عالئم ترافیکی شهر

اعزام کاروان اتوبوسرانی به مرز مهران 
خدمتی ارزشمند و ماندگار است

کریم نایبی عضو شورای شهر اسالمشهر:

ان شاءا... همه زائرانی که قدم 
در این راه مبارک برداشتند در کمال صحت 

و سالمتی به کشور و آغوش خانواده هایشان بازگردند

کریــم نایبــی عضو شــورای شــهر اسالمشــهر گفــت: اعزام 
کاروان اتوبوســرانی شــهرداری اسالمشــهر بــه مــرز مهــران 
در جهــت خدمــت بــه زائــران اربعیــن حســینی صــورت 

گرفــت کــه خدمتــی ارزشــمند و مانــدگار اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــورای شــهر کریــم نایبــی 
کــه در حاشــیه مراســمی کــه بــرای اعزام بیســت دســتگاه 
اتوبــوس متعلــق بــه ســازمان اتوبوســرانی شــهرداری به مرز 
مهــران بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه زائرین حســینی )ع( 
برگــزار شــده بــود ســخن مــی گفــت، با بیــان مطلــب فوق 
اظهــار داشــت: همانگونــه که مقــام معظم رهبــری فرمودند 

همــه مســئوالن وظیفــه دارنــد تــا زمینــه رفــاه و آســایش 
زائــران راه پیمایــی عظیــم اربعین حســینی را فراهم ســازند 
و شــهرداری اسالمشــهر نیــز در ایــن زمینــه تصمیم گرفت 
ــرز مهــران  ــه م ــوس ب ــزام بیســت دســتگاه اتوب ــا اع ــا ب ت
خدمتــی هرچنــد مختصــر بــه زائرانــی کــه قصــد شــرکت 

در راه پیمائــی اربعیــن حســینی دارنــد، ارائــه دهــد.
عضــو شــورای شــهر اسالمشــهر ادامــه داد: بحمدا... ســتاد 
پشــتیبانی از راه پیمائــی عظیــم اربعیــن حســینی نیــز در 
اسالمشــهر بــه ریاســت فرماندار شهرســتان تشــکیل شــد 
ــا  ــل توجهــی ب و کمــک هــای نقــدی و غیــر نقــدی قاب

مشــارکت اقشــار مختلــف مــردم، اتحادیــه هــا و خانــواده 
بــزرگ اصنــاف اسالمشــهر و خیریــن جمــع آوری شــد و 
از طریــق مبــادی ذیربــط بــه مســیر راه پیمائــی زائــران در 

مســیر نجــف بــه کربــالی معلــی ارســال شــد.
کریــم نایبــی در پایــان بــا بیــان اینکــه راه پیمائــی عظیم 
اربعیــن حســینی بازتــاب جهانــی دارد و چشــم جهانیــان 
در ایــن ایــام بــه ایــن حرکــت میلیونــی زائــران اربعیــن 
دوختــه شــده گفــت: ان شــاءا... همــه زائرانــی که قــدم در 
ایــن راه مبــارک برداشــتند در کمــال صحــت و ســالمتی 

بــه کشــور و آغــوش خانــواده هایشــان بازگردنــد.

ــور  ــا حض ــهر ب ــورای ش ــی ش ــی - ورزش ــیون فرهنگ ــس کمیس ریی
در فرهنگســرای اســتاد شــهریار، ضمــن دیــدار بــا مربیــان ورزشــی 
ــی  ــا قدردان ــات آنه ــی )ره( از زحم ــام خمین ــی ام ــه ورزش مجموع

کــرد.
ــهر،  ــهر اسالمش ــالمی ش ــورای اس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی ســاالریان رییــس کمیســیون فرهنگــی - ورزشــی  اســتاد مصطف
در ایــن دیــدار بــا تاکیــد بــر اهمیــت ترویــج ورزش در ســطح شــهر 
ــی  ــب، الگوی ــوی مناس ــت: الگ ــان گف ــرای جوان ــزه ب ــاد انگی و ایج
ــه ای را در  ــی و حرف ــنات اخالق ــترین حس ــد بیش ــه بتوان ــت ک اس

ــد. ــم نمای ــه ی جــذب را فراه ــا زمین ــد ت ــت کن ــود تقوی خ
ارائــه  بــه  نبایــد  تنهــا  ورزشــی،  مربــی  یــک  داد:  ادامــه  وی 
آموزه هــای حرفــه ای در رشــته ی تخصصــی خــود بســنده کنــد 
ــی  ــردی و اجتماع ــالق ف ــم، اخ ــن مه ــار ای ــت در کن ــه می بایس بلک
را نیــز بــه شــاگردان خــود منتقــل نمایــد تــا ورزشــکاران در 

اجتمــاع خــوش بدرخشــند.
ــی؛  ــا عظیم ــور رض ــا حض ــت ب ــن نشس ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
رییــس ســازمان فرهنگــی - ورزشــی شــهرداری اسالم شــهر از 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــی )ره( تقدی ــام خمین ــگاه ام ــان ورزش مربی
شــهرداری  و  اســالمی  شــورای  توســط  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــای  ــی در روزه ــی فرهنگ ــیون ورزش ــت کمیس ــا هم ــهر ب اسالمش
ــود، از  ــی و ورزش ب ــت بدن ــه تربی ــا هفت ــادف ب ــه مص ــته ک گذش
مربیــان ملــی،  قهرمانــان و ورزشــکاران مــدال آوری بیــن المللــی و 
ــی و مربیــان ورزش صبحگاهــی نیــز  تجلیــل صــورت گرفــت. جهان

تجلیل از مربیان 
ورزشگاه امام خمینی)ره(

همزمــان بــا فــرا رســیدن فصــل بارندگــی و 
ــر  ــی معاب ــگیری از آب گرفتگ ــور پیش ــه منظ ب
ــای  ــال ه ــازی کان ــی و پاکس ــات الیروب ، عملی

ــه دارد. ــهر ادام ــطح ش ــود در س موج
شــهرداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــی  اسالمشــهر، در همیــن راســتا عملیــات الیروب
ــره  ــوه و ت ــزی می ــدان مرک ــتۀ می ــال روبس کان
بــار بــه طــول 4۵2 متــر توســط نیروهــای 

خدمــات شــهری بــه پایــان رســید.
ابتــدای  از  مذکــور  عملیــات  اســت  گفتنــی 
آن  انجــام  و  بــود  شــده  آغــاز  آبان مــاه 
ــال  ــه دنب رضایتمنــدی شــهروندان و کســبه را ب

داشــته اســت.
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در  شــرکت  بــا  اسالمشــهر  مــردم  مختلــف  اقشــار 
ــکا و مــرگ  ــر آمری ــاد مــرگ ب ــان، فری ــی 13 آب راهپیمای

استکبارســردادند. بــر 
ــور  ــا حض ــان، ب ــوم اهلل 13آب ــت ی ــالروز گرامیداش   درس
ــی  ــردم  انقالب ــای م ــن  فریاده ــدار اسالمشــهر طنی فرمان
ــن  ــی ای ــهر در راهپیمای ــتان اسالمش ــدار شهرس و والیتم
بــه  شهرســتان   ایــن   درخیابان هــای  تاریخــی،  روز 
یــاوه  بردهــان  محکمــی  وســیلی  برخواســت  آســمان 

اســتکبارزد.    گویایی هــای 
امســال  اسالمشــهر  شهرســتان  در  آبــان   13 یــوم اهلل 
برنامه هــای  ویــژه   بــا  گذشــته  ســال های  همچــون 
بــه  توجــه  بــا  امســال  امــا  بــود  همــراه  متعــددی 
ــه  ــکا علی ــور آمری ــپ رئیس جمه ــخیف ترام ــارات س اظه
ملــت ایــران و ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی مراســم 
و  گذشــته  ســال های  از  متفــاوت  آبــان   13 یــوم اهلل 

باشــکوه بیشــتری برگــزار شــد. 
ــردم  و مســئولین   ــف م ــوزان و قشــرهای مختل ــش آم دان
و کارکنــان ادارات ایــن شهرســتان  از نقــاط مختلــف 
ایــن شــهر رأس ســاعت 9/30خــود را مقابــل ناحیــه 
بــا  و  اسالمشهر رســاندند  بســیج سیدالشــهدا  مقاومــت 
ــر اســرائیل  ــکا و مــرگ ب ــر آمری ســردادن شــعار مــرگ ب
بــه ســمت آموزشــگاه  حافــظ  ایــن شــهر حرکــت کــرده 

ــد. ــع کردن ــا تجم و در آنج
ــام  ــگاه آزاد و پی ــجویان  دانش ــروز دانش ــای ام   درراهپیم
نــور واحــد اسالمشــهر دوشــا دوش دانــش آمــوزان و ســایر 
ــالکارد  ــل پ ــا حم ــه ب ــئولین منطق ــردم و مس ــرهای م قش
و دســت نوشــته هایی  گوناگــون، ضمــن ســر دادن شــعار 

ــپاهی  ــه س ــرائیل،  ماهم ــر اس ــرگ ب ــکا و م ــر آمری ــرگ ب م
ــر رئیــس  هســتیم، نفــرت و انزاجــار خــود را از ســخنان اخی
جمهــور آمریــکا   بــه نمایــش گذاشــته و برپشــتیبانی و 
حمایــت از ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی تاکیــد کردنــد. 
ــی  ــس از ط ــان پ ــان، راهپیمای ــی 13 اب ــان راهپیمای در پای
حافــظ     آموزشــگاه   محــل  در  شــده  تعییــن  مســیرهای 
تجمــع کــرده و بــا فریــاد  اهلل اکبــر خامنــه ای رهبــر  ضمــن 
ــارزه  ــی روز مب ــی  راهپیمای ــه پایان ــای قطعنام ــد  بنده تایی
ــا  ــرهنگ عبدالرض ــخنرانی  س ــه س ــی ب ــتکبار جهان ــا اس ب
زنگنــه معــاون هماهنــگ  کننــده ســپاه سیدالشــهدا )ع( 

ــد. ــرا دادن ــوش ف ــران  گ ــتان ته اس
اسالمشــهر،  شــهر  در  راهیمایــی  بــر  عــالوه  همچنیــن 
آبــاد  احمــد  و  چهاردانگــه  بخش هــای  و  درشــهرواوان 
مختلــف  اقشــار  نیــز  اسالمشــهر  شهرســتان  مســتوفی 
ــا  ــوزان ب ــش آم ــراه دان ــه هم ــی  ب ــئولین محل ــردم و مس م
ــی  ــن اصل ــده در میادی ــن ش ــای تعی ــی در مســیر ه راهیمای
ــود را از  ــار خ ــرت و انزج ــرده و نف ــع ک ــهرها تجم ــن ش ای
اســتکبار جهانــی  و در راس آنهــا آمریــکا جنایتــکار بــه 

. نمایــش گذاشــتند 
راهپیمایــی روز دانــش آمــوز عــالوه برحضــور پرشــور مــردم 
را  جالبــی  حاشــیه هایی  اسالمشــهر  شهرســتان  انقالبــی 
بــه همــراه داشــت کــه برپایــی ایســتگاه های فرهنگــی 
و توزیــع اقــالم فرهنگــی، برپایــی ایســتگاه های صلواتــی 
و پذیرایــی از راهپیمایــان، حمــل پرچم هــای ســیاه بــه 
نشــان عــزاداری ســاالر شــهیدان و بزرگداشــت اربعیــن 
حســینی و حمــل  پالکاردهــای حمایــت از ســپاه پاســداران 
ــود. ــر شــور حضــور مــردم افــزوده ب انقــالب اســالمی  و... ب

فریاد مرگ بر استکبار در اسالمشهر طنین انداز شد
با حضور فرماندار اسالمشهر در راهپیمای با شکوه 13 آبان:
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