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توسعه شهر از مهم ترین 
اولویت در شهرداری است

سرپرست شهرداری اسالمشهر:

توجه به محالت و مناطق مختلف شهری 
كه به خدمات بیشتری نیاز دارند از اولویت های دیگر 

شهرداری و شورای اسالمی شهر اسالمشهر است

 شــهردار اسالمشــهر بــا بیــان ایــن کــه ارتقا و توســعه 
شــهر در تمــام زمینه هــا از مهم تریــن اولویــت مــا در 
ــا ایجــاد یــک  شــهرداری اسالمشــهر اســت، گفــت: ب
مدیریــت شــهری واحــد بــرای رفــع مشــکالت فعلــی 

شــهر اسالمشــهر تــالش خواهیــم کــرد.
بــه گــزارش توســعه و شهرســازی، مهنــدس ســرمدی 
ــا بیــان ایــن کــه رویکــرد مــا در مدیریــت شــهری  ب
بــر اســاس برنامــه ریــزی دقیــق و بــر اســاس 
کار کارشناســی خواهــد بــود، اظهــار کــرد: رفــع 
ــده  ــاز ش ــهر آغ ــود در ش ــص موج ــکالت و نواق مش
اســت و بنــا داریــم در تمامــی نقــاط شــهر خدمــات 

ــم. ــترش دهی ــی را گس ده
ــه دنبــال ارتقــا و توســعه  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
شــهر در تمــام زمینه هــا هســتیم، گفــت: توجــه 

ــه  ــه ب ــهری ک ــف ش ــق مختل ــالت و مناط ــه مح ب
ــد از اولویت هــای دیگــر  خدمــات بیشــتری نیــاز دارن
شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر 

ــت. اس
ــث  ــزود: در بح ــهر اف ــهرداری اسالمش ــت ش سرپرس
ــد  ــه رش ــه ب ــا توج ــبز ب ــای س ــرانه فض ــترش س گس
ســاخت و ســازها در ســطح شــهر یکــی از مهــم تریــن 
ــژه  ــه وی برنامــه مــا در جهــت توســعه فضــای ســبز ب
درمحــالت و ایجــاد احــداث پارک هــای محلــی اســت.
ســرمدی بــا بیــان اینکــه برنامــه کاری مــا همــگام و 
ــا اعضــای شــورای شــهر اســت ادامــه  در همــکاری ب
ــی در  ــی و عمران ــای خدمات ــه نیاز ه ــه ب ــا توج داد: ب
ــدد  ــهر درص ــورای ش ــکاری ش ــا هم ــهر ب ــطح ش س

ــی هســتیم. ــای فعل ــع نیازه شناســایی رف

ــان و  ــع آوری متکدی ــه جم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
برنامه هــای  دیگــر  از  اجتماعــی  دیــدگان  آســیب 
ــا تشــکیل کارگــروه  شــهرداری اســت عنــوان کــرد: ب
ســاماندهی آســیب دیــدگان اجتماعــی اقدامــات قابــل 
توجهــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت کــه در 
ــا  حــال حاضــر نیــز جمــع آوری و ســاماندهی آنهــا ب

ــام اســت.  ــال انج ــزی کارشناســی در ح ــه ری برنام
در  ورودی هــای شــهر  ایــن مســئول ســاماندهی 
قالــب طــرح ویــژه را از دیگــر برنامه هــای شــهرداری 
ــفند  ــع آوری گوس ــت: جم ــت و گف ــهر دانس اسالمش
ــای  ــر مشــاغل مزاحــم در ورودی ه فروشــی ها و دیگ
ــوه  ــای می ــت باره ــا وان ــه و ب ــورت گرفت ــهر ص ش
ــاط برخــورد شــدید صــورت  ــن نق ــز در ای ــروش نی ف

می گیــرد.

شــهرداری  سرپرســت  ســرمدی  بیــات  داود 
ــی  ــه تمام ــیج را ب ــه بس ــی هفت ــهر در پیام اسالمش

گفــت. تبریــک  دالور  بســیجیان 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، 

ــه شــرح ذیــل می باشــد: متــن پیــام تبریــک ب
بســیج بــه معنــی حضــور و آمادگــی در همــان 
ــان  ــام زم ــرآن و ام ــه اســالم و ق نقطــه ای اســت ک
ــه آن  ــّدس ب ــالب مق ــن انق ــداه و ای ــه ف ــا ل ارواحن

ــری ــم رهب ــام معظ ــت. مق ــد اس نیازمن
 

۲۹ آبــان، ســالروز آغــاز هفتــه بســیج ، یــادآور 
دالوری هــا و از خودگذشــتی هایی اســت کــه در 
ــن نهــاد مردمــی، همــواره  ــا عــزت ای طــول عمــر ب
در قامــت تعهــد ، ایمــان و تخصــص وجــود داشــته 

اســت.
بســیجی یــک فرهنــگ اســت و اگــر بخواهیــم ایــن 

ــد  ــم، بای ــف کنی ــه تعری ــک جمل ــگ را در ی فرهن
ــای  ــه ه ــه ی عرص ــودن در هم ــرو ب ــم پیش بگویی
ــود  ــرفی از وج ــت باش ــچ مل ــی. هی ــی زندگ اساس
مجموعــه ی بســیجی در درون خــود بــی نیــاز 

ــت. نیس
انقــالب  ایــن  ، شناســنامه ی  فرهنــگ بســیجی 
ــق  ــگ عش ــی فرهن ــیجی یعن ــگ بس ــت. فرهن اس
بــه خــدا فرهنــگ بســیجی یعنــی فرهنــگ بندگــی 
ــئولیت  ــاس مس ــال و احس ــد متع ــل خداون در مقاب
ــن  ــن و بارزتری ــالب مهمتری ــر انق ــد در براب و تعه
ویژگــی بســیج اســت و بســیجیان بــه بهتریــن نحــو 
وحــدت و همدلــی مــردم ایــران در دفــاع از میهــن 

ــانده اند. ــور رس ــه ظه ــالمی را ب اس
فرهنــگ بســیجی نشــأت گرفتــه از روحیــه ی 
ــزان  ــی عزی ــالش انقالب ــا ت ــوأم ب ــار ت ــان و ایث ایم
ــه  ــگ بســیجی اســت ک ــی باشــد. فرهن بســیجی م

مــی توانــد بــر همــه ی تحــوالت ایــن کشــور فایــق 
ــد. ــن کن ــور را تضمی ــن کش ــت ای ــد و حرک بیای

نمــاد  عنــوان  بــه  بســیج  تابنــاک  ســیمای 
ــرداری و شــجاعت  ــداری، ایســتادگی، فرمانب والیتم
در تاریــخ دســت آوردهای انقــالب اســالمی، همــواره 
برتــارک انقــالب اســالمی خواهــد درخشــید و بــرای 

ــد. ــد مان ــخ خواه ــه تاری ــه جاودان همیش
بدین وســیله ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
شــهیدان هشــت ســال دفــاع مقــدس، هفتــه 
بســیج مســتضعفان را محضــر رهبــر معظــم انقــالب 
)مدظله العالــی(،  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
و  کارکنــان  به ویــژه  ایثارگــر،  و  آزاده  بســیجیان 
ــک  ــهر تبری ــهرداری اسالمش ــیجی ش ــران بس مدی
عــرض نمــوده و از خداونــد قــادر و متعــال، عــزت و 
ســرافرازی همــه بســیجیان عزیــز و مخلــص ایــران 

اســالمی را مســئلت می نماییــم.

پیام تبریک سرپرست شهرداری اسالمشهر به مناسبت هفته بسیج

 روی خط خبرسرمقاله

همزمــان بــا هفتــه بســیج، مراســم غبارروبــی و عطــر افشــانی مــزار شــهدا بــا حضــور مســئوالن شــهری در 
گلــزار شــهدای امــام زاده عقیــل)ع( برگــزار شــد.

ــا حضــور مســئولین شــهری ،  ــه ب ــن مراســم ك ــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، در ای ــزارش رواب ــه گ ب
اقشــار مختلــف مــردم و خانــواده هــای معظــم شــهدا برگزار شــد حاضریــن پــس از غبارروبــی و عطرافشــانی 
ــه مقــام رفیــع شــهدای انقــالب اســالمی و جنــگ تحمیلــی ادای  ــر مــزار شــهدا ب ــا نثــار فاتحــه و گل ب ب

احتــرام كــرده و بــا آرمانهــای امــام و شــهدا تجدیــد بیعــت كردنــد 

آئین غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدای امام زاده عقیل)ع( اسالمشهر برگزار شد

بــه منظــور حفــظ آراســتگی منظــر شــهری و ایجــاد آرامــش بصــری، عملیــات طراحــی و نقاشــی دیــواری 
در ســطح شــهرک واوان در حــال اجراســت.

ــع  ــواری در ضل ــات نقاشــی دی ــن راســتا عملی ــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، در ای ــزارش رواب ــه گ ب
ــازی  ــل زیباس ــط عوام ــری توس ــه باك ــاور مدرس ــای مج ــی و دیواره ــام خمین ــدان ام ــی می ــوب غرب جن

ــد. ــام ش ــه انج منطق

اجرای عملیات نقاشی دیواری بر روی دیوارهای سطح شهرک واوان

تفکر بسیجی آرامش و 
رفاه ملی را به دنبال دارد

ارتــش  مســتضعفان،  بســیج  تشــکیل 
ــی )ره(  ــام خمین ــان ام ــه فرم ــی ب ۲0میلیون
هوشــیاری و درایــت بــی نظیــر حضــرت امــام 
)ره( از جملــه اساســی تریــن عوامــل در جهــت 
ــد  ــاب می آی ــه حس ــا ب ــازی توطئه ه خنثی س
ــت  ــی و هدای ــن دوراندیش ــت ای ــه برک ــه ب ک
زمینــه  خــود،  اصلــی  مســیر  در  انقــالب 
نظــام  تمامــی عرصه هــای  در  را  شــکوفایی 
ــود آورد. ــه وج ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه

ــان  ــدازه اي در می ــه ان امــروزه تفکــر بســیج ب
ــدگان  ــه نماین ــت ک ــه اس ــای گرفت ــردم ج م
برجســته اي در میــان توده هــاي گوناگــون 
دبیرســتان ها،  و  دبســتان ها  دارد.  مــردم 
و  دانشــگاه ها  مؤسســه ها،  و  کارخانه هــا 
ــور،  ــي کش ــي و صنعت ــون علم ــز گوناگ مراک
ــتند.  ــیجیان هس ــگ بس ــور پررن ــاهد حض ش
بــي گمــان، بســیج، یکــي از فراگیرتریــن 

اندیشــه ها در کشــور اســت.
یکــی  روانــی  و  اجتماعــی  امنیــت  ایجــاد 
دیگــر از دســتاوردهایی اســت کــه بســیج 
ــان  ــه ارمغ ــران ب ــردم ای ــه م توانســته آن را ب
آورد. شــرکت پرشــور در جنــگ تحمیلــي، 
ــیج  ــق بس ــور موف ــته اي از حض ــه برجس نمون
در صحنــه امنیــت ملــي بــوده اســت. اکنــون 
ــدن دوره  ــا گذران ــیجي ب ــاي بس ــز نیروه نی
ــر  ــود را در براب ــي، خ ــون نظام ــاي گوناگ ه
ــاي  ــه ه ــي و توطئ ــمنان خارج ــم دش تهاج

داخلــي آمــاده مي ســازند.
ــه،  ــد زلزل ــده مانن ــي نش ــش بین ــوادث پی ح
انســان هاي  ســاله  هــر  توفــان،  و  ســیل 
فراوانــي را بــه کام مــرگ مي کشــاند. گــر 
ــتین  ــري، نخس ــش گی ــراي پی ــدام ب ــه اق چ
گام بــراي کاهــش خســارت هاي ناشــي از 
ــاني  ــه امدادرس ــي ب ــت، ول ــوادث اس ــن ح ای
پــس از وقــوع ایــن پدیده هــا نیــز نبایــد 
ــته  ــخ گذش ــاي تل ــرد. تجربه ه ــي ک بي توجه
ــان در  ــم میهنان م ــت دادن ه ــه از دس ــه ب ک
ــه انجامیــد،  ــه ویــژه زلزل حــوادث گوناگــون ب
بســیج  نیروهــاي  مؤثــر  حرکــت  زمینــه 
ــوزش  ــا آم ــان ب ــد. آن ــور ش ــر کش در سراس
روش هــاي  و  نجــات  و  امــداد  شــیوه هاي 
ــي  ــارت، آمادگ ــش خس ــري و کاه ــش گی پی
مــردم را در برابــر ایــن حــوادث، افزایــش 

. هنــد مي د
ــور  ــاهد حض ــالمی ش ــران اس ــون ای ــم اکن ه
و امــداد رســانی اســت کــه بســیجیان بــا 
اجــرای جهــاد ســازندگی در ایــن امــر پیــش 
ــر  ــاي دیگ ــت ه ــون فعالی ــوده وهمچ ــدم ب ق

ــد. ــل کرده ان ــق عم ــود، موف خ

حسین میالنی

راه اندازی سامانه پیامکی و کانال شورا 
برای ارتباط دقیق تر با شهروندان

علیرضا مهرپویان طارانی؛ رییس شورای شهر اسالم شهر:

 شورای اسالمی شهر اسالم شهر بر آن بوده 
تا در دوره ی پنجم فعالیت خود، حضور مستمر و مداوم در 

محالت و مناطق داشته باشد و با شهروندان 
و معتمدین محالت تعاملی سازنده ایجاد كند.

ــداف  ــبرد اه ــر در پیش ــد و مؤث ــای کارآم ــی از راه کاره یک
ــل  ــهروندان و تعام ــا ش ــتمر ب ــاط مس ــتن ارتب ــورا داش ش
ــق  ــهرک ها و مناط ــات، ش ــن مح ــا معتمدی ــویه ب دوس
ــظ  ــرو حف ــورا در گ ــت ش ــع موفقی ــت. در واق ــف اس مختل
ارتبــاط بــا شــهروندانی اســت کــه زمینــه ی ورود نماینــدگان 

ــد. ــم کرده ان ــهری را فراه ــان ش ــه پارلم ب
در همیــن راســتا شــورای اســامی شــهر اسام شــهر 
ــور  ــود، حض ــت خ ــم فعالی ــا در دوره ی پنج ــوده ت ــر آن ب ب
مســتمر و مــداوم در محــات و مناطــق داشــته باشــد و بــا 
ــاد  ــازنده ایج ــی س ــات تعامل ــن مح ــهروندان و معتمدی ش

ــد. کن
ســاز و کاری کــه بــرای ایــن امــر قابــل توجه اندیشــیده شــده 

اســت را می تــوان در ســه دســته مــورد توجــه قــرار داد:
ــرای  ــورا ب ــاختمان ش ــب در س ــتر مناس ــاد بس ــک- ایج ی

ــا ــب آنه ــتماع مطال ــهروندان و اس ــرش ش پذی
دو- حضــور اعضــای شــورا در میــان شــهروندان و آشــنایی 

ــا مشــکات، نواقــص، مســائل و کاســتی های موجــود در  ب
ســطح شــهر

ــامانه  ــی و س ــبکه های اجتماع ــق ش ــاط از طری ــه- ارتب س
پیامکــی

ــال ارتباطــی حضــوری و چهره به چهــره  در خصــوص دو کان
کــه عمدتــاً روش هایــی ســنتی محســوب می شــوند نیــاز بــه 
توضیــح بیشــتری نیســت امــا روش ســوم یعنــی بهره گیــری 
از شــبکه های اجتماعــی و ســامانه پیامکــی در مجموعــه  ی 

شــورا ایــده ای نــو و روشــی جدیــد قلمــداد می شــود.
ــا  ــوده ت ــر آن ب ــود ب ــت خ ــدای فعالی شــورای پنجــم از ابت
بــا ایجــاد کانالــی ارتباطــی زمینــه را بــرای تعاملــی مســتمر 
بــا شــهروندان فراهــم کنــد. در همیــن راســتا بــا راه انــدازی 
ــال  ــاد کان ــماره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و ایج ــه ش ــی ب ــامانه پیامک س
شــورای شــهر در شــبکه  مجــازی، ایــن ایــده را بــه ســمت 

ــی شــدن ســوق داده اســت. عملیات
ــبکه های  ــردم از ش ــوم م ــتفاده عم ــطح اس ــترش س گس

ــرای تعامــل ایجــاد  ــن فضــا ب ــی کــه ای اجتماعــی و امکان
می کنــد ایــن بســتر را مهیــا کــرده کــه مجموعــه مدیریــت 
شــهری بــرای اداره مطلــوب شــهر و شناســایی مشــکات، 
ــت  ــتن در جه ــتی ها و گام برداش ــب و کاس ــص، معای نواق
رفــع آنهــا از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد. ضکمــن اینکــه 
ــد  ــدرن بای ــای م ــک و دنی ــای الکترونی ــتفاده از روش ه اس
کاهــش تــردد شــهری را در دســتور کار قــرار داد تــا 
ــل و نقــل از ایــن طریــق ســامان یابــد.  مدیریــت حم
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــر را می ت ــات زمان ب ــیاری از خدم بس
ــن  ــه ای ــی ک ــا جای ــود ت ــت نم ــزار مدیری ــن راه کار و اب ای
ــه  ــه را ب ــش جامع ــه، آرام ــر کاهــش هزین ــاوه ب ــم ع مه

ــته باشــد. ــال داش دنب
ــا  ــهری ب ــت ش ــه مدیری ــنل مجموع ــی رود پرس ــار م انتظ
ــرای  ــورا را ب ــن موضــوع، ش ــت ای ــه اهمی ــه بیشــتر ب توج
تحقــق اهــداف خــود یــاری رســانده و تجربــه ای خوشــایند 

ــد. ــم بزنن ــرای شــهروندان رق را ب

ــایت  ــران، س ــتان ته ــهرداری های اس ــی ش ــط عموم ــایت های رواب ــی س در ارزیاب
ــه کســب رتبــه دوم شــد. ــق ب روابط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر موف

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالم شــهر، طــی ارزیابــی اداره کل روابــط 
عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری تهــران از میــان ۴1 ســایت شــهرداری های 
ــاری،  ــال ج ــاه س ــر م ــهر در مه ــهرداری اسالم ش ــایت ش ــران، وب س ــتان ته اس

موفــق بــه کســب رتبــه دوم ارزیابــی کیفــی گردیــد.
ــکاس  ــا انع ــان ب ــهر همزم ــهرداری اسالمش ــی ش ــط عموم ــت رواب ــی اس گفتن
اخبــار  شــهرداری مرکــز اخبــار معاونــت هــا، ســازمان هــا و دیگــر مدیریــت هــای 

شــههرداری را نیــز پوشــش خبــری مــی دهــد.
انتشــار نشــریه دو هفتــه نامــه توســعه و شهرســازی بــه صــورت منظــم کــه اخبار، 
گزارشــات و مقــاالت مربــوط بــه عملکردمدیریــت شــهری اســت، از دیگــر اقدامات 

قابــل توجــه اداره روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل اســت.

کسب رتبه دوم توسط سایت روابط عمومی 
شهرداری اسالمشهر در استان تهران

پاکسازی و جمع آوری بیش از 600 کامیون 
نخاله های ساختمانی 

بــه مناســبت هفتــه بســیج مســتضعفین همایــش 
یــاد یــاران ویــژه گرامیداشــت پیشکســوتان و 
فرماندهــان حــوزه و پایگاه هــای مقاومــت بســیج در 

ــد. ــزار ش ــهر برگ اسالم ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، 
ایــن همایــش بــا حضــور حجــت االســالم نــوروزی 
امــام جمعــه اسالمشــهر، جانشــین ســپاه حضــرت 
ــران ، اعضــای شــورای  ــتان ته سیدالشــهداء)ع( اس
اســالمی شــهر و دیگــر مســئولین شــهری بــه همت 
ــهداء)ع(  ــه سیدالش ــپاه ناحی ــی س ــت فرهنگ معاون
شهرســتان اسالمشــهر در اردوگاه شــهید حــاج 
احمــد غالمــی ســپاه حضــرت سیدالشــهداء)ع( 

اســتان تهــران برگــزار شــد .
گفتنــی اســت از تعــدادی بســیجیان پیشکســوت در 

ایــن همایــش تقدیــر بــه عمــل آمــد.

همایش بزرگ یاد یاران پیشکسوتان بسیجی در 
شهرستان اسالمشهر برگزار شد

    تجمــع مردمــی بــا عنــوان »بیعــت بــا امــام 
زمان)عــج(« بــه مناســبت ســالروز آغــاز امامــت 

شــد. برگــزار  درواوان  ولیعصر)عــج(  حضــرت 
ــهر  ــهرداری اسالمش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
تجمــع مردمــی با عنــوان »بیعــت بــا امــام زمان)عج(« 
به مناســبت ســالروز آغاز امامت حضــرت ولیعصر)عج( 
بــا حضــور گســترده مــردم و مســئوالن شــهری برگزار 
شــد. روز نهــم ربیــع االول روز بعیــت مجــدد بــا صاحب 
العصــر الزمــان حضــرت اباصالــح المهدی)عــج( اســت، 
ــت  ــه امام ــی ب ــی امام ــته، وقت ــوم گذش ــق رس طب
ــد کــه  ــا ایشــان بعیــت می کنن ــه ب می رســند، جامع
ایــن بیعــت اعــالم آمادگــی بــرای همراهــی بــا امــام بر 
اســاس دغدغــه امــام اســت، بــه همیــن منظــور نهــم 
ربیــع االول اجتمــاع مردمــی بــا عنــوان بیعــت بــا امــام 
زمان)عــج( در واوان برگــزار شــد. ایــن مراســم به همت 

شــهرداری منطقــه 3 اسالمشــهر صــورت گرفــت.

تجمع مردمی بیعت با امام زمان)عج( 
در شهرک واوان برگزار شد

بــا هــدف رفــع آلودگــی زیســت 
محیطــی عملیــات پاکســازی و جمــع 
ــه  ــون نخال ــش از 600 کامی آوری بی
ــی  ــده ط ــا ش ــاختمانی ره ــای س ه
ســالیان گذشــته توســط معاونــت 
ــت. ــورت گرف ــهری ص ــات ش خدم

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری 
اسامشــهر در ایــن عملیــات همزمان 
بــا جمــع آوری نخاله های ســاختمانی 
ــای  ــال ه ــی کان پســماندهای الیروب
در  موجــود  شــهری  فاضــاب 
محــدوده انتهــای خیابــان هــای 
ــرم )ص(  ــول اک ــرم )ص(، رس امیراک
و خیابــان بهــار در شــهرک امــام 

حســین )ع( جمــع آوری شــد.
گفتنــی اســت ارائــه خدمــات شــهری 
ــا  ــه داشــته و ت ــن شــهرک ادام در ای
ــام  ــوب انج ــد مطل ــه ح ــیدن ب رس

ــد شــد خواه
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دیدگاه

ســاالنه حــدود 1.3 میلیــون نفر)روزانــه بیــش از 
3500 نفــر( در جاده هــای سراســرجهان جــان خــود 
را در اثــر حــوادث رانندگــی از دســت می دهنــد. 
ــون  ــا 50 میلی ــه ۲0 ت ــد ک ــان می ده ــا نش آمار ه
نفــر )55000- 137000 نفــر در روز( نیــز دراثــر 
ــدید و  ــای ش ــار معلولیت ه ــی دچ ــات رانندگ تصادف

دائمــی می شــوند. 
مطابــق گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی تصادفات 
جــاده ای یکــی ازعمــده تریــن علــل مــرگ  افــراد در 
تمــام گروه هــای ســنی بــوده و عامــل اصلــی مــرگ 

در میــان افــراد 15 تــا ۲۹ ســاله اســت. 
ــط آن  ــر توس ــال های اخی ــی س ــه ط ــی ک آمارهای
ســازمان منتشــر شــده اســت، نشــان می دهــد کــه  
صدمــات جاده ایــی، یکــی از عمــده تریــن مشــکالت 

ــود. ــوب می ش ــا محس ــی دنی ــت عموم بهداش
۹3درصــد )1/۲10/000نفــر( از 1/300/000 نفــر 
مــرگ ناشــی از حــوادث رانندگــی مربــوط بــه 
ــا 7  ــد اســت و تنه ــم درآم کشــورهای متوســط و ک
ــا  ــور های ب ــه کش ــوط ب ــر( مرب ــد )۹0/000 نف درص
درآمــد بــاال هســتند. ایــن درحالــی اســت کــه 
کشــورهای بــا درآمــد بــاال ۴6 درصــد از خودرو هــای 
موجــود در جهــان را صاحبند و کشــورهای متوســط و 
کــم درآمــد مجموعــا 5۴ درصــد خودرو هــای موجــود 

ــد!! ــا را دراختیاردارن در کل دنی
 - نیمــی از کل مــرگ و میرهــای ناشــی از تصادفــات 
ــران  ــه عاب ــوط ب ــان، مرب ــر جه ــی در سراس رانندگ
ــواران  ــیکلت س ــواران و موتورس ــه س ــاده، دوچرخ پی
ــه  ــائط نقلی ــدگان وس ــود. رانن ــان می ش و مسافرانش
ــوان  ــوادث، بعن ــاد ح ــهم زی ــتن س ــا داش ــور ب مزب
شــناخته  جاده هــا«  پذیــر  آســیب  »کاربــران 
ــران  ــه »کارب ــوط ب می شــوند. ســهم کشــته های مرب
ــد  ــا درآم ــورهای ب ــا« درکش ــر جاده ه ــیب پذی آس
پاییــن نســبت بــه کشــورهای بــا درآمــد بــاال بســیار 

ــت. بیشتراس
- عــدم رعایــت ســرعت مجــاز، ازجملــه عمــده 
ــی  ــوادث رانندگ ــیاری از ح ــه بس ــت ک ــی اس عوامل
ــه ســرعت  ــان ک ــا ناشــی از آن اســت. همچن در دنی
ــد، احتمــال وقــوع تصــادف  متوســط افزایــش می یاب
ــت  ــوادث و وخام ــات ح ــدت جراح ــا و ش در جاده ه
ــرعت  ــش س ــود. افزای ــای آن بیشــتر می ش و پیامده
میانگیــن خــودرو بــه میــزان 1 کیلومتــر در ســاعت، 
باعــث افزایــش 3 درصــدی در بــروز تصادفــات 
می شــود، تصادفاتــی کــه باعــث معلولیت هــای 
شــدید و دائمــی افــراد و افزایــش ۴-5 درصــدی 

ــود.  ــوت« می ش ــه ف ــر ب ــات منج »تصادف
ــت  ــازمان بهداش ــال ۲015 س ــزارش س ــاس گ براس
جهانــی، تنهــا ۴7 کشــور، کــه 13 درصــد از جمعیــت 
جهــان را تشــکیل می دهنــد،  قوانینــی را وضــع 
کرده انــد کــه بهتریــن عملکــرد را در جهــت کنتــرل 
ســرعت وســائط نقلیــه شــهری داشــته اند. ایــن 
کشــورها حداکثــر ســرعت در شــهر را بــه 50 کیلومتر 
در ســاعت محــدود کرده انــد. قوانیــن جــاری در 
ــه مقامــات محلــی ایــن اجــازه  ــور، ب کشــور های مزب
را می دهــد کــه درصــورت لــزوم و جهــت اطمینــان از 
ســرعت ایمــن، در محدودیت هــای ســرعت بازنگــری 

ــه ــن صفح ــه در پایی کننــد....              ادام

واقعیاتی تلخ اما تامل برانگیز از 
ایمنی جاده های  دنیا                    

دیدگاه

فاکتورهای موثر برحاشیه ایمنی عابرین 
پیاده در عبور از عرض خیابان

در  عینــی  فاکتــور  یــک  ایمنــی  حاشــیه 
ــه  ــت و ب ــاده اس ــن پی ــی عابری ــوع ایمن موض
ــیله  ــر و وس ــور عاب ــن عب ــی بی ــالف زمان اخت
نقلیــه از یــک نقطــه مشــخص از عــرض یــک 
خــط مشــخص گفتــه می شــود. مقــدار کمــی 
منفــی  مقادیــر  می توانــد  ایمنــی  حاشــیه 
و مثبــت را شــامل شــود. حاشــیه ایمنــی 
ــر عبــور پــر خطــر و حاشــیه ایمنــی  منفــی ب
ــاره دارد.  ــر اش ــاالی عاب ــی ب ــه ایمن ــت ب مثب
ــت  ــه جنبه ی:جمعی ــی از س ــای ایمن فاکتور ه
ــورد  ــی م ــه شناس ــاری وجامع ــی، رفت شناس
ــت  ــر جمعی ــد. از منظ ــرار می گیرن ــی ق ارزیاب
ــر ســن وجنســیت  شناســی شــاخص های نظی
آمــار  س  براســا  اســت.  مطــرح  عابریــن 
ــا  ــی بزرگراه ه ــی ترافیک ــی ایمن ــه مل موسس
تصــادف  قربانیــان  بیشــتر  ســال۲017  در 
ــر  ــه رده ســنی کمت ــوط ب ــاده مرب ــن پی عابری
ــال  ــاالی 70 س ــالخوردگان ب ــال وس از 15س
ــردان  ــه م ــان داده ک ــات نش ــد. مطالع بوده ان
نــرخ باالتــری از مــرگ ومیــر در حــوادث 
ــودن  ــر ب ــاط ت ــتندکه محت ــی را داش ترافیک
ــرای عبــور از عــرض  وزمــان انتظــار بیشــتر ب
ــا مــردان  خیابــان توســط زنــان در مقایســه ب

ــر اســت.  ــن ام ــل ای از دالی
زمــان طوالنــی انتظــار از یــک طــرف عابــر را 
را وادار می کنــد  او  خســته و بی احتیــاط و 
تــا اتومبیل هــا را مجبــور بــه کاهــش ســرعت 
ــر اســاس تحقیقــات  ــد. ب ــرای عبــور خودکن ب
انجــام شــده در ایــن حالــت عابریــن قبــل از 
عبــور ســمت چــپ و راســت وچــراغ راهنمــا 
از  نمی کننــد.  چــک  مناســبی  بصــورت  را 
ــاخص هایی  ــز ش ــی نی ــه شناس ــاظ جامع لح
ــا  ــرعت خودروه ــک و س ــان ترافی ــر جری نظی
ــا  ــط ب ــم و مرتب ــی مه ــوان عوامل ــه عن را ب
ــه  ــد ک ــان کرده ان ــاده بی ــن پی ــی عابری ایمن
ــرخ تصــادف نیــز افزایــش  ــا افزایــش آنهــا ن ب

بــد.  می یا
عابریــن  ایمنــی  حاشــیه  مهــم  عوامــل  از 
ــی چــون: اختــالف  ــه عوامل ــوان ب ــاده می ت پی
ــه از  ــیله نقلی ــر و وس ــور عاب ــن عب ــی بی زمان
یــک خــط مشــخص، ســن، جنســیت، تعــداد 
ــل  ــار قب ــان انتظ ــف، زم ــداد توق ــدن، تع دوی
ــایل  ــه وس ــردن ب ــگاه ک ــرار ن ــت ،تک از حرک
نقلیــه قبــل حیــن عبــور، زمــان نــگاه کــردن 
ــه وســایل نقلیــه قبــل وحیــن عبــور اشــاره  ب

کــرد.

مهندس 
علیرضا سهرابی

كارشناس ترافیک

کارشناســان ســه عامــل انســان،  راه و خــودرو را عوامــل اصلــی تصادفــات می داننــد؛ حــال ســوال 
اینجاســت کــه در مثلــث تصادفــات )انســان، راه،  خــودرو( ســهم کــدام یــک از ایــن عوامــل در 

تصادفــات جــاده ای کشــور ســنگینی مــی کنــد؟ 
هــر چنــد تجربــه بــه کشــورهای موفقــی نظیــر ســوئد نشــان می دهــد کــه اگــر می خواهیــم در 
کاهــش تصادفــات موفــق شــویم حتمــاً می بایســتی ســرعت ارتقــاء ایمنــی در راه و خــودرو و را 
هــم بــاال ببریــم ولــی آمــار تصادفــات در کشــور بیانگــر آن اســت کــه عامــل انســانی نقــش قابــل 

مالحظــه اي داشــته و درصــد قابــل توجهــی از تصادفــات رانندگــی را در بــر می گیــرد. 
نادیــده گرفتــن مقــررات راهنمایــی،  خســتگی و خــواب آلودگــی،  صحبــت بــا تلفــن همــراه،  
خــوردن و آشــامیدن در هنــگام رانندگــی،  ســرعت غیــر مجــاز،  عــدم رعایــت فاصلــه مجــاز،  
تغییــر ناگهانــی خــط رانندگــی،  عبــور از چــراغ قرمــز ونظایــر آن را می تــوان جــزء عوامل انســانی 

دانســت.
همــه مــا می دانیــم رعایــت مقــررات رانندگــی،  ترافیــک شــهری را روان و کــم خطــر می کنــد 
و بیشــتر مــا می دانیــم کــه ایــن امــر وقتــی محقــق می شــود کــه یــاد گرفتــه باشــیم حتــی در 
نیمــه شــب کــه پلیــس در چهــار راه حضــور نــدارد مقــررات را رعایــت کرده و پشــت چــراغ قرمز 

توقــف نماییــم؛ امــا آیــا اینگونــه عمــل می کنیــم؟ علــت موضــوع چیســت؟ 
در اینجــا مي خواهیــم بــا کاربــرد مفهــوم ســرمایه اجتماعــی در یــک چهارچوب تحلیلي پاســخي 

بــراي ســوال هاي فــوق پیــدا کنیــم.
اقتصــاد دانــان درهــر اجتماعــي ذخایرمعدنــی،  زیــر ســاخت های صنعتــی و مبالغ مالی )ســرمایه 
اقتصــادی و مــادی(؛ نیــروی انســانی شــامل کارگــران ســاده، ماهر، مهندســان و مدیــران حرفه ای 
ــاری، آداب و  ــادت رفت ــی، ع ــای اخالق ــا، ارزش ه ــق وخوه ــا، خل ــانی( و روحیه ه ــرمایه انس )س
ســنن، هنجارهــا، تمکیــن از قواعــد اجتماعــی، همــکاری، اعتمــاد و مشــارکت افــراد را ))ســرمایه 

ــی(( گویند. اجتماع
اگــر بخواهیــم یــک تعریــف کوتــاه و نمادیــن از ســرمایه اجتماعــی بیــان نماییــم شــاید بتــوان 
گفــت )ســرمایه اجتماعــی عبــارت اســت از مجموعــه قوانیــن، هنجارهــا، ارزش هایی کــه در قلب 
و اندیشــه افــراد جامعــه نوشــته شــده اســت و بــر رفتارهــای اجتماعــی آنهــا نظــارت وحاکمیــت 
دارد( بــه بیــان دیگــر ســرمایه اجتماعــی وقتی شــکل می گیــرد کــه هنجارهــا و ارزش هــا در افراد 

بــه صــورت عادت هــای رفتــاری در آیــد.
در واقــع دو دســته قوانیــن بــر رفتارهــای اجتماعــی افــراد نظــارت و حاکمیــت دارد؛  دســته اول 
قوانیــن بیرونــی کــه توســط دولــت تنظیــم و توســط پلیــس اعمــال و نظــارت می شــود و دســته 
دوم قوانیــن درونی انــد کــه عمدتــاً ارزش هــای اخالقــی و اجتماعــی و مذهبــی هســتند کــه مورد 
پذیــرش افــراد جامعــه قــرار گرفتــه و بــه صــورت عادت هــای رفتــاری در آمده انــد البتــه نبایــد 

سرمایه اجتماعی عاملی مهم در 
کاهش نقش انسان در تصادفات رانندگی 

مهندس رضا قاسمی مدیر حمل ونقل وترافیک شهرداری اسالمشهر:

از نظر روانشناسان رفتار انسانها سه دسته اند؛ رفتارهای عادتی 
یا شرطی، رفتارهای عاطفی و رفتارهای عقالنی، بخش بزرگی از 

رفتارهای روزمره ما از نوع عاطفی یا )عادتی یا شرطی( هستند وتنها 
بخش اندكی از رفتارهای مان عقالنی است

فرامــوش کــرد کــه قانــون بیرونــی هــم زمانــی واقعــاً کار می کنــد کــه بــا ورود بــه قلب و اندیشــه 
افــراد جامعــه درونــی شــود. 

هرچــه ســطح ســرمایه اجتماعــي در جامعــه اي باالتــر باشــد هزینه هــاي عمومــي بــراي پیــاده 
ســازي هنجارهــاي اجتماعــي و قوانیــن پاییــن تــر خواهــد بــود، بــراي روشــن تــر شــدن موضوع 
جوامــع بــا ســطح ســرمایه اجتماعــي متفــاوت را در نظــر بگیریــم، در جامعــه اول ســطح ســرمایه 
ــاي  ــان از محل ه ــور از خیاب ــراي عب ــاده ب ــن پی ــت، عابری ــطح اس ــن س ــي در باالتری اجتماع
مشــخصي اســتفاده نمــوده و در هنــگام عبــور دســت راســت خــود را بــاال مي گیرنــد، راننــدگان 
نیــز بــا مشــاهده بــاال بــودن دســت عابریــن بــراي عبــور آنهــا توقــف مي کننــد بدیهــي اســت 
در ایــن جامعــه نیــازي بــه خــط کشــي محــل بــراي عبــور عابریــن پیــاده نبــوده و هزینه هــاي 
عمومــي بــراي عبــور ایمــن عابریــن پیــاده در کمتریــن حالت ممکــن اســت در جامعــه دوم براي 
هدایــت عابریــن و توقــف خودروهــا نیــاز بــه خــط کشــي محل هــاي خــاص بــوده و در جامعــه 
ســوم عابریــن و خودروهــاي عبــوري بــه خــط کشــي عابــر پیــاده توجــه نکــرده و بــراي تامیــن 
ایمنــي نیــاز بــه حضــور پلیــس و چــراغ راهنمایــي اســت، در جامعــه چهــارم حضــور پلیــس و 
چــراغ راهنمایــي نیــز موثــر نبــوده و بــراي هدایــت عابریــن عــالوه بــر خــط کشــي و حضــور 

پلیــس و چــراغ راهنمایــي مــي بایســتي ســایر مســیرها نیــز بــا نــرده کشــي مســدود گــردد. 
ــاي  ــر باشــد هزینه ه ــه باالت ــي در جامع ــر چــه ســطح ســرمایه اجتماع ــم ه ــن مي بینی بنابرای

عمومــي بــراي اجــراي قوانیــن کمتــر خواهــد بــود. 
ــا شــرطی، رفتارهــای  ــی ی ــار انســانها ســه دســته اند؛ رفتارهــای عادت از نظــر روانشناســان رفت
عاطفــی و رفتارهــای عقالنــی، بخــش بزرگــی از رفتارهــای روزمــره مــا از نــوع عاطفــی یــا )عادتی 

یــا شــرطی( هســتند وتنهــا بخــش اندکــی از رفتارهای مــان عقالنــی اســت. 
در علــم اقتصــاد عقالنیــت بــه ســطح متمایــز اما مرتبــط تقســیم می شــود؛ ســطح اول )عقالنیت 
ابــزاری( اســت؛ ایــن ســطح از عقالنیــت عبــارت اســت از ســازگاری هــدف و وســیله، عقالنیــت 
ابــزاری ســطحی از عقالنیــت اســت کــه در امــور روزمــره بــرای مقایســه و انتخــاب کــردن کارهــا  

بــه کار می گیریــم و می کوشــیم بــرای رســیدن بــه هــدف بهتریــن راه را انتخــاب کنیــم. 
ســطح دوم عقالنیــت؛ )عقالنیــت آیینــی( اســت، ایــن ســطح عقالنیت،  نوعــی عقالنیت انباشــته 
اجتماعــی اســت کــه بــه تدریــج از  طریــق آمــوزش،  القــا، تجربــه،  اجبار و فرآیند شــرطی شــدن 

یــا همــان عــادت بــه فــرد منتقــل می شــود. 
بــه طــور خالصــه یعنــی تطابــق ابزارهــا و روش هایــی کــه فــرد بــرای رســیدن بــه هــد فــش بــر 

می گزینــد بــا آیین هــا و ارزش هایــی کــه جامعــه پذیرفتــه اســت. 
مثــالً رفتــار راننــده ای کــه نیمــه شــب بــه چهــار راه می رســد و پشــت چــراغ قرمــز می ایســتد 
وقتــی کــه  نــه پلیــس حضــور دارد و نــه خــودرو دیگــری،  ایــن رفتــار عملــی اســت کــه مطابــق 
عقالنیــت آیینــی انجــام شــده اســت؛ یعنــی ایــن ســطح از عقالنیــت بــه راننــده گوشــزد می کند 

کــه احتــرام بــه مقــررات رانندگــی در هــر شــرایطی حتی اگــر متحمــل هزینه هــم باشــد در دراز 
مــدت بــه نفــع اوســت ودر اینجــا اگــر مقــررات راهنمایــی را رعایــت نکنــد، دیگــران هــم رعایــت 

نمی کننــد و وضعیتــی فــرا می رســد کــه همــه در چهــار راه بــه هــم گــره می خورنــد. 
امــا ایــن تحلیــل کــه در پشــت ذهــن راننــده یــاد شــده وجــود دارد، چیــزی نیســت کــه در آن 
لحظــه بــه ذهنــش برســد و تحلیــل کنــد بلکــه ایــن تحلیــل طــی یــک  فرآینــده آموزشــی – 
اجتماعــی بــه تدریــج در ذهــن او نشســته اســت و وقتــی بــه چــراغ قرمــز می رســد نیــازی بــه 
تحلیــل نــدارد وبــه طــور نــا خــودآگاه می ایســتند. رعایــت چــراغ قرمز، حــق تقــدم و نظایــر آن از 

مصادیــق ایــن ســطح از عقالنیــت اســت. 
ــق ابزارهــا و  ســطح ســوم عقالنیــت؛ )عقالنیــت معنــوی( اســت ایــن ســطح از عقالنیــت تطاب

ــت انســانی آنهاســت.  ــا هوی ــد ب ــه هــدف برمی گزین ــرای رســیدن ب ــراد ب ــه اف ــی ک روش های
فــردی را در نظــر بگیریــم کــه صبــح می خواهــد بــه محــل  کار بــرود؛ اینکــه چــه ســاعتی حرکت 
کنــد،  بــا چــه وســیله ای حرکــت کنــد، کــدام وســیله زودتــر می رســد،  کــدام وســیله ارزان تــر 
اســت و نظایــرآن مربــوط بــه ســازگاری ابــزار بــا هــدف اســت وتــا اینجــا محاســبات ایــن فــرد 
براســاس عقالنیــت ابــزاری اســت حــال ایــن فــرد تصمیــم گرفتــه بــا اتومبیل شــخصی بــرود،  در 
مســیر او بــه خــط عابــر پیــاده و عابــری بــر می خــورد کــه می خواهــد از عــرض خیابــان عبــور 
کنــد،  اکنــون ایــن راننــده می توانــد تصمیــم بگیــرد کــه ســرعتش راکــم کنــد تــا عابــر پیــاده 
عبــور کنــد یــا ســرعتش را بیفزایــد تــا خــودش ســریع تــر عبــور کنــد؛ فــرض کنیــم راننــده 
حــق تقــدم  را رعایــت کنــد و اجــازه دهــد تــا عابــر پیــاده عبــور کنــد، بعــد از آن بــه چهــار راهــی 
می رســد و می بینــد کــه اتومبیــل دیگــری هــم از ســمت مقابــل او در حــال ورود بــه چهــار راه 
ــر  ــا اینکــه ب ــد رعایــت حــق تقــدم اتومبیــل  مقابــل را کنــد و ی ــاره می توان اســت، اکنــون دوب
ســرعتش بی افزایــد تــا ســریع تــر عبــور کنــد ؛ اینکــه در اینجــا ایــن فــرد چــه تصمیمــی بگیــرد 
بــه عقالنیــت آیینــی او وابســته اســت؛ البتــه عقالنیــت ابــزاری بــه او می گویــد عجلــه کند تــا دیر 
بــه محــل کار نرســد پــس بایــد ســریع تــر بــروی  و بــرای عابر پیــاده توقــف نکنــی ودر چهــار راه 
هــم ســریع تــر از دیگــران عبــور کنــی؛ امــا ایــن عقالنیــت آیینــی اســت کــه او را مجبــور می کند 
مطابــق آیین هــا و هنجارهــای پذیرفتــه شــده عمــل نمــوده و حــق تقــدم دیگــران را حتــی زمانی 
کــه پلیــس و جریمــه ای در کار نیســت رعایــت کنــد. اکنــون اگــر عقالنیــت آیینــی ایــن راننــده 
ضعیــف بــود،  عقالنیــت ابــزاری اش بــراو غلبــه می کــرد واز خــط عابــر واز چهــار راه بــدون رعایــت 

حــق تقــدم دیگــران بــه ســرعت عبــور می کــرد. 
در پایــان مطلــب را بــا تکــرار ایــن موضــوع بــه آخــر می رســانیم کــه عقالنیــت آیینــی نوعــی از 
عقالنیــت اجتماعــی اســت کــه بــه تدریــج از طریــق آمــوزش،  اجبــار و فرآیند شــرطی شــدن  به 

فــرد منتقــل می شــود.

عبدالرضا قاسمی/كارشناس ترافیک

واقعیاتی تلخ اما تامل برانگیز از ایمنی جاده های  دنیا                    
ــر  ــرگ و می ــر م ــد خط ــت« می توان ــا کیفی ــی »ب ــتفاده از کاله ایمن  - اس
ــرز  ــه ط ــواران ب ــیکلت س ــرای موتورس ــاده ای را  ب ــات ج ــی از تصادف ناش
ــزان مــرگ  ــوان می ــی کــه می ت ــا جای ــی کاهــش دهــد. ت ــل مالحظه ای قاب
و  میــر ناشــی از حــوادث موتورســیکلت ســواران را بــا اســتفاده از کاله ایمنی 
اســتاندارد تــا ۴0درصــد و آســیب های شــدید را تــا 70درصــد کاهــش داد. 
ــد،  فقــط ۴۴ کشــور کــه 17 درصــد جمعیــت جهــان را تشــکیل می دهن
ــور ســیکلت  ــرای موت ــی ب ــزام اســتفاده ازکاله ایمن ــه ال ــوط ب ــن  مرب قوانی

ــد. ســواران دارن
ــر  ــرگ و می ــش م ــث کاه ــی باع ــد ایمن ــتفاده از کمربن ــن اس - همچنی

ــی  ــد ایمن ــتفاده از کمربن ــا می شود.اس ــب خودرو ه ــو و عق سرنشــینان جل
می توانــد، آســیب های منجــر بــه مــرگ سرنشــینان جلــو را  ۴5-50 درصــد 
و مســافران عقــب خــودرو را ۲5-75 درصدکاهــش دهــد. 105 کشــور، کــه 
67 درصــد جمعیــت جهــان را تشــکیل می دهنــد، دارای قوانیــن الــزام آور 
بســتن کمربنــد ایمنــی هســتند. قوانینــی کــه همزمــان بــرای سرنشــینان  

صندلــی جلــو و عقــب خــودرو یکســان اســت. 
- اســتفاده از صندلــی ایمنــی مناســب کــودک به میــزان قابــل توجهی خطر 
آســیب های جــدی بــه کــودکان را کاهــش می دهــد. تــا جائیکــه قــرار دادن 
ــروز آســیب های   ــد خطــر ب ــودک » می توان ــی ک ــی ایمن ــا در«صندل بچه ه
ــا  ــا 80 درصــد )در مقایســه ب ــودکان داخــل خــودرو ت ــرای ک ــار را ب مرگب

کــودکان محــدود شــده بــا کمربنــد ایمنــی( کاهــش دهــد. عــالوه بــر ایــن، 
ریســک بــروز جراحــات و آســیب های ناشــی از تصادفــات بــرای کودکانــی 
کــه در صندلــی ایمنــی کــودک هســتند، تــا 77 درصد نســبت بــه کودکانی 
ــش  ــده اند، کاه ــانده ش ــا نش ــی در خودرو ه ــد ایمن ــا کمربن ــا ب ــه تنه ک
می دهــد. طبــق گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی تنهــا 53 کشــور، کــه 
17 درصــد از جمعیــت جهــان را تشــکیل می دهنــد، دارای قوانیــن الــزام آور 

نشســتن کــودکان روی »صندلــی ایمنــی کــودک« هســتند.
- دسترســی بــه موقــع و موثــر مصدومیــن حــوادث بــه کمک هــای اولیــه 
اورژانســی، پــس از تصادفــات جــاده ای، می توانــد جــان بســیاری از آنــان را 
ــه  ــیب های وارده ب ــش آس ــث کاه ــات داده و باع ــی نج ــوادث رانندگ در ح

ــه کمک هــای  مصدومــان شــود. آشــنایی افــراد حاضــر در محــل حادثــه ب
اولیــه، و نحــوه امــداد رســانی در لحظــات اولیــه حادثــه نقــش حیاتــی در 
ــل رســمی  ــاب عوام ــا غی ــر ی ــان تاخی ــان بخصــوص درزم نجــات مصدوم
اورژانــس دارد.  - وســایل نقلیــه تولیــدی و بفــروش رســیده در 80 درصــد 
کشــور های دنیــا، حداقــل اســتانداردهای ایمنــی را بــرآورده نمی کنند.ایمنی 
وســائط نقلیــه، نقــش بــه ســزایی در جلوگیــری ازبــروز حــوادث رانندگــی و 

ــدی دارد. ــیب های ج ــال آس ــش احتم کاه
- طراحــی جاده هــا می توانــد تاثیــر قابــل توجهــی بــر ایمنــی آنهــا داشــته 
ــران آن  ــه ایمنــی تمامــی کارب ــا توجــه ب ــد ب باشــد.  طراحــی جاده هــا بای
بویــژه »کاربــران آســیب پذیــر جاده هــا« شــوند.  بــه ایــن معنــی کــه بایــد 

اطمینــان حاصــل شــود، امکانــات و تســهیالت مناســب وکافی بــرای عابرین 
پیــاده، دوچرخــه ســواران و موتورســیکلت هــا وجــود دارد.  اقداماتی همچون 
تعییــن مســیرهای مخصــوص پیــاده روی، خط کشــی مســیرهای دوچرخه 
ســواری، تعییــن نقــاط ایمــن عبــور و مــرور و ســایر اقدامــات مرتبــط بــا آرام 
ســازی جریــان ترافیــک، بــرای کاهــش ریســک آســیب بــه کاربــران آســیب 
ــاالنه  ــای س ــی و هزینه ه ــارت مال ــت. - خس ــروری اس ــاده ای ض ــر ج پذی
ناشــی از حــوادث رانندگــی در دنیــا بــه بیــش از 518 میلیــارد دالر می رســد. 
بــه عبــارت دیگــر بصــورت میانگیــن معــادل 1 تــا ۲ درصــد« تولیــد ناخالص 
داخلــی« کشــور ها ســهم هریــک از آنهــا از بابــت خســارت ناشــی از ایــن 

حــوادث اســت.

ــات  ــر تصادف ــر اث ــده ب ــیب دی ــای آس ــالح گاردریل ه - اص
ــه  ــعیدی( ب ــه س ــت ال ــوار آی ــیج، بل ــوار بس ــر، بل ــوار الغدی )بل

ــهر ــطح ش ــر س ــازی معاب ــن س ــور ایم منظ
آمیــزی  رنــگ  و  ســازی  پــاک  و  شستشــو  عملیــات   -
ــیج  ــوار بس ــی ) بل ــزات ترافیك ــم و تجهی ــا ،عالئ گاردریل ه
،بلــوار آیــت الــه ســعیدی ، بلــوار مخابــرات ،بلــوار الغدیــر(  بــه 

ــرور  ــور و م ــی عب ــد و ایمن ــود دی ــور بهب منظ
ــم  ــی( چش ــاز ترافیك ــكار س ــی )آش ــم ترافیك ــب عالئ - نص
ببــری1000 عــدد ، گل میــخ ســوالر 700 عــدد ( میــدان الغدیــر، 
ــه  دوربرگــردان شــهید جوالیــی، بلــوار الغدیــر، بلــوار آیــت ال

ــعیدی  س
ــیج  ــوار بس ــوژ بل ــات رف ــی و عملی ــالح هندس ــرای اص - اج
ــی ــازی ترافیك ــور روان س ــه منظ ــه ب ــان مهدی ــدای خیاب ابت
- اجــرای رنــگ آمیــزی خطــوط عابــر پیــاده و  ســرعتكاه های 

ــدارس در  ــی م ــط كش ــوس و خ ــتگاه های اتوب ــفالتی ایس آس
ــع(  ســطح شــهر) 6301 متــر مرب

ــهر  ــطح ش ــی س ــای ترافیك ــم و تابلوه ــالح عالئ ــب و اص - نص
ــدد  500 ع

- نصــب تابلوهــای راهنمــای مســیردر واوان و بلــوار الغدیــر )30 
) د عد

ــارک  ــک در پ ــگ ترافی ــوزش فرهن ــای آم ــزاری كالس ه - برگ
ــدک(  ــارک ف ــک )پ ترافی

- برگــزاری و اجــرای نمایــش ترافیكــی در مــدارس ویــژه دانــش 
آمــوزان بــا موضــوع عبــور و مــرور

- چــاپ بنــر آموزشــی  بــا موضــوع فرهنــگ آمــوزش صحیــح 
رانندگــی و نصــب آن در ســطح شــهر 

ــز  ــاط مراك ــور ارتب ــه منظ ــوری، ب ــر ن ــاز اول فیب ــرای ف - اج
اداری شــهر و همچنیــن تجهیــزات  شــهری و حــذف  ارتباطــات 

غیــر امــن و ناپایــدار بــی ســیم، . مســافت اجــرای ایــن پــروژه 
كــه در فــاز اول حــدوداً 10 كیلــو متــر و  بلــوار بســیج را شــامل 
ــر  ــدار اكث ــاط امــن و پای ــن طــرح ارتب ــا اجــرای ای می شــود. ب
مراكــز اداری شــهر فراهــم گردیــده  و یكــی از مهمتریــن زیــر 

ــت.   ــی اس ــهر الكترونیك ــاخت های ش س
- نصــب دوربین هــای نظــارت تصویــری 28 دســتگاه )دوربیــن 
ــز 6  ــراغ قرم ــرل چ ــن كنت ــتگاه- دوربی ــمار 10 دس ــردد ش ت
ــتگاه-  ــی 6 دس ــات رانندگ ــت تخلف ــن ثب ــتگاه - دوربی دس

ــتگاه (  ــی 6 دس ــن نظارت دوربی
ــا  ــدد )ب ــهر 30 ع ــطح ش ــی در س ــه ایمن ــای ده ــب بنره - نص

ــررات  ــت مق ــوع رعای موض
ــی و رانندگــی  - برگــزاری نمایشــگاه رعایــت مقــررات راهنمای

و ایمنــی ترافیــک
- توزیع كاله ایمنی رایگان بین راكبان موتور سوار

اهم گزارش عملکرد مدیریت حمل و نقل وترافیک شهرداری اسالمشهر
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 روی خط خبر روی خط خبر

معــاون خدمــات شــهری منطقــه ســه از اجــرای عملیــات الیروبــی و تنظیــف انهــار در ســطح شــهرک واوان 
خبــر داد. بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر،  معــاون خدمات شــهری منطقــه در ایــن خصوص 
اظهــار داشــت: بــه منظــور ارائــه خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان و در جهــت جلوگیــری از آبگرفتگــی معابــر، 
عملیــات الیروبــی و پاكســازی انهــار منطقــه، توســط عوامــل ناحیــه خدمــات شــهری در حــال اجــرا می باشــد 

كــه در ایــن مرحلــه انهــار و كانال هــای اطــراف میــدان الغدیــر الیروبــی و پاكســازی شــدند.
وی در ادامــه افــزود: شــهروندان بــا جلوگیــری از ریختــن ضایعــات و نخالــه هــا در داخــل جــداول، جــوی هــا 

و كانــال هــای ســطح شــهر مــی تواننــد در آبادانــی و زیباســازی شــهر خــود مشــاركت نماینــد.

اجرای عملیات الیروبی و پاکسازی انهار در سطح شهرک واوان

 نمایــش »واقعــه در ســایه« بــه نویســندگی و كارگردانــی ابوالفضــل رحیــم زاده  بــه مناســبت ایــام عــزاداری مــاه 
صفــر اجــرا شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان فرهنگی ورزشــی ایــن نمایش در فرهنگســرای اســتاد شــهریار در شهرســتان 
اسالمشــهر از تاریــخ 20 الــی 30 آبــان بــرای عالقــه مندان بــه روی صحنــه رفت.

الزم بــه ذكــر اســت ایــن نمایــش كــه بــه همــت ســازمان فرهنگــی ورزشــی تولیــد شــده بــود بــا مجــوز اداره 
فرهنــگ و ارشــاد بــرای مــدارس دبیرســتانی پیــش بینــی شــده بــود.

نمایش واقعه در سایه با همت سازمان فرهنگی ورزشی اجرا شد
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مدیریت شهری با شناخت از مشکالت

 شهر خدمات مطلوب تری  ارائه می کند

امین اسدی، عضو شورای اسالمی شهر اسالمشهر:

شهر اسالمشهر دارای مشكالت ریز و درشتی است كه با 
بازدید های مستمر و نظارت صحیح می توانیم آنها را شناسایی و 

با ارجاء دادن به واحد مربوطه برای رفع آنها اقدام كنیم

امیــن اســدی بــا ابــراز اینکــه نظــارت و بازدیــد از توســعه 
و مشــکالت شــهر از وظایــف شــورای شــهر اســت گفــت: 
ــکالت و  ــی از مش ــناخت کاف ــا ش ــهری ب ــت ش مدیری
کاســتی های شــهر بــه واســطه بازدیدهــای خــود، 
ــه  ــهروندان ارائ ــه ش ــری ب ــات مطلوب ت ــد خدم می توان

کنــد.
عضــو شــورای شــهر همچنیــن خاطــر نشــان شــد: آنچه 
ــیدن  ــهروندان را در رس ــئوالن و ش ــد مس ــه مي توان ک
بــه آرمان شــهري مطلــوب و قابــل دســترس یــاري 
ــت  ــاد مدیری ــهری و ایج ــت ش ــعه مدیری ــاند، توس رس
واحــد شــهری بــا کمــک متخصصــان در کنــار بررســی و 
شــناخت کافــی از مشــکالت و کاســتی های شــهر اســت.

ــا خاطــر نشــان شــدن ایــن کــه اعضــای شــورای  وی ب
شــهر بایــد بازدید هــای مســتمر از شــهر داشــته 

باشــند افــزود: بــدون اســتناد بــه ایــن نــگاه نمی توانیــم 
ــهر را  ــهری اسالمش ــت ش ــف مدیری ــای مختل کارکرده
ــودی  ــفه وج ــه فلس ــرا ک ــید زی ــت بخش ــود وضعی بهب
شــورای شــهر نظــارت و بررســی اقدامــات صــورت 

ــت.  ــه اس گرفت
ــراز  ــهر اب ــهر اسالمش ــورای ش ــو ش ــدی عض ــن اس امی
داشــت: شــهر اسالمشــهر دارای مشــکالت ریز و درشــتی 
ــح  ــارت صحی ــتمر و نظ ــای مس ــا بازدید ه ــه ب ــت ک اس
می توانیــم آنهــا را شناســایی و بــا ارجــاء دادن بــه واحــد 

مربوطــه بــرای رفــع آنهــا اقــدام کنیــم.
ــای  ــا و معاونت ه ــرد واحده ــد از عملک ــت: بازدی وی گف
مختلــف شــهرداری و نظــارت بــر عملکرد آنها نخســتین 
گام در راه دســتیابی بــه توســعه شــهری اســت چــرا کــه 
ــهرداری  ــران ش ــهر و مدی ــورای ش ــای ش ــور اعض حض

ســوای نظــارت بــر حســن انجــام کار، قــوت قلبــی بــرای 
پرســنل شــهرداری محســوب می شــود.

امیــن اســدی بــا ابــراز اینکــه درآمــد شــهرداری ها کاهش 
پیــدا کــرده و نیازمنــد درآمــد پایــدار هســتند افــزود: نبود 
و محقــق نشــدن درآمدهــاي پایــدار، یکي از عوامل بســیار 
مهــم و موثــر در محقــق نشــدن مدیریــت واحــد و پایــدار 
شــهري اســت بنابرایــن بــا بررســي اقدامــات انجــام شــده، 
ایجــاد ثبــات و اســتواري در درآمدهــا یکــی از برنامه هــای 

مهــم در شــورای شــهر اســت.
ایــن مســئول در پایــان خاطــر نشــان شــد: بــا تدابیــری 
کــه در شــورای شــهر اندیشــیده شــده اســت، امیدواریــم 
بــا ایجــاد درآمدهــای پایــدار و جــذب ســرمایه گــذاران 
بخــش خصوصــی و خارجــی بتوانیــم اسالمشــهر را بــه 

ســمت توســعه بیشــتر ســوق دهیــم.

در ادامــه بازدیدهــای اعضــا شــورا از 
ــهری،  ــف ش ــق مختل ــاّلت و مناط مح
مــردم در  نماینــدگان  از  تــن  ســه 
پارلمــان شــهری ضمــن حضــور در 
ــگاه  ــهرداری از ورزش ــک ش ــه ی منطق
امــام خمینــی )ره( شــهرداری، شــهرک 
جانبــازان، پــارک امیرکبیــر، پــارک ایثار 
ــه  ــد. ب ــد کردن و محــاّلت مجــاور بازدی
گــزارش روابــط عمومــی شــورا اســالمی 
ــه  ــد ک ــن بازدی ــهردر ای ــهر اسالمش ش
ــی،  ــا مهرپویان طاران ــور علیرض ــا حض ب

علی اکبــر ترابــی و کریــم نایبــی صــورت 
گرفــت شــهروندان بــه بیان مشــکالت و 

ــد. ــود پرداختن ــتی های موج کاس
ــهری  ــت ش ــه مدیری ــران مجموع مدی
ــن  ــز ضم ــد نی ــن بازدی ــر در ای حاض
اســتماع مشــکالت موجــود، راهکارهــا و 
ــد. ــرح کردن ــا را مط ــع آنه ــرایط رف ش

ــی  ــازه ی زمان ــک ب ــی اســت در ی گفتن
مشــخص بــه منظــور بررســی حصــول 
ــاد  ــد مجــدد از مناطــق ی ــج، بازدی نتای

ــت. ــد گرف شــده صــورت خواه

بازدید اعضای شورای شهر از شهرک جانبازان وسطح شهر

شجره طیبه بسیج 
بازوی توانمند انقالب اسالمی است

کریم نایبی عضو شورای شهر اسالمشهر:

حضرت امام راحل)ره( با تیزبینی و آینده نگری
 نهادی را بنیان گذاری كرد كه هر روز اهمیت و جایگاه 

و اثرگذاری این نهاد بر ما روشن تر می شود

ــه  عضــو شــورای شــهر اسالمشــهر ضمــن تبریــک هفت
گرامیداشــت بســیج گفــت: شــجره طیبــه بســیج بــازوی 
توانمنــد انقــالب اســالمی اســت کــه در روزهــای ســخت 
و حســاس بــه کمــک نظــام و انقــالب آمــده و کشــور را از 

ــور داده اســت. ــای ســخت عب بحران ه
کریــم نایبــی در گفتگــو بــا خبرنگار توســعه و شهرســازی 
ــادگار ارزشــمند حضــرت امــام خمینــی )ره(  بســیج را ی
دانســت و گفــت: حضــرت امــام راحــل)ره( بــا تیزبینــی و 
ــر روز  ــه ه ــرد ک ــذاری ک ــادی را بنیان گ ــری، نه آینده نگ
اهمیــت و جایــگاه و اثرگــذاری ایــن نهــاد بــر ما روشــن تر 

می شــود.
وی بســیج را یــک الگــو و فرهنگ ناب اســالمی دانســت و 
گفــت: امــروز نهــاد مقــدس بســیج در کشــور مــا بــه یــک 

الگــو بــرای ســایر ملت هــای آزاده جهــان تبدیــل شــده به 
طــوری کــه ایــن الگــو و فرهنــگ بــه کشــورهای عــراق، 
ــت و در  ــده اس ــل ش ــوریه منتق ــطین و س ــان، فلس لبن
ســالهای اخیــر دیدیــم کــه مقاومــت نیروهای مردمــی در 
عــراق و ســوریه بــا اســتفاده از الگــوی بســیج ســازماندهی 
ــون  ــی همچ ــای مردم ــکیل گروه ه ــت و تش ــده اس ش
ــیجی در  ــگ بس ــر و فرهن ــر از تفک ــعبی متأث حشد الش

ایــران بــوده اســت.
عضــو شــورای شــهر اسالمشــهر ضمــن تبریــک پیــروزی 
محــور مقاومــت بــر شــجره خبیثــه داعــش به شــهروندان 
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــواده ش ــه خان ــژه ب ــهر بوی اسالمش
تصریــح کــرد: ایــن پیــروزی محصــول به کارگیــری 

فرهنــگ و الگــوی بســیجی اســت.

کریــم نایبــی بــا بیــان اینکه همه مــردم ایــران اســالمی از 
نابــودی داعــش خوشــحال و خرســند هســتند افــزود: این 
پیــروزی بــزرگ حاصــل مجاهدت هــا و فرماندهی ســردار 
رشــید اســالم حاج قاســم ســلیمانی و یــاران پرتالشــش و 
همچنیــن ثمــره خــون پــاک شــهدای مدافــع حرم اســت.

وی بــا بیــان اینکــه از جمــع بســیجیان شهرســتان 
اسالمشــهر نیــز شــهدای مدافــع حــرم گــران قــدری در 
چهــار ســال گذشــته در راه مبــارزه بــا تکفیری هــا و دفاع 
از حریــم آل ا... تقدیــم شــده گفــت: همــه ما باید قــدردان 
ــاک شــهیدانمان باشــیم و از آرامــش و امنیتــی  خــون پ
ــد  ــه ارمغــان آورده ان ــرای کشــورمان ب ــزان ب کــه آن عزی
در جهــت خدمــت هرچــه بیشــتر بــه مــردم اسالمشــهر 

اســتفاده کنیــم.

ــه بســیج سرپرســت  ــا هفت همــزان ب
شــهرداری اسالمشــهر بــه همــراه 
اعضــای شــورای شــهر و مدیــران 
دفتــر  در  حضــور  بــا  شــهرداری 
فرماندهــی ســپاه ناحیــه مقاومــت 
بســیج سیدالشــهدا اسالمشــهر حضور 
یافتــه و ایــن ایــام را تبریــک گفتنــد.
مهنــدس ســرمدی در ایــن دیــدار بــا 
ــت:  ــیج  گف ــه بس ــک هفت ــراز تبری اب
ــه  الحمــداهلل امــروزه تفکــر بســجی ب
صــورت جهانــی گســترش پیــدا کرده 

ــم شــده اســت. ــا حاک ــی دنی ــر تمام ــر ب ــن تفک و ای
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر سرپرســت شــهداری بــا تاکیــد بــر 
گســتره تفکــر بســیجی در دنیــا افــزود: پیــروزی نظــام جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
واســطه همیــن تفکــر بســیجی توانســت بــر دسیســه های دشــمنان اســالم و نظــام که 

در قالــب داعــش تــالش بــر بــد نــام کــردن اســالم داشــتند، پیــروز شــود.
ــا خلــق و خــوی بســیجی ثابــت  وی خاطــر نشــان شــد: رزمنــدگان مدافــع حــرم ب

کردنــد کــه تفکــر بســیجی یــک تفکــر تاثیــر گــذار بــر دنیاســت.
ســرمدی بــا ابــراز اینکــه همــه مــا یــک بســیجی هســتیم اظهــار داشــت: بــا همیــن 
ــی  ــی خاص ــم از پیچیدگ ــر می کنی ــه فک ــکالتی ک ــیاری از مش ــیجی بس ــر بس تفک
برخــوردار اســت قابــل حــل بــوده و می تــوان بــه راحتــی از آن مشــکالت عبــور کــرد.

اسالمشــهر  شــهرداری  سرپرســت 
همــت بســیجیان را در هشــت ســال 
دفــاع مقــدس و مبــارزه بــا داعــش و 
ــه  ــه از روحی ــر گرفت صهیونیســم را ب
بســیجی برشــمرد و افــزود: اگــر 
ــن  ــو گرفت ــیجی و الگ ــگ بس فرهن
از تفکــر بســیجی در دســتگاه های 
ــد  ــدا کن ــترش پی ــز گس ــی نی اجرای
ــز  ــی نی ــکالت داخل ــیاری از مش بس

ــد. ــد ش ــرف خواه برط
 در ادامــه ایــن دیــدار طارانــی رئیــس 
شــورای شــهر اسالمشــهر بــا ابــراز تبریــک هفتــه بســیج گفــت: پیــروزی بــر داعــش 
نشــان داد کــه هرکجــا بســیج و نیروهــای بســیجی حضــور داشــته باشــند شکســت 
معنــا نــدارد و پیــروزی بــر داعــش نیــز بــا حضــور بســیجیان و مدافعــان حــرم کــه 

برگرفتــه از تفکــر بســیج اســت حاصــل شــد.
رئیــس شــورای شــهر بــا خاطــر نشــان شــدن تالش هــای جهادیــن ســپاه و بســیجیان 
شهرســتان اسالمشــهر افــزود: حرکت هــای جهــادی کــه یکــی از فعالیت هــای ارزنــده 

بســیج اســت در شهرســتان اسالمشــهر دســت آوردهای خوبــی داشــته اســت .
وی اظهــار کــرد: مشــارکت عظیــم در ایجــاد شــهرک شــهید جعفــری و حضــور در 
مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه و دیگــر فعالیت هــای شــما نمونه هایی از حرکــت جهادی 

بــا تفکــر بســیجی اســت کــه بــرکات زیــادی بــه همــراه داشــته اســت.

امروزه تفکر بسیجی به صورت جهانی گسترش پیدا کرده است

ســه  منطقــه  شــهردار  موالیــی 
جهــت  در  شــهرداری  تــالش  از 
ســگ های  انتقــال  و  جمــع آوری 
بالصاحــب بــه مرکــز ســاماندهی 

داد. خبــر  بالصاحــب  حیوانــات 
بــه گــزارش روابط عمومــی شــهرداری 
ــت های  ــی درخواس ــهر، در پ اسالمش
ــه  ــیدگی ب ــوص رس ــی در خص مردم
ــرد  ــگ های ولگ ــش س ــل افزای معض
ــراوان  ــکالت ف ــاد مش در واوان و ایج
بــرای شــهروندان، موالیــی گفــت: بــا 
ــگهای  ــداد س ــش تع ــه افزای ــه ب توج
ولگــرد و مزاحمتهــای ایــن حیوانــات 
بــرای شــهروندان و ایجــاد آلودگیهای 
محیطــی در ســطح شــهر، شــهرداری 
ــال  ــع آوری و انتق ــان جم واوان عملی
ایــن حیوانــات بــه مرکــز ســاماندهی 

حیوانــات بالصاحــب را در اولویــت 
طــرح هــای خدماتــی خــود قــرار داده 

کــه در حــال انجــام مــی باشــد.
زنده گیــری  اکیــپ  افــزود:  وی 
ــه  ــطح منطق ــرد در س ــگهای ولگ س
ــه طــور متوســط  فعــال اســت کــه ب
از  ســگ  قــالده  بیســت  روزانــه 
ــل  ــداری منتق ــز نگه ــه مرک واوان ب
قــرار  بدلیــل  ولیکــن  می شــود 
گرفتــن واوان در مجــاورت زمینهــای 
اطــراف،  بیابان هــای  و  کشــاورزی 
کمــاکان وجــود ســگهای ولگــرد 
ــه چشــم  ــردم ب در محــل زندگــی م
دلیــل الزم  بــه همیــن  میخــورد 
زنــده  عملیاتهــای  تعــداد  اســت 
ایــن  در  ولگــرد  گیــری ســگهای 

منطقــه افزایــش یابــد.

جمع آوری سگ های ولگرد از سطح واوان 
با جدیت در حال اجراست

کالس آمــوزش فرهنــگ ترافیــک ویــژه دانــش 
ــر در  ــران تای ــه شــهدای ای ــوزان دبســتان دختران آم

ــد. ــزار ش ــک برگ ــارک ترافی پ
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، 
ــناس  ــر کارش ــوزان زیرنظ ــه دانش آم ــن جلس در ای
مدیریــت ترافیــک مهنــدس اســماعیل نــژاد و 
ســروان  راهــور  پلیــس  کارشــناس  همچنیــن 
ــا و  ــم تابلوه ــا مفاهی ــده و ب ــوزش دی ــی وردی آم عل
ــم راهنمایــی و رانندگــی و همچنیــن ضــرورت  عالئ
بســتن کمربنــد ایمنــی و مســائل مرتبــط بــا عبــور و 
مــرور آشــنا شــدند. الزم بــه ذکر اســت دانــش آموزان 
ــای  ــا تابلوه ــنایی ب ــور در کالس و آش ــن حض ضم
ترافیکــی از محــل پــارک بازدیــد نمــوده و بصــورت 
ــا تقاطــع هــای شــهری و  عملــی ضمــن آشــنایی ب
چــراغ راهنمایــی، نحــوه عبــور از پــل عابــر پیــاده و 

ــد. ــرا گرفتن ــهری را ف ــر ش ــردد در معاب ت

آموزش فرهنگ ترافیک به دانش آموزان

ــای  ــه دو از پلمــپ واحده ــات منطق مســئول اجرائی
ــر داد. ــف در ســطح منطقــه خب صنفــی متخل

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، 
ــدم  ــهرداری و ع ــات ش ــول مطالب ــتای وص در راس
تمکیــن بــه رأی از ســوی 15 واحــد تجــاری بدهــکار 
و متخلــف، روز گذشــته تعــداد 15 بــاب واحــد تجاری 
توســط عوامــل اجرائیــات شــهرداری منطقــه دو 

اسالمشــهر پلمــپ گردیــد.

پلمپ تعداد ۱5 واحد صنفی متخلف در منطقه دو

ــات  ــرای عملی ــک از اج ــه ی ــران منطق ــئول عم مس
ــان  ــه 31 در خیاب ــفالت کوچ ــزه آس ــش مکانی روک
مطهــری و جدولگــذاری کوچــه فــردوس 31 در 

ــر داد. ــاء خب ــهرک انبی ش
ــی شــهرداری اسالمشــهر،  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حیــدری ضمــن اعــالم ایــن خبــر گفــت: بهســازی و 
ســاماندهی معابــر در جهــت بهبود تــردد شــهروندان از 
اولویــت هــای مجموعــه مدیریت شــهری اســت که در 
ایــن راســتا اجــرای عملیــات آســفالت مکانیزه و ســایر 
ــر  ــدی در معاب ــت بن ــق اولوی ــی طب ــای عمران پروژه ه

مختلــف ســطح منطقــه در حــال اجراســت.

اجرای عملیات روکش مکانیزه آسفالت معابر

صبــح روز جمعــه آزمــون دوره هــای آموزشــی غیــر 
حضــوری کارکنــان شــهرداری اسالمشــهر در محــل 
مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای اسالمشــهر برگــزار 

شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، 
ایــن آزمــون بــا حضــور ۲۴3 نفــر از پرســنل 
احمــد  و شــهرداری های  اسالمشــهر  شــهرداری 
ــی  ــه در 5 رشــته امتحان ــاد مســتوفی و چهاردانگ آب
بــا حضــور نماینــدگان محتــرم اســتانداری تهــران و 

ــد. ــزار ش ــهرداریها برگ ــازمان ش س
گفتنی اســت بــه شــرکت کننــدگان در ایــن آزمــون 
در صــورت کســب امتیــاز الزم، گواهینامــه آمــوزش 

ــر حضــوری اعطــاء می شــود. غی

برگزاری آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری 
کارکنان شهرداری اسالمشهر

بــا توجــه بــه لــزوم کمــک رســانی بــه زلزلــه زدگان 
غــرب کشــور، دومیــن مرحلــه کمــک هــای 
شــهرداری و شــورای اســالمی اسالمشــهر بــه 

ــد. ــال ش ــور ارس ــرب کش ــه زده غ ــق زلزل مناط
شــهرداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اسالمشــهر  شــهرداری  اسالمشــهر، سرپرســت 
ــیب دیده در  ــان آس ــا هموطن ــدردی ب ــن هم ضم
ــامل  ــه ش ــن محمول ــال دومی ــه، از ارس ــن زلزل ای
هیتربرقــی و نایلــون پــس از ارســال پتــو و ســایر 
وســایل مــورد نیــاز بــه مناطــق زلزلــه زده و انجــام 
ــدات الزم جهــت تســریع در ارســال کمــک  تمهی
ــارکت  ــن مش ــهری و همچنی ــت ش ــای مدیری ه
ــان  ــه هموطن ــاری رســاندن ب ــرای ی شــهروندان ب

ــر داد.  ــه زده خب زلزل

ارسال دومین محموله کمک های شورای اسالمی شهر و 
شهرداری اسالمشهر به مناطق زلزله زده غرب کشور

ــای  ــع در انته ــان واق ــارک آب ــداث پ ــات اح عملی
بلــوار ولیعصــر واوان محلــه ی مهســتان آغــاز شــد.

شــهرداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اسالمشــهر، ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
ســبز شــهری پــس از تامیــن آب مــورد نیــاز ایــن 
ــه آغــاز اجــرای فضــای ســبز در  پــارک، اقــدام ب

ــرد. ــور ک ــارک مذک پ
ــه  ــات، نخال ــن عملی ــدای ای ــی اســت در ابت گفتن
بــرداری، جمــع آوری خــاک مــازاد ، تســطیح ، و 
طراحــی پــارک، خاکریــزی خــاک نباتــی )خــاک 

ــرا شــد. ــزی آن اج ــی ( و گچ ری زراع

آغاز عملیات احداث پارک آبان در شهرک واوان

در دیدار با فرماندهان سپاه اسالمشهر، مهندس سرمدی عنوان كرد:
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رضــا عظیمــی مدیــر ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی از حضــور 
بیــش از 1600 قــرآن آمــوز، در دارالقرآن شــهرداری اسالمشــهر خبــر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر، عظیمــی بــا اعــالم 
ــال دوم ۹6 از  ــرآن در نیمس ــوزش ق ــای آم ــت: کالس ه ــر گف ــن خب ای
ــا حضــور 57 مربــی در ده رشــته قرآنــی روخوانــی  نیمــه دوم مهرمــاه ب
و روانخوانــی، تجویــد، صــوت و لحــن، حفــظ، ترجمــه و مفاهیــم، احــکام، 
تفســیر، نهــج البالغــه، مهــد و پیــش دبســتانی قــرآن در دو بخــش بانوان 

و آقایــان فعالیــت آموزشــی خــود را آغــاز کــرد.
وی در ادامــه بــه آمــار قرآن آمــوزان بــه تفکیــک رشــته تحصیلــی اشــاره 
کــرد و گفــت: رشــتۀ روخوانــی و روانخوانــی قــرآن کریــم تعــداد 6۹۴ نفــر، 
تجویــد مقدماتــی 15۴ نفــر، قرائــت تقلیــدی70 نفــر، حفــظ ۲15 نفــر، 
تفســیر و ترجمــه و مفاهیــم 30 نفــر، پیــش دبســتانی 81 نفــر، مهــد نــور 
بــا تعــداد 350 نفــر خردســال مشــغول فعالیــت های آموزشــی می باشــند.

عظیمــی در ادامــه بــه فعالیــت شــعبات چهارگانــه دارالقــرآن اشــاره کــرد و 
افــزود: بــه علــت اســتقبال گســترده مــردم از کالس هــای آمــوزش قــرآن، 
ــف  ــق مختل ــرآن در مناط ــوزش ق ــعبه آم ــار ش ــدازی چه ــه راه ان ــدام ب اق
ــک از شــعبات  ــا کنــون هری شهرســتان اسالمشــهر نمــود کــه بحمــدهلل ت
چهارگانــه اعــم از شــعبه فاطمــه الزهــرا ســالم اهلل علیهــا واقــع در خیابــان 
فاطمــه زهــرا ســالم اهلل علیهــا، شــعبه ذکــری واقــع در خیابان تختی، شــعبه 
نورالهــدی واقــع در واوان و شــعبه امــام حســین علیه الســالم واقع در شــهرک 

امــام حســین علیــه الســالم ، بــا اســتقبال خوبــی از جانــب ســاکنین هریــک 
از مناطــق مواجــه شــده اســت.

ــا  وی یــاد آور شــد: اخیــراً اداره موسســه دارالقــرآن شــهرداری اسالمشــهر ب
ــه  ابالغــی از ســوی شــورای اســالمی شهرســتان و سرپرســت شــهرداری ب
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اسالمشــهر واگــذار شــده 
اســت و دوســتان مــا در مجموعــه ســازمان فرهنگــی، بــا تمــام تــوان در صدد 
افزایــش فعالیــت کمــی و کیفــی فعالیــت قرآنــی در شهرســتان اسالمشــهر 
مــی باشــند. امیدواریــم در شهرســتان اسالمشــهر کــه بــه نــام شــهر حافظان 

قــرآن مشــهور شــده، شــاهد شــکوفایی روز افــزون فعالیــت قرآنــی از 
کلیــه نهادهــا و ســازمان هــا باشــیم.

مدیــر ســازمان فرهنگــی در ادامــه بــه عمــده فعالیــت هــای انجــام 
ــزود: در  ــرد و اف ــرآن شــهرداری اسالمشــهر اشــاره ک شــده در دارالق
ایــن مــدت زمــان کوتاهــی کــه مدیریــت ایــن مجموعــه بــه ســازمان 
واگــذار شــده فعالیــت هایی جهــت تأمین امکانــات رفاهی و آموزشــی 
صــورت گرفتــه اســت کــه عمــده فعالیتهــای آموزشــی عبارتســت از: 
پیگیــری عقــد تفاهــم نامــه همــکاری بــا ســازمان تبلیغات اســالمی، 
ــرورش،  ــوزش و پ ــتانی از آم ــش دبس ــوز پی ــت مج ــری دریاف پیگی
برگــزاری اختتامیــه کالســهای تابســتانی و همچنین برگــزاری کارگاه 

آشــنایی بــا آییــن نامــه داوری مســابقات حفــظ قــرآن.
ــهرداری  ــرآن ش ــه دارالق ــد موسس ــادآور ش ــان ی ــی در پای عظیم
اسالمشــهر بــا دارا بــودن فضــا و امکانــات آموزشــی و نیــز کتابخانــه 
تخصصــی علــوم قرآنــی از ســال 83 تــا کنــون همــواره مورد اســتقبال اقشــار 
مختلــف بــود کــه الزم میدانــم از زحمات مســئولین و مدیران ســابق ســپاس 

و قدردانــی خــود را داشــته باشــم.
کلیــۀ کالس هــای آموزشــی در طــول ایــام هفتــه از ســاعت 8 صبــح الــی 1۹ 
بــا حضــور مربیــان مجــرب در قالــب ۹8 کالس آموزشــی بــا حضــور57 مربی 
در دو بخــش بانــوان و آقایــان از نیمــه دوم مهرمــاه آغــاز و تــا پایــان خــرداد 

ســال ۹7 ادامــه خواهــد داشــت. 

حضور بیش از ۱600 قرآن آموز در دارالقرآن شهرداری اسالمشهر

روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری اسالمشهر

رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اسالمشهر عنوان کرد:

جناب آقای حسین میالنی
مدیر روابط عمومی شهرداری اسالمشهر

جمعی ازخبرنگاران شهرستان اسالمشهر


