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امکاناکرانهمزمان۵فیلم
درپردیسسینماییاسالمشهر

رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری
 از تکمیل عملیات ساختمانی سینما خبر داد

رئیــس شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر از جــای 
شــهری  مدیریــت  حــوزه  در  پژوهــش  خالــی 
کــرد و خواســتار توجــه ویژه شــهرداری  انتقــاد 

بــه ایــن مقولــه مهــم شــد.

شــورای  رســمی  جلســه  در  اسالمشــهر  شــهرداری  سرپرســت 
اســالمی شــهر از ضــرورت بازنگــری در فرآینــد اجــرای پروژه هــای 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــی و تخصص کارشناس ــامانه  ــاد س ــی و ایج عمران

گفــت. ســخن 

صفحه۴ و ۵ را بخوانید

صفحه۶ را بخوانید
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شورا و شهرداری
 از قهرمانان 

حمایت می کنند

کرد: رئیس شورا شهر مطرح 

جای خالی پژوهش
در شهرداری

کرد: کید  سرپرست شهرداری تا

لزوم بازنگری در فرآیند
 اجرای پروژه های عمرانی

صفحه۲
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فعالیت های عمرانی 
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معاون عمرانی شهرداری اسالمشهر:
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سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر در جلسه 
رســمی شــورای اســالمی شــهر از ضــرورت 
پروژه هــای  اجــرای  فرآینــد  در  بازنگــری 
و  کارشناســی  ســامانه  ایجــاد  و  عمرانــی 

گفــت. تخصصــی در ایــن زمینــه ســخن 
داود  شهرســازی،  و  توســعه  گــزارش  بــه 
مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  بیات ســرمدی 
گفــت: متاســفانه در زمــان تعریــف پروژه هــا 
و  ضعف هــا  مناقصه هــا،  برگــزاری  و 
وجــود  شــهرداری  در  بســیاری  مشــکالت 
گرفتــن  کــه بــا توجــه بــه قــرار  داشــته اســت 
اجــرای  و  بودجــه  تدویــن  آســتانه  در 
ایــن  در  حتمــا  بایــد  جدیــد  پروژه هــای 
صــورت  اساســی  بازنگری هــای   زمینــه 

پذیــرد.
در  کــه  هایــی  خــالء  از  یکــی  افــزود:  وی 
گذشــته در شــهرداری وجــود داشــته و هنــوز ایــن مشــکل برطــرف نشــده، 
کــه بایــد قبــل از  مربــوط بــه تدویــن شناســنامه پروژه هــای عمرانــی اســت 
اجــرای آن آمــاده شــود و همــه اســناد و اطالعــات مــورد نیــاز یــک پــروژه در آن 
کــرد. حتــی در زمینــه  ذخیــره شــود تــا در صــورت لــزوم بتــوان بــه آنهــا مراجعــه 
مناقصــه و مزایــده نیــز وجــود ایــن اســناد و شناســنامه پــروژه بســیار ضــروری 

کــه می توانــد فرآینــد اجــرای پــروژه را بهبــود ببخشــد. اســت 
گذشــته نیــز اســناد و اطالعاتــی دربــاره  کــه در   ســرمدی بــا اشــاره بــه ایــن 
بهتــری  روش هــای  بایــد  و  نیســت  کافــی  ایــن  امــا  می شــد  پروژه هاآمــاده 
نشــان  خاطــر  شــود،   گرفتــه  پیــش  در  پروژه هــا  شناســنامه   تهیــه  بــرای  را 
ــرای دریافــت مجــوز  ــروژه ب ــه عنــوان پ ــه هــر آنچــه ب ک ــرد: درســت آن اســت  ک
یــا مصوبــه بــه شــورای شــهر ارســال می شــود، پیــش زمینه هــای آن نیــز بــه 
کامــل در شــهرداری انجــام شــده باشــد، امــا در حــال حاضــر بــه ایــن  صــورت 
صــورت نیســت و شــهرداری اسالمشــهر در تهیــه اســناد پروژه هــا و اســنادی 
کــه بایــد رفــع شــود. کــه بــر اســاس آن پــروژه تعریــف می شــود، مشــکالتی دارد 
یــک  را  مناقصه هــا  برگــزاری  جریــان  در  بیشــتر  دقــت  ضــرورت  ســرمدی 
موضــوع مهــم و اساســی دانســت و در توضیــح ایــن بخــش از ســخنان خــود 
کــه مناقصــه ای  گفــت: بــه طــور مثــال زمانــی  بــه تشــریح یــک مثــال پرداخــت و 
گریــد و صالحیــت پیمانــکار بررســی و  کــه بایــد  برگــزار می شــود، در جایــی 
کافــی  توجــه صــورت نمی گیــرد و حتــی در مرحلــه  ارزیابــی شــود،به انــدازه 
کــه بایــد تضمین هایــی از آنهــا  کــه پیمانــکار انتخــاب می شــود در جایــی  بعــد 
کــه بایــد اصــالح  کاســتی هایی در فرآیندهــا وجــود دارد  گرفتــه شــود نواقــص و 

شــود و وجــود حتــی یــک مــورد اشــتباه نیــز قابــل پذیــرش نیســت.
کاهــش این  سرپرســت شــهردای اسالمشــهر از اتخــاذ روش هــای جدیــد بــرای 
گفــت: پــس از ایــن مراقبت هــای بیشــتری در ایــن زمینــه  موضــوع خبــر داد و 
انجــام خواهیــم داد تــا بــه مــوازات اجــرای پروژه هــای مهــم بــرای شــهر، ضــرر 
ــع  ــا همیــن مناب ــع محــدود شــهرداری وارد نشــود و ب ــه مناب و خســارتی نیــز ب

انــدک بشــود نتایــج مفیــد تــری بــه دســت آورد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در جمــع اعضــای شــورای اســالمی 
شــهر، مســاله نظــارت در رونــد اجــرای پروژه هــا را نیــز یــک اصــل انــکار نشــدنی 
گفــت: در بحــث نظــارت نیــز ضعــف و مشــکالت عمــده ای وجــود  دانســت و و 

کــه ایــن مشــکالت نیــز ریشــه در مســایل تخصصــی دارد. دارد 
کــه منابــع انســانی  گفــت: بــه رغــم ایــن  ســرمدی در توضیــح ایــن موضــوع 
کارآزمــوده اســت، امــا همــه ایــن افــراد  کارشناســان زبــده و  شــهرداری مملــو از 
کــم داریــم  کنــار رفته انــد و از ایــن رو افــراد متخصــص در ایــن حــوزه  بــه دالیلــی 
کــه از بنیــان دچــار  و بــه همیــن خاطــر بعضــًا پروژه هایــی پایه گــذاری شــده اند 

آســیب هســتند.
کــه تغییــر دیدگاه هــا  کــرد  سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر در پایــان تصریــح 
اســت در  اصــل مهــم  یــک  کــردن روش هــا  روزآمــد  و  در مدیریــت شــهری 
کشــور مــا و بــه طــور ویــژه در اسالمشــهر  گذشــته در  حالــی طــی ســال های 
ــا  ــر دیدگاه ه ــا و تغیی ــالح روش ه ــن اص ــر ای ــت. بناب ــده اس ــی نش ــه آن توجه ب

مهمتریــن اولویــت مدیریــت شــهری در آینــده اســت.

جــای  از  اسالمشــهر  شــهر  اســالمی  شــورای  رئیــس 
ــرد  ک ــی پژوهــش در حــوزه مدیریــت شــهری انتقــاد  خال
و خواســتار توجــه ویــژه شــهرداری بــه ایــن مقولــه مهــم 

شــد.
ــای  ــه نیازه ک ــن  ــان ای ــا بی ــی ب ــان طاران ــا مهرپوی علیرض
در  نیســت،  گذشــته  بــا  مقایســه  قابــل  شــهرها  امــروز 
گفتگــو بــا توســعه و شهرســازی افــزود: اسالمشــهر بــه 
عنــوان نمونــه یــک شــهر در حــال توســعه و رشــد دیگــر 
بــه جــای  و حــاال  نــدارد  را  قبــل  یــک دهــه  نیازهــای 
تــازه ای جایگزیــن  هــای  گذشــته، دغدغــه  مشــکالت 
و  برنامه هــا  تدویــن  در  را  آنهــا  بایــد  کــه  اســت  شــده 

داد. قــرار  توجــه  مــورد  شــهری  پروژه هــای  اجــرای 
نماینــده مــردم اسالمشــهر در پارلمــان شــهری در ادامــه 
نیازهــای  و  شــهری  هــای  اولویــت  شــناخت  ضــرورت 
مهم تــر شــهر از دیــدگاه شــهروندان را یکــی دیگــر از مــوارد 
فنــی  هــای  پژوهــش  و  میدانــی  مطالعــه  بــه  نیازمنــد 
گفــت: مــا هنــوز نتوانســته ایم بــه یــک نظــام  دانســت و 
جامــع نظرســنجی در شــهرداری و شــورا دســت پیــدا 
کــه همیــن امــر باعــث می شــود نتوانیــم بــر اســاس  کنیــم 
خواســت و نظــر مــردم دســت بــه تدویــن پروژه هــا بزنیــم 
گاهــی ممکــن اســت نیازهــای دارای  و بــه همیــن علــت 

کمتــر مــورد توجــه قــرار بگیرنــد. اولویــت بیشــتر 
کــه پیشــتر یــک واحــد  مهرپویــان طارانــی بــا بیــان ایــن 
دالیلــی  بــه  امــا  داشــت  قــرار  شــهرداری  در  پژوهــش 
در  بخــش  ایــن  احیــای  ضــرورت  بــر  شــد،  تعطیــل 
ــه  ک ــن  ــت: ای گف ــرد و  ک ــد  کی ــورا تا ــهری و ش ــت ش مدیری
پژوهــش  نیازمنــد  بخش هــا  همــه  امــروزه  می گوییــم 
هســتند یــک شــعار صــرف نیســت بلکــه تجربــه همیــن 
کشــورهای  کشــور مــا حتــی ســایر  یکــی دو دهــه قبــل 
گــر بــه ایــن بخــش توجــه  کــه ا جهــان نشــان داده اســت 
گرفتــه  اضافــی  هزینه هــای  از  بســیاری  جلــوی  شــود 
می شــود و چــه بســا بتــوان بــا اندکــی وقــت بیشــتر بــه 
نتایــج مطلــوب تــری بــرای توســعه متــوازن و صحیــح 

شــهر دســت یافــت.
بخــش  در  اسالمشــهر  شــهر  اســالمی  شــورای  رئیــس 
در  پویایــی  ایجــاد  ضــرورت  خــود  ســخنان  از  دیگــری 
نهــاد  ایــن  عملکــرد  کیفیــت  ارتقــای  و  شــهر  شــورای 
مردمــی را مــورد توجــه قــرار داد و با اشــاره بــه برنامه های 
شــورا بــرای رســیدن بــه نقطــه مطلوب، گفــت: ترکیــب 
شــورای شــهر و میانگیــن تحصیــالت و تجربــه اعضــای 
کــه انتظــار مــی رود بتوانیــم در  گونــه ای اســت  شــورا بــه 
ــی  ــی نســبت بــه تحول کنــده از تعامــل و همدل فضایــی آ
مانــدگار و ارزشــمند اقداماتــی مناســب انجــام دهیــم.
ــه  ــت در خدمــات شــهری و ارائ ــزود: مســاله عدال وی اف
دغدغه هــای  جملــه  از  درســت  و  صادقانــه  خدمــت 
کــه پیشــتر باعــث انتقــاد و  اصلــی شــورای شــهر اســت 
بــرای اصــالح وضعیــت  بــود.  گالیــه شــهروندان شــده 
کــه مدیــران اجرایــی  موجــود بایــد بــه ســمتی برویــم 
گونــه ای  کاری خــود بدهنــد بــه  تغییــر جــدی در رویکــرد 
کــه ارائــه خدمــات عادالنــه و اصــالح فرآیندهــا و رفتارهــا 

ــود. ــل ش ــران تبدی ــه مدی ــرای هم ــل ب ــک اص ــه ی ب
کیــد بــر ضــرورت تقویــت شــاخه  مهرپویــان طارانــی بــا تا
اعضــا  همــه  توجــه  شــهر، از  شــورای  وظایــف  نظارتــی 
خوشــبختانه  گفــت:  و  داد  خبــر  موضــوع  ایــن  بــه 
همــه اعضــای شــورای دوره پنجــم روی ایــن موضــوع 

کیــد دارنــد و بازدیدهــای میدانــی مســتمر و بررســی  تا
مشــکالت و نیازهــای شــهری توســط اعضــای شــورای 
شــهر و بــا حضــور مدیــران شــهری نشــان دهنــده همیــن 
حساســیت اســت. ایــن نظــارت بــه تدریــج وارد همــه 
حوزه هــای مدیریــت شــهری خواهــد شــد و قطعــا بایــد 

منتظــر آثــار و نتایــج مطلــوب ایــن موضــوع باشــیم.
رئیــس پارلمــان شــهری اسالمشــهر در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه نزدیــک بــودن فصــل بودجــه 
ــد شــهری، از آغــاز مطالعــات  و تدویــن پروژه هــای جدی
گفــت: دردوره  شــورا بــرای تعییــن اولویت هــا خبــر داد و 
کــه روی  قبــل شــورا اولویــت اصلــی ایــن بــوده اســت 
ــل  ــده از ادوار قب ــی مان کاره باق ــه  ــای نیم ــام پروژه ه اتم
بــوده امــا در دوره فعلــی شــورای شــهر اولویــت این اســت 
بــرآورده  رویکــرد  بــا  مهمــی  پروژه هــای  و  ح هــا  طر کــه 
کارقــرار بگیــرد. کــردن نیازهــای اساســی شــهر در دســتور 
وی حــل مشــکل ترافیــک پیچیــده میــدان نمــاز و ســایر 
کنونــی  در شــرایط  مهــم شــهر  اولویــت  را  نقــاط شــهر 
کــرد: یکــی دیگــر از اولویت هــای مــا  برشــمرد و تصریــح 
کــه بتوانیــم ســرمایه گذری بخــش خصوصــی  ایــن اســت 
کنیــم تــا از ایــن طریــق روند  را بــرای توســعه شــهر جــذب 

بهبــود وضعیــت شــهر  تســریع شــود.
پایــان  در  اسالمشــهر  شــهر  اســالمی  شــورای  رئیــس 
کــرد: در شــورای شــهر بــه روی همــه شــهروندان  کیــد  تا
ــدگاه  هــای  ــاز از نظــرات و دی ــا آغــوش ب ــاز اســت و مــا ب ب
کارشناســی و تخصصــی شــهروندان اســتفاده می کنیــم 
بــه دلیــل ملمــوس  ایــن نظــرات  کــه  و اعتقــاد داریــم 

کارکشــا باشــد. بــودن آنهــا می توانــد موثــر و 

دیدگاه رئیس شورای اسالمی شهر پیرامون یک مساله مهم

جای خالی پژوهش
در شهرداری

کرد: کید  سرپرست شهرداری تا

لزوم بازنگری در فرآیند
 اجرای پروژه های عمرانی
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حسین میالنی 
رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل

-------------------------------------
صداتریــن  و  پرســر  از  یکــی  شــهری«  مدیریــت  »الیحــه 
کــه دولــت یازدهــم در طــول عمــر خــود  لوایحــی اســت 
و  هــا  بحــث  کــرد.  اســالمی  شــورای  مجلــس  روانــه 
کــه پیرامــون آن مطــرح مــی شــود همگــی  گمانه هایــی 
دربرگیــری  و  موضــوع  اهمیــت  میــزان  دهنــده  نشــان 
بــاالی آن در سرتاسرکشــور اســت. امــا بــا توجــه بــه ایــن 
کــه رســانه هــا و نماینــدگان مــردم بخــش عمــده نقدهــا و 
نظــرات خــود را تنهــا بــه یکــی از مــواد 297گانــه ایــن الیحــه 
کــرده بودند، ســایر بخــش هــای آن از نظرها دور  معطــوف 
کمتریــن توجهــی بــه آن نشــد و فعــال  مانــده و شــاید حتــی 

نیــز تاحــدودی بــه محــاق ســکوت رفتــه اســت.
ایــن الیحــه از جامعیــت قابــل توجهــی برخــوردار بــود و در 

صــورت تصویــب در مجلــس شــورای 
کامــل  ــه طــور  اســالمی مــی توانســت ب
جایگزیــن قانــون شــهرداری هــا شــود. 
مدیریــت  گــذاری  وا الیحــه  ایــن  در 
هــای محلــی در حوزه هــای مختلــف  
بــود  گــذار شــده  وا هــا  بــه شــهرداری 
بــه  نزدیــک شــدن  بــه معنــی  ایــن  و 
تحقــق رویــای دیرینه »مدیریــت واحد 

اســت. شــهری« 
در ســوی دیگــر مــدل پیشــنهادی موجــود در ایــن الیحــه 
بــرای انتخــاب و برکنــاری شــهرداران نــه تنهــا بــه جایــگاه 
شــوراهای اســالمی شــهر آســیب و خللــی وارد نمــی شــد 

ــه  ک بلکــه شــوراها را از فضــای موجــود آنهــا 
ــا شــهرداری اســت  بیشــتر شــورای همــراه ب
بــه  تــر  نزدیــک  و  تــر  واقعــی  فضایــی  بــه 
شــهرداری«  بــر  نظــارت  و  »شــهر  شــورای 

می بخشــید. وســعت 
روش پیشــنهادی بــرای انتخــاب شــهردار 
گــر چــه بــه نظــر مــی رســید  در ایــن الیحــه ا
نیازمنــد بازنگــری هایــی اســت امــا بــا در 
گرفتــن برخــی آمارهــا چنــدان هــم دور  نظــر 
ــع  ــالم مناب ــاس اع ــر اس ــید.  ب ــی رس ــر نم ــه نظ ــق ب از منط
کنــون میانگیــن عمــر شــهرداران شــهرهای  رســمی، هــم ا
متوســط و بــزرگ 30 مــاه و در شــهرهای کوچــک  تــا ســقف 

کــه یــک شــهردار بــه عنــوان مدیــر  22 مــاه اســت در حالــی 
و  ریــزی  برنامــه  قــدرت  بایــد  شــهر  یــک  کالن  اجرایــی 
رهبــری بــرای اجــرای همــه وظایــف خــود داشــته باشــد در 
کــه  گرفتــن آمــاری  کــه چنیــن موضوعــی بــا در نظــر  حالــی 

اشــاره شــد تقریبــا غیــر ممکــن اســت.
کــه در ایــن الیحه دنبال می شــود،  از ســوی دیگــر الگویــی 
الگــوی شــورای قوی-شــهردار قــوی اســت؛ یعنــی ضمــن 
کنــد، حــوزه اختیــارات و  گســترش پیــدا مــی  اینکــه شــورا 
امــکان اجرایــی و عملیاتــی شــهرداری هــا نیزوســعت پیــدا 
ــت رشــد  ــا محوری ــز ب ــت شــوراها نی کنــد. شــکل تقوی مــی 
شــبکه هــای شــوراهای محلــی و تغییــر شــکلی در ماهیت 

نظارتــی شوراهاســت.
کــه دولــت دوازدهــم بتوانــد مجــددًا این الیحه  در صورتــی 
بیاورد، یــادگاری  خــود  برنامه هــای  صدرفهرســت  بــه  را 
گذاشــت. بــزرگ و تحولــی مانــدگار از خــود بــر جای خواهد 

تحقق رویای مدیریت واحد شهری با الیحه دولت

کمیســیون فرهنگــی، ورزشــی و بانــوان شــورای  رئیــس 
اســالمی شــهر اسالمشــهر شــورا و شــهرداری را مهمتریــن 
حامیــان ورزشــکاران و قهرمانــان شهرســتان اسالمشــهر 
بــا  گــو  گفــت و  دانست.اســتاد مصطفــی ســاالریان در 
توســعه و شهرســازی ضمــن بیــان ایــن مطلــب، از تدوین 
از قهرمانــان بین المللــی  بــرای تجلیــل  طــرح ویــژه ای 
بــا  را  طرحــی  قبــل  ماه هــا  از  گفــت:  و  داد  خبــر  ورزش 
کــه طــی  کردیــم  همــکاری جمعــی از ورزشــکاران تدویــن 

ــه شــورای شــهر پیشــنهاد  آن ب
شــده بــود تــا ســاالنه بــه صورت 
ویــژه از قهرمانــان بین المللــی 
المپیــک  در ســطح جهانــی و 
بگیــرد  صــورت  ویــژه  تقدیــر 
ایــن طــرح  امــا هنــوز عاقبــت 
بــرای  و  نیســت  مشــخص 
شــورای  صحــن  بــه  تصویــب 

شــهر نیامــده اســت.
ملــی  باســابقه  مربــی  ایــن 
طــرح  ایــن  توضیــح  در 
ایــن  در  گفــت:  پیشــنهادی 
طــرح پیــش بینــی شــده اســت 
از  تعــدادی  بــه  ســال  هــر  تــا 
در  اسالمشــهری  قهرمانــان 
در  کــه  بین المللــی  ســطح 
رتبه هــای  معتبــر  مســابقات 
کرده انــد،  بــه میزان  برتــر کســب 

کاربــری  مشــخصی و در قالــب یــک جــدول تدویــن شــده 
کــه  تجــاری  و مســکونی ســیار اهــدا شــود. بــه ایــن معنــی 
گــر یــک نفــر قهرمــان شــد بــه  تناســب درجــه مســابقه و  ا
کاربــری  ارزش مــدال دریافــت شــده بــه میــزان مشــخصی 
کــه مایــل باشــد  مســکونی و تجــاری  در هرجایــی از شــهر 
کــه  بــه او اهــدا شــود.  ذکــر ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت 
کارشناســی الزم در ایــن زمینــه انجام  تمــام بررســی هــای 
شــده و بخش هــای تخصصــی شــهرداری نیــز در ایــن 
کارشناســی انجــام داده انــد و مشــکلی از  مــورد بررســی 
جنبــه حقوقــی و شهرســازی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد.
کــرد: ایــن طــرح هیــچ  ایــن عضــو شــورای شــهر اضافــه 
کــه می توانــد  هزینــه ای بــرای شــهرداری نــدارد در حالــی 
کمــک بزرگــی بــرای قهرمانــان ارزشــمند ایــن شــهر تلقــی 
کــه تعــداد آنهــا معمــوال در ســال بیشــتر از 20 یــا 30  شــود 

نفــر هــم نیســت.
اســالمی  شــورای  در  مــردم  نماینــده  ایــن  گفتــه  بــه 
حضــور  واســطه  بــه  شــورا  پنجــم  دوره  شــهر، در 
چندورزشــکار و مدیرورزشــی در ترکیــب شــورای اســالمی 
شــهر برنامه هــای ویــژه ای بــرای حمایــت از ورزش پیــش 

کــه بــه تدریــج زمینــه اجــرای آنهــا  بینــی شــده اســت 
شــد. خواهــد  فراهــم 

گفــت: بــه عنــوان مثــال  اســتاد ســاالریان در ایــن بــاره 
کــه بــر اســاس آن ســه عــدد  شــورای شــهر مصوبــه ای دارد 
کشــتی  تخته ویــژه بــرای ورزش هــای رزمــی و یــک تشــک 
بایــد خریــداری شــده و در اختیــار ورزشــکاران شــهر قــرار 
کمک هــا همچنــان ادامــه خواهــد  بگیــرد. ایــن دســت 
داشــت و در آینــده برنامه ریــزی دقیــق تــری بــرای ایــن 
خواهــد  صــورت  موضــوع 

گرفــت.
بین المللـــی  قهرمـــان  ایـــن 
بـــا  همچنیـــن  اسالمشـــهری 
پیگیری هـــای  بـــه  اشـــاره 
در  گرفتـــه  صـــورت  جـــدی 
شـــورای شـــهر بـــرای حمایـــت 
از ورزش اسالمشـــهر، گفت: در 
کـــه اعضـــای  کنـــار تالش هایـــی 
شـــهری  مدیـــران  و  شـــورا 
می دهند، مدیـــران  انجـــام 
ورزشـــی شهرســـتان نیـــز بایـــد 
انجـــام  را  الزم  پیگیری هـــای 
بدهنـــد تـــا موضـــوع زودتـــر بـــه 
نتیجـــه برســـد  و ورزشـــکاران 
ایـــن  نتیجـــه  از  بتواننـــد 
حمایت هـــا بهره منـــد شـــوند.
کمیســـیون فرهنگـــی،  رئیـــس 
بخـــش  در  شـــهر  اســـالمی  شـــورای  بانـــوان  و  ورزشـــی 
گالیـــه از نبـــود فضاهـــای  دیگـــری از ســـخنان خـــود ضمـــن 
کافـــی در ســـطح شـــهر بـــرای اســـتفاده ورزشـــکاران  ورزشـــی 
حرفـــه ای، توســـعه فضاهـــای ورزشـــی را یـــک اصـــل مهـــم 
گـــر  گفـــت: ا در بهبـــود وضعیـــت اجتماعـــی دانســـت و 
کنـــد یعنـــی ســـالمتی توســـعه پیـــدا  ورزش توســـعه پیـــدا 

می یابـــد. کاهـــش  اجتماعـــی  معضـــالت  و  کـــرده 
کنیــم.  وی افــزود: همــه بایــد بــرای رشــد ورزش تــالش 
مناســبی  ورزشــی  فضاهــای  شــهرداری  حــاال  همیــن 
کــز  مرا عنــوان  بــه  را  آن  از  بخشــی  می تــوان  کــه  دارد 
گرفــت. بــه عنــوان  تخصصــی و حرفــه ای ورزشــی در نظــر 
امــام  مجموعــه  ســالن های  از  یکــی  می تــوان  مثــال 
خمینــی)ره( را بــه یــک پایــگاه قهرمانــی مجهــز تبدیــل 
کــرد تــا چنــد رشــته بتواننــد در آنجا بــه تربیت ورزشــکاران 
و قهرمانــان بپردازند.اســتاد ســاالریان در پایــان تصریــح 
ــاره  گذشــته درب کرد:شــهرداری و شــورای شــهر بیشــتر از 
و تصمیــم مجموعــه  ایــن شــهر دغدغــه دارنــد  ورزش 
کــه بــه صــورت ویــژه از ورزش همگانــی و  شــورا ایــن اســت 

حرفــه ای حمایــت شــود.

نماینــده مــردم اسالمشــهر در شــورای اســالمی 
را  ارزشــمند  و  مانــدگار  کارهــای  اجــرای  شــهر 
مهمتریــن دغدغــه شــورای شــهر در دوره پنجم 
دانســت و از حــل مشــکل ترافیــک میــدان نمــاز 
کــرد. بــه عنــوان نمونــه ای از ایــن اقدامــات یــاد 

کــه شــورای  ناصــر عبــدی آذر بــا اشــاره بــه ایــن 
بایــد  و  دارد  قــرار  راه  ابتــدای  در  هنــوز  پنجــم 
کیفیــت  برنامه هــای جــدی تــری بــرای بهبــود 
گفــت: شــورا   تدویــن شــود  خدمــات در شــهر 
از  اســتفاده  بــا  باشــدتا  ایــن  دنبــال  بــه  بایــد 
ظرفیت هــای موجــود، زمینــه را بــرای توســعه 
کنــد. ایــن مهــم بــدون  و آبادانــی شــهر فراهــم 
همدلــی همــه ی بخش هــای فعــال در مجموعه 
مدیریــت شــهری اعــم از بخش هــای برنامه ریــز 
و  عملیاتــی  بخش هــای  نیــز  و  تصمیم ســاز  و 

شــد. نخواهــد  محقــق  خدمات رســان 
شــورای  در  تهــران  اســتان  شــورای  نماینــده 

کشــور در ادامــه افــزود: شــورای شــهر به عنــوان یکــی از ارکان اصلی مجموعه  عالــی   اســتان های 
ــود  ــت خ ــول دوران فعالی ــت در ط ــهروندان اس ــر ش ــده از رأی و نظ ــه برآم ک ــهری  ــت ش مدیری
کــرده بــا شناســایی ظرفیت هــا، آسیب شناســی معضــالت و موانــع و بررســی طرح هــا و  تــالش 
لوایــح ارائــه شــده، فرصتــی را بــرای پیشــبرد اهــداف کالن مدیریت شــهری و در پی آن توســعه 

کنــد. و رشــد شــهر فراهــم 
کــه در تمــام ادوار شــورا تالش هایــی بــرای بهبــود وضعیــت   عبــدی آذر بــا اشــاره بــه ایــن 
کــه در آن  گرفته اســت، گفت: در طــول ســال های قبــل مقاطعــی بــوده اســت  شــهر صــورت 
شــهرداری ها بــرای ارائــه خدمــات بــه شــهروندان بــا مشــکالت و موانــع متعــددی روبــه رو 
ُکنــدی رونــد فعالیت های عمرانی و خدمات رســانی در شــهرهای  بودنــد و همیــن امــر موجــب 
مختلــف شــده بــود. در ایــن میــان برخــی شــهرداری ها  حتــی در امــور جــاری خــود نیــز شــاهد 
کــه قــادر بــه تأمیــن منابــع مالــی الزم نبــوده و رکــود بخــش  بــروز اختــالل و نقصــان بودنــد چرا

مســکن تأثیــر منفــی قابــل توجهــی بــر فعالیت هــای آنهــا داشــته اســت.
کــه بایــد اذعــان داشــت شــهرداری اسالمشــهر نیــز بــه نوبــه خــود از ایــن  وی بــا بیــان ایــن 
درشــت  و  ریــز  فعالیت هــای  خوشــبختانه  کــرد:  اســت، تصریح  نبــوده،  بی بهــره  لطمــات 
کــه نیازمنــد طرح هــای بنیادین  عمرانــی در شــهر در حــال اجراســت امــا مشــکالتی وجــود دارد 
ــارز آن را در وضعیــت ترافیکــی میــدان نمــاز و ســایر نقــاط شــهر  کــه نمونــه ب و اساســی اســت 
می تــوان دید.ایــن نماینــده مــردم در ادوار مختلــف شــورای شــهر اسالمشــهر بــا اشــاره بــه ایــن 
ــوده اســت، اجــرای  ــر اتمــام پروژه هــای نیمــه تمــام ب کــه مهمتریــن سیاســت شــورای قبــل ب
ــد  ــالش خواه ــن دوره ت ــت: در ای گف ــت و  ــد دانس ــورای جدی ــه ش ــب را برنام ــای مناس پروژ ه ه
گذشــته، بــا برقــراری ســطح مطلوبــی از تعامــل بــا بخش هــا و دســتگاه های  شــد همچــون 
ــم  ــهروندان فراه ــایش ش ــا آس ــراه ب ــی هم ــرای زندگ ــرایط ب ــهر، ش ــطح ش ــان در س خدمات رس

ــه شــود. ــدگاری ارائ شــده و خدمــات مان
عبــدی آذر در پایــان بــا اشــاره بــه خســارت های ســنگین ترافیــک میــدان نمــاز بــرای وقــت و 
انــرژی مــردم شهرســتان اسالمشــهر و شــهرهای اطــراف، تــردد روزانــه هــزاران خــودرو در ایــن 
ــه توســعه حمــل و نقــل عمومــی و در راس آنهــا متــرو دانســت و  ــاز مبــرم ب مســیر را نشــانه نی
کــرد  کــه شــورا و شــهرداری در ســال پیــش رو دنبــال خواهنــد  گفــت: یکــی از برنامه هــای جــدی 
کــه می توانــد راهــکاری فــوری و تســکین  احــداث تقاطــع غیرهمســطح در میــدان نمــاز اســت 

کنونــی ترافیــک باشــد. دهنــده بــرای وضعیــت 

مهندس عبدی آذر:

کارهای  باید برای 
کنیم ماندگار تالش 

استاد ساالریان:

شورا و شهرداری  از قهرمانان 
حمایت می کنند
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گفتگــو، تنهــا علــت عقــب  رضــا عظیمــی در ایــن 
کار ســینما را تکمیــل  ــه  افتــادن زمــان شــروع ب
گفــت:  کــرد و  امکانــات ایمنــی مجموعــه عنــوان 
کــه توســط  کار عمرانــی ســاختمان  بعــد از اتمــام 
معاونــت عمرانــی و بــا دقــت زیــادی انجــام شــد، 
کارشناســان آتش نشــانی بــا توجــه بــه آخریــن 
ایمنــی  زمینــه  در  موجــود  دســتورالعمل های 
کــه بایدبــا همــکاری  کیــد داشــتند  ســاختمان تا

معاونــت عمرانــی بــه اجــرا برســد.
اعضــای  پیگیری هــای  از  تقدیــر  ضمــن  وی 
محتــرم شــورای اســالمی شــهر و بــا اشــاره بــه 
کــه جلســاتی از ســوی رئیــس و اعضــای  ایــن 
برگــزار  ایــن موضــوع  رفــع  بــرای  شــورای شــهر 
ــه نقــش ویــژه معاونــت عمرانــی  شــده اســت، ب
گفــت:  کــرد و  بــرای تکمیــل ایــن پــروژه اشــاره 
کار را آغــاز  معاونــت محتــرم عمرانــی مقدمــات 
کمتریــن زمــان  گفته انــد در  کــه  کــرده و آنطــور 

ممکــن بــه اجــرا خواهــد رســید.
ذکــر  تکمیــل  از  پــس  کــرد:  اضافــه  عظیمــی 
از  کــران  ا مجــوز  دریافــت  فرآینــد  بایــد  شــده 
را  ســینمایی  ســازمان  و  ارشــاد  وزارت  طریــق 
ــای  ــه حمایت ه ــه ب ــا توج ــه ب ک ــم  کنی ــری  پیگی
بــرای  مجموعــه  ایــن  ســوی  از  شــده  انجــام 
زمــان  کمتریــن  در  مطمئنــًا  ســینما،  تجهیــز 
خ می دهــد و شــاهد  ممکــن ایــن اتفــاق نیــز ر
روی  بــه  منطقــه  ســینمای  تنهــا  بازگشــایی 

بــود. خواهیــم  اسالمشــهر  مــردم 
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
از  دیگــری  بخــش  در  اسالمشــهر  شــهرداری 
گی هــای پردیــس  ســخنان خــود بــه تشــریح ویژ
گفــت: ایــن ســینما  ســینمایی فجــر پرداخــت و 
بهره بــرداری  بــه  بــار  اولیــن  بــرای   77 ســال 
رســید و در اواخــر ســال 94 عملیــات اجرایــی 
بازســازی آن و تبدیــل بــه پردیــس ســینمایی 
دارای  مجموعــه  ایــن  کنــون  هم ا شــد.  آغــاز 
ظرفیت هــای  بــا  مجــزا  فیلــم  کــران  ا ســالن   5
کــه بــه ترتیــب 35،36،46،50 و  متغیــر اســت 
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فرهنگــی شــهرداری،  ایــن مســئول  گفتــه  بــه 
امــکان  و  فیلم هــا  برخــی  از  انــدک  اســتقبال 
کــران طیــف متنوعــی از فیلم هــا متناســب بــا  ا
افزایــش  دلیــل  مهمتریــن  مختلــف،  ســالیق 
ســالن های ســینما بــوده و شــرایط مســاعدی 
مختلــف  هــای  طیــف  بهره منــدی  بــرای 

می کنــد. فراهــم  را  شــهروندان 

کیفیــت مطلــوب صندلی هــا و طراحی  عظیمــی 
توجــه  قابــل  را  ســینمایی  پردیــس  داخلــی 
کنــون همــه امکانــات  گفــت: هــم ا دانســت و 
و  کــران  ا تجهیــزات  سرمایشی، گرمایشــی، 
پخــش فیلــم و ســایر ملزومــات ســینما آمــاده و 
کــه قابــل بهــره بــرداری اســت و بــه  نصــب شــده 
محــض دریافــت مجوزهــای مربوطــه از مراجــع 
ذیصــالح می تــوان درهــای ســینما را بــه روی 

گشــود. شــهروندان 
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  وی 
بــه  ســینما  امــور  اداره  دارد  احتمــال  چقــدر 
طبــق  شــود، گفت:  گــذار  وا خصوصــی  بخــش 
گــذاری ایــن  مصوبــه شــورای اســالمی  شــهر وا

اســت. شــده  بینــی  پیــش  مجموعــه 

توسعه فضاهای ورزشی و
کار  ورزش های همگانی در دستور 

یــک  اسالمشــهر   شــهرداری  کنــون  هم ا
مجموعــه ورزشــی بــزرگ و چنــد زمیــن ورزشــی 
مــا  اول  اولویــت  کــه  دارد  شــهر  ســطح  در 
نیــز  بعــدی  اولویــت  و  کــن  اما ایــن  بهســازی 

اســت. شــهر  ورزشــی  فضاهــای  توســعه 
رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
ایــن مطلــب،  بیــان  بــا  اسالمشــهر  شــهرداری 
اعضــای  مثبــت  نــگاه  و  حمایــت  بــا  گفــت: 
کنــون  ا هــم  شــهر،  اســالمی  شــورای  محتــرم 
دارای  خمینــی)ره(  امــام  ورزشــی  مجموعــه 

یــک زمیــن چمــن و ســه ســالن ورزشــی اســت 
کــه ســالن های آن یکــی مخصــوص رشــته های 
مخصــوص  نیــز  دیگــر  ســالن  یــک  و   توپــی 
ســالن   یــک  اســت.  غیرتوپــی  رشــته های 
ورزشــی ویــژه مســابقات نیــز بــا 1300 صندلــی 
در همیــن مجموعــه ســاخته وبــه نــام شــهید 
باالتریــن  کــه  اســت  شــده  مزیــن  بیضایــی 

. دارد  را  اســتانداردها 
کــه بــه تازگــی زمیــن چمــن  وی بــا بیــان ایــن 
بــه صــورت اساســی بازســازی  ایــن مجموعــه 
ای  ویــژه  همــکاری  بــا  اســت، گفت:  شــده 
ســبز  فضــای  و  ســیما  منظــر،  ســازمان  کــه 
کامــل چمــن و زیرســازی  شــهرداری بــه صــورت 
فــراوان  زحمــت  بــا  نــو  از  و  شــد  برداشــته  آن 
چمــن  و  تســطیح  کریــزی،  خا عزیــزان  ایــن 
کنــون آمــاده بهــره  کشــت شــد و هــم ا جدیــد 
ــرای مســابقات رســمی اســت. زمیــن  ــرداری ب ب
زودی  بــه  هــم  اسالمشــهر  شهداءشــهرداری 
همــکاری  بــا  مناســب  فصــل  بــا  همزمــان  و 
ســازمان فضــای ســبز بازســازی  خواهــد شــد 
بهره بــرداری  بــرای  هــم  زمیــن  آن  چمــن  تــا 
اسالمشــهر  فوتبــال  مــدارس  و  ورزشــکاران 

باشــد. آمــاده 
وی همچنیــن از  بازســازی و ترمیــم دو زمیــن 
چمــن مصنوعــی ســطح شــهر بــه عنــوان یکــی از 
برنامه هــای اصلــی ســازمان در ماه هــای آینــده 
گفــت: از زمین هــای چمــن موجــود  خبــر داد و 

در ســطح شــهر دو مــورد آنهــا در اختیــار ایــن 
بــه زودی و طــی مصوبــه  کــه  ســازمان اســت 
بخــش  بــه  قانونــی  طریــق  واز  شــهر  شــورای 

گــذار  خواهــد شــد. خصوصــی وا
کاســتی ها  ــه وجــود برخــی  ــا اشــاره ب عظیمــی ب
مجموعــه  ایــن  اســتخر  کاره  نیمــه  پــروژه  در  
افتتــاح  تــازه  ورزشــی  ســالن  همچنیــن  و 
شــده شــهید بیضایــی از برطــرف شــدن ایــن 
شــهید  ســالن  گفــت:  و  داد  خبــر  اشــکاالت 
و  گرمایشــی  تهویــه،  سیســتم    در  بیضایــی 
ــت  ــور مشــکالتی داش ــن ن سرمایشــی و همچنی
ــص  ــن نواق ــع ای ــرای رف ــای الزم ب ــه پیگیری ه ک
بــه صــورت  انجــام شــده و از اواســط دی مــاه 

بــود. خواهــد  بهره بــرداری  آمــاده  کامــل 
وی در ادامــه پیرامــون وضعیت موجود اســتخر 
ورزشــی  مجموعــه  داخــل  احــداث  حــال  در 
ســاخت  کلنــگ  گفــت:  خمینــی)ره(  امــام 
ایــن اســتخر در ســال  89 بــر زمیــن خــورده و 
کنــون معاونــت عمرانــی بــا بهره گیــری از  هــم ا
کارشناســان مرتبــط بــه دنبــال رفــع نواقــص و 
تکمیــل ایــن پــروژه  اســت و امیــدوارم بــه زودی 
ــه پتانســیل هــای ورزشــی  ایــن مجموعــه نیــز ب

منطقــه اضافــه شــود.
ح  شــر بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  عظیمــی 
و  بــرای شــهرداری  وظایــف پیش بینــی شــده 
کــه  ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان 
اســت،  همگانــی  ورزش  محوریــت  بــا  عمدتــًا 
کــرد: هیــات ورزش هــای همگانــی  خاطرنشــان 
کــه زیرنظــر شــهرداری  شهرســتان اسالمشــهر 
کنــون  ا هــم  می شــوند  اداره  ســازمان  ایــن  و 
ســطح  در  مناســبی  ورزشــی  فعالیت هــای 
60هــزار  از  بیــش  کــه  طــوری  بــه  دارنــد  شــهر 
ایــن  در  ورزش هــای   بــه  عالقمنــدان  از  نفــر 
ورزشــی  فعالیت هــای  بــه  مشــغول  مجموعــه 
صبحگاهــی،  ورزش هــای  جملــه  از  همگانــی 
و  جســمانی  پیاده روی، آمادگــی  عصرگاهــی، 
اعــزام  ســایر شــاخه های مرتبــط هســتند ودر 
همکاری هــای  نیــز  مختلــف  مســابقات  بــه 

می گیــرد. صــورت  آنهــا  بــا  مناســبی 

ارتقای خدمات فرهنگی
 با مشارکت بخش خصوصی 

رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری اسالمشــهر در بخــش دیگــری از ایــن 
موجــود  فرهنــگ  خانه هــای  تعــداد  گفتگــو، 

امکاناکرانهمزمان۵فیلمدرپردیسسینماییاسالمشهر
رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری  از تکمیل عملیات ساختمانی سینما خبر داد

تصاویر باال بخش هایی از نمای داخلی سینما بعد از بازسازی و تبدیل به پردیس سینمایی را نشان می دهد

ــر اســت از ایــن ســوال  این روزهــا فضــای مجــازی پ
کــی بــه روی مــردم  کــه درهــای ســینمای اسالمشــهر 
بــاز خواهــد شــد؟ ایــن ســوال وقتــی رنــگ دغدغــه 
کــه بدانیــم شهرســتان اسالمشــهر  بــه خــود می گیــرد 
بــا داشــتن بیــش از 600 هــزار نفــر جمعیــت فاقــد 
اسالمشــهر  فجــر  ســینما  و  اســت  فعــال  ســینمای 
کــه حــاال تبدیــل بــه یــک پردیــس ســینمایی شــده 
بــه  عالقمنــدان  و  هنردوســتان  امیــد  نقطــه  تنهــا 

سینماســت.
و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  رئیــس 
بــا  گفتگــو  در  اسالمشــهر  شــهرداری  ورزشــی 

کــه راه انــدازی مجــدد ســینما مهمتریــن دغدغــه مجموعــه  ــا بیــان ایــن  توسعه وشهرســازی، ب
گفــت و  شــورا و شــهرداری نیــز هســت، از تکمیــل عملیــات ســاختمانی در ماه هــای قبــل ســخن 
افــزود: مدتهاســت عملیــات ســاختمانی ســینما تکمیــل شــده و حــاال پردیــس ســینمایی فجــر بــا 

دارد. شــهروندان  از  میزبانــی  بــرای  کامــل  آمادگــی  ســالن   5
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ــا  ــد ت گردهــم آمدن جمعــی از مســئوالن شهرســتان اسالمشــهر در همیــن هفتــه 
ــرار دهنــد. ــاد مســتوفی را مــورد بررســی ق مشــکالت و معضــالت جــاده احمدآب

ــت بررســی حــوادث  ــا محوری ــه ب ک ــزارش توســعه و شهرســازی ایــن جلســه  گ ــه  ب
بــه میزبانــی  بــه درخواســت دادســتان اسالمشــهر  و  ایــن مســیر و  جــاده  ای 
ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اسالمشــهر برگــزار شــده بــود، تصمیمــات مهمــی 

را در پــی داشــت.
کــه بــا حضــور یونــس اســدی مقــدم دادســتان شهرســتان  در ایــن جلســه مفصــل 
اسالمشــهر و نمایندگانی از ســایر دســتگاه های شــهر برگزار شــده بود، نمایندگان  
دســتگاه های مســئول در زمینــه حــوادث جــاده ای حضــور داشــتند و نواقــص، 
علــل و مشــکالت رخــداد حــوادث در احمدآبــاد مســتوفی مــورد بررســی قــرار 

گرفــت.
جــاده احمدآبــاد مســتوفی یکــی از محورهــای پرتــردد شهرســتان اسالمشــهر 
ــا میــدان نمــاز  ــان آزادگان ت ــوده از اتوب کیلومتــر ب ــه طــول تقریبــی آن 17  ک اســت 
کشــیده شــده اســت. ایــن جــاده قدمتــی دیرینــه دارد امــا در اواخــر  اسالمشــهر 
ک واقــع در  دهــه هشــتاد بــا محوریــت شــورا و شــهرداری اسالمشــهر بــا تملــک امــال
مســیر طرح، مقدمــات تعریــض آن فراهــم شــد و در نهایــت بــا همــکاری وزارت راه 
و شهرســازی بــه شــکل دو محــور دو بانــده درآمــد و بخش هایــی از نقــاط حادثــه 
خیــز قدیمــی آن نیــز اصــالح شــد بــا ایــن وجــود همچنــان بــه دلیــل مشــکالت فنی 

مسیر، مشــکالت و حــوادث ایــن جــاده ادامــه دارد.
بــر اســاس اطالعــات منتشــر شــده در جلســه هم اندیشــی پیرامــون مشــکالت 
 ۲۵۰ حــدود  جــاری  ســال  در  تهــران  اورژانــس  مســتوفی،  احمدآبــاد  جــاده 
مأموریــت فقــط  در جــاده احمدآبــاد مســتوفی انجــام داده و متاســفانه تنهــا در 
9 ماهــه نخســت امســال 31 نفــر از همشــهریان اسالمشــهر در حــوادث ایــن جــاده 

جــان خــود را از دســت داده انــد.
مناســب نبــودن وضعیــت روشــنایی ایــن جــاده در برخــی از بخش هــا بــه حــدی 
کــه خودروهــای عبــوری در شــرایط خــاص و تصادفات، حتــی با آمبوالنس  اســت  

کنــار جــاده برخــورد می کننــد و حــوادث تــازه ای را رقــم می زننــد. متوقــف در 
ک و تنــد، نبــود موانــع  کارشناســان نبــود روشــنایی، پیچ هــای خطرنــا گفتــه  بــه 
کننــده و اشــکاالت هندســی جــاده جــزو مشــکالت مهــم ایــن مســیر اســت  جدا
کشــانده و تعــداد زیــادی را هــم روانــه  کام مــرگ  کنــون بــه  کــه راننــدگان زیــادی را تا

کــرده اســت. بیمارســتان 
که بــه ابتکار  نشســت هم اندیشــی پیرامــون مشــکالت جــاده احمدآبــاد مســتوفی 
دادســتان اسالمشــهر و بــه میزبانــی ســازمان آتــش نشــانی برگــزار شــده، کم کردن 
تلفــات و حــوادث ایــن جــاده را بــه عنــوان مهمتریــن دســتورالعمل خــود قــرار 
داده بــود و احتمــاال بــرای هماهنگی هــای بیشــتر جلســات مشــابه ادامــه خواهــد 

داشــت. 

فرهنگســراهای  تعــداد  و  مرکــز   3 را  شــهر  ســطح  در 
گفــت:  و  کــرد  اعــالم  مرکــز   3 هــم  را  شــهرداری 
ندایــی و  خانه هــای فرهنــگ توحید، فــدک و شــهید 
قــرآن  و  علــی)ع(  استادشــهریار، امام  فرهنگســراهای 
کــه  کنــون در اختیــار ســازمان هســتند  و عتــرت هــم ا
فعالیت هــای فرهنگــی، هنــری و قرآنــی در آنهــا جریــان 
دنبــال  بــه  شــهر  اســالمی  مجوزشــورای  بــا  امــا  دارد 
کمــک  کیفــت خدمــات ایــن مجموعــه هــا بــا  ارتقــای 

هســتیم. خصوصــی  بخــش 
بخــش  بــا  مشــارکت  نحــوه  توضیــح  در  عظیمــی 
گفــت: بــر اســاس مصوبــه  خصوصــی در ایــن زمینــه ،  
شــورای اســالمی شــهر، خانه های فرهنــگ می تواننــد 
گــذار  بــه بخــش خصوصــی وا بــا طــی فرآینــد قانونــی 
فرهنــگ  خانه هــای  گــذاری  وا مجمــوع  در  شــوند. 
کیفیــت  می توانــد بــدون تردیــد باعــث افزایــش و بهبــود 

شــود. شــهروندان  بــه  فرهنگــی  خدمــات 
گذاری هــا  کنــون رونــد ایــن وا کــه هم ا وی بــا بیــان ایــن 
از  دارد،  قــرار  قانونــی  و  اداری  مراحــل  طــی  حــال  در 
گــذاری بخشــی از فرهنگســراها بــه بخــش خصوصــی  وا

نیــز خبــر داد.

نقش مهم دارالقرآن در تربیت 
حافظان و قاریان قرآن

دارالقــرآن شــهرداری اسالمشــهر 
بهره بــرداری  بــه   83 ســال 
از همــان زمــان یکــی  رســید و 
مهمترین پایگاه هــای   از 
تهــران  اســتان  آمــوزی  قــرآن 

نقــش  و  می رفتــه  شــمار  بــه 
عظیــم  خیــل  تربیــت  در  مهمــی 

پژوهشــگران  و  قاریــان  حافظــان، 
کنــون طبــق  کرده اســت. هــم ا قرآنــی ایفــا 

توســط  کــه   1396 ســال  بودجــه  دســتورالعمل 
شــورای اســالمی شــهر تصویــب و ابــالع شــده اســت، 
ســازمان  برعهــده  مجموعــه  ایــن  اداره  مســئولیت 

اســت. شــهرداری  فرهنگــی 
عظیمــی در ادامــه افــزود: پــس از تحویــل دارالقــرآن بــه 
شــهرداری،  ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان 
بــه  ایــن مجموعــه  کــه ســاختمان  ایــن  بــه  بــا توجــه 
نیازمنــد  آن  عمــر  از  ســال  چندیــن  گذشــت  دلیــل 
بهبــود  بــرای  تالش هایــی  بــود،  رســیدگی هایی 

کــه باعــث   گرفــت  کاســتی ها صــورت  وضعیــت و اصــالح 
ایــن مجموعــه شــد. بهتــر شــدن شــرایط 

کنــون نزدیــک بــه 1600  کــه هــم ا عظیمــی بــا بیــان ایــن 
قــرآن آمــوز در دارالقــرآن شــهرداری اسالمشــهر آمــوزش 
مربیــان  از  بهره گیــری  بــا  می بینند، گفت:امیدواریــم  
شــاهد  قرآنــی  علــوم  مختلــف  رشــته های  در  مجــرب 
شــکوفایی هرچــه بیشــتر ایــن مجموعــه قرآنــی باشــیم. 
کریــم  ــا قــرآن  وی همچنیــن از برگــزاری محافــل انــس ب
در ســطح محله هــا بــه عنــوان یکــی از برنامه هــای ایــن 

مجموعــه در ســال آتــی خبــر داد.

خدمات اجتماعی شهرداری قوت می گیرد
مســاله متکدیــان، معتــادان متجاهر و مشــکالت از این 
دســت همــواره یکــی از دغدغه هــای مدیریــت شــهری  
تازگــی  بــه  بــوده و هســت.  و ســایر مســئوالن محلــی 
شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان 
اسالمشــهر مســئولیت رســیدگی بــه ایــن حــوزه را نیــز 
کار شــاهد قــوت  گرفتــه و امیــد مــی رود بــا ایــن  برعهــده 

گرفتــن فعالیت هــای اجتماعــی شــهرداری باشــیم.
تصمیــم  ایــن  دربــاره  ســازمان  ایــن  رئیــس 
ســال  آبان مــاه  اول  تاریــخ  از  گفــت: 
ــازمان  ــه س ــئولیت ب ــن مس ــاری ای ج
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
گــذار شــده و مــا نیــز  شــهرداری وا
روش هــای  از  بهره منــدی  بــا 
ــه معاونــت خدمــات  ک گذشــته 
شــهری زحمــات زیــادی در این 
برنامه هــای  و  کشــیده  بخــش 
اجــرا  و  ارائــه  نیــز  را  مطلوبــی 
کامــل  کرده اســت، در هماهنگــی 
بــا همــه دســتگاه های متولــی  ماننــد 
محوریــت  و  انتظامــی  بهزیســتی، نیروی 
کار مناســبی  فرمانــداری درحــال تدویــن ســاز و 
بــرای ارائــه خدمــات شایســته در ایــن بخــش هســتیم.
عظیمــی، تاســیس سامان ســرا و خانه هــای مهربانــی 
و  دانســت  زمینــه  ایــن  در  مهــم  نیازهــای  از  یکــی  را 
کــه در اسالمشــهر قــرار دارد،  گفــت: از سامان ســرایی 
کــه  50 ســهمیه متعلــق بــه شــهرداری اسالمشــهر اســت 
ــه موقعــی انجــام  ــر شــهرداری اقدامــات مناســب و ب گ ا
مددجویــان  بــه  رســیدگی  وضعیــت  آینــده  در  دهــد 
نیــز دچــار تغییــرات اساســی می شــود. اسالمشــهری 

کنند که همه سلیقه ها بتوانند فیلم دلخواه خود را دنبال  کوچک سینما فجر این امکان را می دهد  سالن های 

براساس مصوبه
 شورای اسالمی شهر، خانه های 

فرهنگ می توانند با طی فرآیند قانونی 
گذار شوند. به بخش خصوصی وا

گذاری خانه های فرهنگ   در مجموع وا
می تواند بدون تردید باعث افزایش و 

بهبود کیفیت خدمات فرهنگی به 
شهروندان شود.

هم اندیشی مدیران برای پیشگیری از 
کاهش تلفات انسانی در اسالمشهر حوادث و 
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گفتگو  معاون عمرانی شــهرداری اسالمشــهر در 
بــا توســعه و شهرســازی ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
اعتمــاد مجــدد شــهردار و شــورای اسالمی شــهر 
را  شــهری  پروژه هــای  اجرایــی  روال  وی،  بــه 
فعالیت هــای  گفــت:  و  کــرد  توصیــف  عــادی 
عمرانــی شــهرداری تعطیــل شــدنی نیســت و 
گذشــته نیــز برنامه هــای تدویــن  در ماه هــای 

ــان داشــته اســت. شــده در ایــن زمینــه جری
کــه برنامــه  ایــن  بیــان  بــا  حســینعلی عبــادی 
در  شــهرداری  راه  نقشــه  ســالیانه  بودجــه 
تمــام حوزه هــا بــه شــمار مــی رود، برنامه هــای 
عمرانــی را بخــش مهمــی از بودجــه دانســت و 
گذشــته تدویــن  کــه ســال  گفــت: در بودجــه ای 
را  متعــددی  برنامه هــای  و  ح هــا  طر شــده بود 
و  کرده ایــم  تعریــف  عمرانــی  پروژه هــای  بــرای 
ایــن برنامه هــا در هــر شــرایطی بــه اجــرا می رســد 
کــردن پروژه هــا وجــود نــدارد. و امــکان تعطیــل 
وی همچنیــن احتمــال جابه جایــی پروژه هــا را 
گفــت: همــواره ایــن امــکان  طبیعــی دانســت و 
و شــورای  نظــر شــهرداری  بــا  کــه  دارد  وجــود 
یــا  شــوند  جابه جــا  پروژه هــای  برخــی  شــهر 
کننــد  تغییــر  پروژه هــا  اجرایــی  اولویت هــای 
کــه ایــن هــم عــادی اســت و در اسالمشــهر هــم 

گاهــی چنیــن مســایلی داشــته ایــم.
در  اسالمشــهر  شــهرداری  عمرانــی  معــاون 
ســینمایی  پردیــس  پــروژه  وضعیــت  توضیــح 

عملیــات  ازاتمــام  اسالمشــهر  فجــر 
عمرانــی و ســاخت ســینما خبــر 

دنبــال  بــه  گفــت:  و  داد 
بررســی های انجــام شــده 

کارشناســان  توســط 
آتــش نشــانی و بر اســاس 
اصالحــات  آخریــن 

دستورالعمــــــــــــــــــــل های 
بایــد  ســاختمان،  ایمنــی 

کوچکــی در برخــی  تغییــرات 
ســاختمان  قســمت های 

کــه عملیــات  ــما انجــام شــود  سینــــــــــــ
و  عمرانــی  معاونــت  توســط  کار  ایــن  اجرایــی 
ع وقــت بــه  پیمانــکار پــروژه  آغــاز شــده و در اســر

رســید. خواهــد  اتمــام 
کیــد بــر اتمــام اصالحــات در روزهــای  وی بــا تا
گفــت: بــه طــور حتــم تــا پیــش از دهــه  آینــده 
فجــر ســینما بــرای اســتفاده شــهروندان آمــاده 
خواهــد شــد و اصالحــات مــد نظــر آتــش نشــانی 
هــم  ایــن  و  نــدارد  پیچیــده ای  موضــوع  نیــز 
اجــرا  شــهروندان  بیشــتر  امنیــت  خاطــر  بــه 

می شــود.
عبــادی دلیــل اصلــی اصالحــات اخیــر ســینما 

بــه بازســازی ســاختمان دانســت و  را مربــوط 
کــه پــروژه ســینما بــا عنــوان  گفــت: از آنجایــی 
»بازســازی« تعریــف شــده بــود، مســایل ایمنــی 
ســازمان  حتــی  و  نبــود  مترتــب  آن  بــر  جدیــد 
ســینمایی هــم ایــرادی بــه موضــوع نداشــت امــا 
ســازمان آتــش نشــانی شــهرداری اسالمشــهر بــه 
دلیــل حساســیت هــای ســاختمان و احتمــال 
تجمــع تعــداد زیــاد شــهروندان و عالقمنــدان 
کیــد  ا توصیــه  فرهنگــی  و  هنــری  برنامه هــای 
دســتورالعمل های  آخریــن  بایــد  کــه  داشــت 
ایمنــی در ایــن ســاختمان رعایــت شــود و مــا 
ــاز  ــا آغــوش ب ــه همــراه ســازمان فرهنگــی ب ــز ب نی
کمتریــن زمــان  ایــن موضــوع را پذیرفتیــم و در 

ممکــن نواقــص را رفــع می کنیــم.
اسالمشــهر  شــهرداری  عمرانــی  مســئول  ایــن 
بــه  پاســخ  در  خــود  ســخنان  دیگــر  بخــش  در 
ح شــده در  کاســتی های مطــر کــه  ایــن ســوال 
خصــوص مجموعــه ورزشــی امــام خمینــی)ره( 
چیســت و چــه برنامــه ای بــرای رفــع آنهــا وجــود 
دارد،  ایــن  موضــوع را مربــوط بــه پــروژه اســتخر 
گفــت: ســالن شــهید بیضایــی ایــن  دانســت و 
مجموعــه در ســال ۹۵ بــه بهــره بــرداری رســیده 
ســایر  خصــوص  در  و  نــدارد  کاســتی  هیــچ 
بخش هــا نیــز در فرصــت مناســب توضیحــات 
کاملــی بــرای اطــالع شــهروندان ارائــه خواهــد 

ــد. ش
عبــادی در خصــوص ایــن اســتخر 
اداره ورزش  از  اخیــرا   افــزود: 
تــا  خواســتیم  جوانــان  و 
مربوطــه  کارشناســان 
تغییــر  بــرای  را  خــود 
بــه  اســتخر  ابعــاد  در 
تــا  کننــد  معرفــی  مــا 
ابعــاد  بــود  الزم  گــر  ا
کــه طبــق  اســتخر هــم 
اســتانداردهای قدیمــی 
طراحــی شــده بــود تغییــر 
اســتانداردهای  بــا  و  کــرده 

شــود. بازســازی  جدیــد 
ایــن مســئول عمرانــی در خصــوص زمــان اتمــام 
گفــت: بــرای تکمیــل بخشــی از  پــروژه اســتخر 
کار مناقصــه جدیــدی در حــال اجــرا داریــم  ایــن 
گــر پیمانــکار واجــد شــرایط بــه موقــع جــذب  کــه ا
ــم  ــد می توانی ــام برس ــه انج ــرارداد آن ب ــود و ق ش
بــه  آینــده  تابســتان ســال  از  قبــل  تــا  را  پــروژه 

کنیــم. ــرداری  کامــل آمــاده بهــره ب صــورت 
وی در خصــوص احتمــال تحمیــل هزینه هــای 
رد  ضمــن  نیــز  پــروژه  ایــن  اجــرای  در  اضافــی 
در  اولیــه  پــروژه  داد:  توضیــح  احتمــال،  ایــن 
همــان  قیمت هــای  بــه  توجــه  بــا  و   86 ســال 

زمــان بــرآورد شــده و حــاال در ســال 96 در حــال 
اجراســت و ایــن بــه معنــی تغییــر قیمت هاســت 
و  نمی شــود  تحمیــل  هزینه اضافــی  هیــچ  امــا 
بایــد هزینه هــای اجرایــی  روز  بــا قیمــت  تنهــا 
تصــور  کــه  هــم  ایــن  کنیــم.  پرداخــت  را  آن 
اجــرا  باالتــر  قیمتــی  بــا  پروژه هــا  برخــی  بشــود 
می شــوند نمی توانــد صحــت داشــته باشــد چــرا 
کــه تعییــن قیمــت پروژه هــا بــر اســاس فهرســت 
کارشناســی شــده و توســط متخصصــان  بهــای 
قانونــی  فرآیندهــای  تمــام  و  می شــود  انجــام 
کمیســیون معامــالت متشــکل  آن تحــت نظــر 
نظارتــی  بخش هــای  شــورا،  نماینــدگان  از 
و  اجــرا می رســد  بــه  کارشناســان  شــهرداری و 
امــکان اختــالف فاحــش میــان قیمــت واقعــی 
پــروژه و قیمــت تمــام شــده آن بــه هیــچ وجــه 

وجــود نــدارد.
کــرد  کــرد: ایــن را می تــوان ادعــا  عبــادی اضافــه 
اسالمشــهر  شــهرداری  عمرانــی  مجموعــه  کــه 
کارشناســی ترین  و  متخصص تریــن  از  یکــی 
شهرســتان های  در  مشــابه  مجموعه هــای 
تمــام  حتــم  طــور  بــه  و  اســت  تهــران  اســتان 
پروژه هــای اجــرا شــده در ایــن شــهر بــه مراتــب 
ــر از شــهرهای مجــاور بــه اجــرا رســیده و  ارزان ت

می شــود. انجــام  نیــز  کنــون  هم ا
کــه آمادگــی داریــم جزئیــات  وی بــا بیــان ایــن 
تمــام پروژه هــای اجــرا شــده و در حــال اجــرای 
شــهرداری را بــا مــدارک و مســتندات الزم بــرای 
تشــریح  شــهر  شــورای  اعضــای  و  مســئوالن 
جمــع  اذعــان  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  کنیــم، 
تهــران،  اســتان  عمرانــی  مدیــران  از  زیــادی 
شــهرداری اسالمشــهر از نظــر فنــی ســطح بســیار 
امــکان  ای  مجموعــه  چنیــن  و  دارد  باالیــی 
قیمــت  از  گران تــر  را  پــروژه ای  بتوانــد  نــدارد 

کنــد. واقعــی آن اجــرا 
ــا بیــان  معــاون عمرانــی شــهرداری اسالمشــهر ب
چندبرابــر  اخیــر  ســال های  طــول  در  کــه  ایــن 
در  عمرانــی  فعالیت هــای  گذشــته  ســال های 
گرفتــه اســت، از ادامــه رونــد  ایــن شــهر شــکل 
ــا در  ــال 95 تنه گفــت: در س ــر داد و  ــود خب موج
کیلومتــر و منطقــه دو  منطقــه یــک بیــش از 30 
اصالح جــداول  و  جدول گــذاری  کیلومتــر   ۴۵
کار درمنطقــه 3 بیــش  گرفتــه و همیــن  صــورت 
کیلومتــر بــوده اســت. در همیــن مــدت در  از 15 
منطقــه 2 بیــش از 103 هــزار متــر مربــع آســفالت 
کــه ایــن آمــار بــه عنــوان  جدیــد ریختــه شــده 
ارائــه  خدمــات  حجــم  دهنــده  نشــان  نمونــه 

ــت. ــده اس ش
اجــرای شــهرداری  از سیاســت های  یکــی  وی 
ــه  ــوری« و توج ــه مح ــی را »محل ــوزه عمران در ح
گفــت:  و  دانســت  محله هــا  مشــکالت  بــه 

فعالیت های عمرانی شهرداری 
تعطیل شدنی نیست

معاون عمرانی شهرداری اسالمشهر:
در سال ۹۵ تنها در منطقه ۲ بیش از 

۱۰۳هزارمترمربع آسفالت ریزی شده است

خانه فرهنگ واوان از جمله پروژه هایی است 
که توسط معاونت عمرانی احداث شده است

در سال ۹۵بیش از ۹۰کیلومترطول، جدولگذاری 
و اصالح جداول فقط در مناطق ۱، ۲و۳ انجام 

شده است

پیچ ورودی میدان نماز برای کاهش خطرات 
این مسیر تعریض شده است

پیاده رو سازی جزو برنامه های مهم شهرداری 
در آینده خواهد بود

 بر اساس مصوبه 
شورای شهر، خانه های فرهنگ 
می توانند یک تا سه سال با طی 

فرآیند قانونی به بخش خصوصی
کاهش  کار باعث  که این  گذار شوند   وا

هزینه های شهرداری و ارتقای کیفیت 
خدمات برای شهروندان

 خواهد شد



مساله ایمنی
در بوستان های اسالمشهر

۷

-----------------------------------
هوشمند عسگریان

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز اسالمشهر
-----------------------------------

زیســتن  الزمــه  کــه  نــدارد  وجــود  تردیــدی  امــروزه 
پایــدار انســان، همزیســتی بــا طبیعــت اســت و هرجــا 
و  مخاطــره  معــرض  در  همزیســتی  ایــن  همه زمــان  و 
بــه اشــکال  نیــز  انســان ها  گیــرد، زندگــی  قــرار  آســیب 
ــرو می شــود.  گــون روب گونا ــا نابســامانی های  مختلــف ب
کــه پارک هــا حلقــه اصلــی واســط بیــن انســان و  از آنجــا 

کــن را بــه عنــوان یکــی از نخســتین نقــاط طبیعــت دانســت  طبیعــت هســتند، می تــوان ایــن اما
کنین شــهرها بــه نوعــی همــواره بــا آن در تماس انــد و مســاله ایمنی آنهــا مهــم اســت. کــه ســا

ــه موجــب آســیب،  ک ــودن از شــرایطی  ــا آزاد ب ــودن از مشــکالت ی ــه معنــی شــرط آزاد ب ایمنــی ب
کــه جهــت  صدمــه یــا خســارت می شــود. در واقــع ایمنــی در برگیرنــده مجموعــه تمهیداتــی 
جلوگیــری از بــروز یــا تخفیــف آثــار و عــوارض نامســاعد جانــی و مالــی حــوادث طبیعــی و غیــر 
می گیــرد.  صــورت  غیــره  و  رانندگــی  تصــادف  ســوزی،  آتــش  توفــان،  ســیل،  نظیــر  طبیعــی 
کــه ایمنــی در پــارک  دربــاره ایمنــی در پارک هــا و فضاهــای ســبز شــهری بایــد اذعــان داشــت 
کامــل لحــاظ شــود. تاسیســات  هــا و تجهیــزات و خدمــات عرضــه شــده در آنهــا بایــد بــه طــور 
ــور  ــر آبیــاری، ورود غیــر مجــاز موت ــا تیــر چــراغ هــای روشــنایی در اث ــرق ب کــن اتصــال ب ــرق و اما ب
ســواران، امــکان خطــرات احتمالــی وســایل تفریحــی چــون انــواع چــرخ و فلکهــای برقــی، 
ک در مســیرهای پیــاده  کــودکان، وجــود اختــالف ســطح های خطرنــا تاب هــا و سرســره های 
کیفیــت بهداشــتی مــواد غذایــی بوفه هــای پــارک و غیــره همــواره بایــد از ســوی مدیــران  پــارک، 

ــرد. گی ــرار  ــرل ق کنت ــارت و  ــورد نظ ــیار م ــواس بس ــت و وس ــا دق ــی ب ــبز عموم ــای س فضاه
ــه  ک ــد چنیــن اذعــان داشــت  ــاره رعایــت مســائل ایمنــی در پارک هــای شــهر اسالمشــهر بای درب
کــه در مجمــوع  کوچــک و بــزرگ اســت  شــهر اسالمشــهر دارای بیــش از  88 پــارک و بوســتان 
دارای 929821 مترمربــع مســاحت هســتند. از ایــن میــان 20 پــارک بــزرگ اسالمشــهر دارای 
ــارک  کــودکان، شــش پ ــازی  کــف محیــط ب ــرای ایمن ســازی  ــه ب ک کــودکان اســت  ــازی  فضــای ب
کفپــوش مفــروش شــده اســت. در حــال حاضــر تعــدادی از  بــا چمــن مصنوعــی و پنــج پــارک بــا 
کــودکان در حــال اجــرا اســت. به لحاظ سیســتم  پارک هــای شــهر اسالمشــهر نیــز فضاهــای بــازی 
روشــنایی بــه کار رفتــه در پارک هــای منطقــه یــک، 691 شــعله، منطقــه دو، 872 شــعله، منطقــه 
ســه، 584، منطقــه چهــار دارای یــک پــارک بــا 12 شــعله روشــنایی و منطقــه شــش، 30 شــعله 
روشــنایی در بوســتان های شــهری مناطــق شــش گانه اسالمشــهر موجــود اســت. منطقــه پنــج 

بــه علــت دارا بــودن فضــای ســبز جنــگل کاری شــده فاقــد پــارک  شــهری اســت.
طبــق برآوردهــای انجــام شــده تــا انتهــای امســال المان هــای موجــود )نیمکــت، ســطل زبالــه 

و ...( در ســطح پارک هــای اسالمشــهر قریــب بــه دو هــزار مــورد را شــامل می شــود.
گام هــای اساســی و مهمــی از ســوی شــهرداری و ســازمان پارک هــا بــرای  در ایــن چندســال اخیــر 

ایمن ســازی و افزایــش امنیــت در ســطح پارک هــای شــهری اسالمشــهر برداشــته شــده اســت.

تمهیدات پیش رو
کــف محوطــه مخصــوص  یکــی از شــاخص های ایمن ســازی در پارک هــای شــهری، ایمن ســازی 
کــه دارای  کــه طبــق برنامــه تدویــن شــده تمامــی پارک هــای اسالمشــهر  کــودکان اســت  ــازی  ب
کف پوش هــای مخصــوص مجهــز  کــودکان هســتند بــه زمیــن چمــن مصنوعــی و  محوطــه بــازی 

خواهنــد شــد.
یکــی دیگــر از تمهیــدات اندیشــه شــده بــرای ایمن ســازی فضاهــای ســبز شــهری افزایــش و 
کنــون نیــز در حــال اجراســت. کــه هم ا بهبــود سیســتم روشــنایی پارک هــای اسالمشــهر اســت 

عملیــات عمرانــی قبلــی بــرای اصــالح و بازســازی 
کوچه هــا و معابــر فرعــی و اصلــی ادامــه  وضعیــت 
کار نیــز تعطیــل نمی شــود. خواهــد یافــت و ایــن 
کــه چــرا در  عبــادی در پاســخ بــه ایــن ســوال 
بزرگــی  عمرانــی  پــروژه  هیــچ  اخیــر  ســال های 
در شــهر تعریــف نشــده اســت، سیاســت های 
کار دانســت  اصلــی شــورای شــهر را عامــل ایــن 
کیــد  تا درســتی  بــه  قبــل  شــورای  گفــت:  و 
تعریــف  پروژه هــای  همــه  ابتــدا  کــه  داشــت 
ــا زمانــی  کاره بــه اتمــام برســد و ت شــده و نیمــه 
کــه پروژه هــا تمــام نشــده هیــچ پــروژه جدیــدی 
تعریــف نشــود. بــر همیــن اســاس تمــام تــوان 
شــهرداری صــرف اجــرای همیــن پروژه هــا شــد 
ــه جــز اســتخر مجموعــه امــام خمینــی)ره(،  و ب
ســینمایی،  پردیــس  و  نشــانی  آتــش  اســتخر 
بــرداری  بهــره  بــه  قبلــی  پروژه هــای  همــه 
ــا ظــرف  ــز غالب رســیده اســت و ایــن پروژه هــا نی
ــرداری  امســال تمــام می شــوند و آمــاده بهــره ب

بــود. خواهنــد 
در  اسالمشــهر  شــهرداری  عمرانــی  معــاون 
مهــم  برنامه هــای  بــه  موضــوع،  ایــن  تکمیــل 
اشــاره  آینــده  ســال  بــرای  شــورا  و  شــهرداری 
کارگروه هــای فنــی و  کنــون  گفــت: هــم ا کــرد و 
عمرانــی بــرای تدویــن پروژه هــای ســال آینــده 
ــال 97  ــه س ــا در بودج ــار آنه ــی اعتب ــش بین و پی
کارشناســی فشــرده  مشــغول برگــزاری جلســات 
آینــده  ســال  در  بخواهــد  خــدا  گــر  ا و  هســتند 
تعریــف  اسالمشــهر  بــرای  بزرگــی  پروژه هــای 

کــرد. خواهیــم 
عبــادی حــل معضــل ترافیــک میــدان نمــاز را 
شــهری  مدیریــت  هــای  دغدغــه  مهمتریــن  از 
پــروژه تقاطــع غیرهمســطح  گفــت:  دانســت و 
و  فنــی  مراحــل  قبــل  مدتهــا  از  نمــاز  میــدان 
مطالعاتــی آن آغــاز شــده و تــالش داریــم تــا بــه 
هرشــکل ممکــن در ســال آینــده آن را اجرایــی 
کنیــم. عــالوه بــر ایــن پروژه هــای دیگــری نیــز در 
خصــوص تســهیل ترافیــک نقــاط مختلــف شــهر 
کــه بــه فراخــور بودجــه  کرده ایــم  پیــش بینــی 
کــه در  ســال بعــد ممکــن اســت بــه اجــرا برســند 
نهایــت بــه زودی بــرای اطــالع مــردم جزئیــات 

آنهــا اعــالم خواهــد شــد.
وی افــزود: تقاطــع غیرهمســطح میــدان نمــاز 
گــذر  شــامل یــک تقاطــع روگــذر، یــک تقاطــع زیــر 
ــرآورد اولیــه  ــه ب ک و یــک مســیر همســطح اســت 

آن رقمــی حــدود 50 میلیــارد تومــان اســت.
در  اسالمشــهر  شــهرداری  عمرانــی  معــاون 
خصــوص  در  گفتگــو  ایــن  از  دیگــری  بخــش 
بــر  دوبرگــردان  پــروژه  اجــرای  ضــرورت  میــزان 
روی زیرگــذر اسالمشــهر،  دیدگاه هــای مدیریــت 
ایــن  اجــرای  اصلــی  دلیــل  را  شــهرداری  کالن 
گفــت: بــر اســاس دیدگاه هــای  پــروژه دانســت و 
شــهردار پیشــین اسالمشــهر اجــرای ایــن پــروژه 
ضــروری بــود و ایــن موضــوع بــه مــا ابــالغ شــد و 
کار  کنیــم. ایــن  مــا موظــف بودیــم تــا آن را اجــرا 
کنــون تــا حــدودی پیــش رفتــه امــا اعتبــار  هــم ا
ریالــی قــرارداد آن بــه اتمــام رســیده و فعــال تــا 
شــده  متوقــف  کار  جدیــد  اعتبــارات  تامیــن 

اســت.
توســعه  ح هــای  طر اجــرای  همچنیــن  وی 
باعــث  را  نزدیــک  درآینــده  اسالمشــهر  معابــر 
افزایــش بــار ترافیکــی محــدوده زیرگــذر دانســت 
گــر تعریــض خیابــان تختــی و  گفــت: در آینــده ا و 
گلهــا  حاشــیه زیرگــذر انجــام بشــود بــار ترافیکــی 
بــه ایــن منطقــه منتقــل خواهــد شــد و  حتمــا 
ــت و  ــم داش ــاز خواهی ــا نی ــن دوربرگردان ه ــه ای ب
ــار  ــا بعــد از افزایــش ب ــه حــاال ی ک فرقــی نمی کنــد 

کنیــم. ترافیکــی آن را اجــرا 
ــادآوری  ــن ی ــن ضم ــی همچنی ــر عمران ــن مدی ای
کمربنــدی شــمالی اسالمشــهر ایــن پــروژه  پــروژه 
را عملیاتــی دانســت امــا علــت اصلــی توقــف آن را 
ــرای تملــک  ــاز ب هزینــه بســیار ســنگین مــورد نی
کــه  کــرد  ح معرفــی  ک واقــع در مســیر طــر امــال
در صــورت تصویــب شــورا و تامیــن مالــی امــکان 

اجرایــی شــدن خواهــد داشــت.
هــا  رســانه  از  تقدیــر  ضمــن  پایــان  در  عبــادی 
بــرای انعــکاس فعالیت هــای مدیریــت شــهری، 
پرتــالش  کارکنــان  عمرانــی،  معاون پیشــین  از 
متخصص تریــن  از  جمعــی  کــه  معاونــت  ایــن 
هــای حــوزه عمرانــی منطقــه هســتند تقدیــر و 

کــرد. تشــکر 

ایجاد گشایش در گره ترافیکی میدان نماز با ساخت تقاطع غیرهمسطح از جمله دغدغه های مهم 
شورای شهر و شهرداری اسالمشهر است که معاون عمران شهرداری می گوید در سال ۹۷ از جمله 

مهمترین کارهای شهرداری خواهد بود



کنین حواشــی دره ســیاب، باعــث  تمــاس هــای مکــرر شــهروندان و ســا
شــد تــا جمعــی از اعضــای شــورای شــهر و مدیــران شــهری بــه بازدیــد  
ــا  ــهر، علیرض ــالمی ش ــورای اس گزارش سایت ش ــه  از ایــن نقطــه بروند.ب
کبرترابــی واســتاد ســاالریان بــه همــراه رضــا  مهرپویــان طارانــی، علــی ا
مهــدوی ؛ معــاون شــهردار، هوشــمند عســگریان؛ مدیــر عامل ســازمان 
ســیما منظــر و فضــای ســبز و موالیــی؛ سرپرســت شــهرداری منطقــه 
ســه، بــا حضــور در منطقــه موســوم بــه دره ســیاب بــه بررســی شــرایط 
منطقــه و منشــاء بــوی بــد، آلودگــی هــا و معضــالت موجــود پرداختنــد.
کیــد بــر حــل  بــا تا رییــس شــورای شــهر اسالمشــهر در ایــن بازدیــد 
گفــت: شــهروندان منطقــه مــدام از برخــی  معضــالت منطقــه یــاد شــده 
ــود در  ــماندهای موج ــه و پس ــل از زبال ــد حاص ــوی ب ــر ب ــکالت نظی مش
گالیــه داشــته و از مجموعــه مدیریــت شــهری خواهــان  دره ســیاب 

بررســی مشــکل و رفــع آن هســتند.

یاردهمیــن جلســه رســمی شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر در دوره 
پنجــم بــا یــک رویــداد تاریخــی در ایــن شــهر همــراه بــود.

ــم  ــزار شــد و خان ــو برگ ــا ریاســت یک بان ــار ب ــرای اولیــن ب   ایــن جلســه ب
ارینــب مســرور تنهــا بانــوی عضــو شــورای پنجــم ریاســت ایــن جلســه را 

برعهــده داشــت.
مســرور در ایــن دوره بــا رای ســایر اعضــای شــورای شــهر بــه عنــوان 
کــه  نایــب رئیــس شــورا برگزیــده شــده و در ایــن جلســه نشــان داد 
کارآمــدی در اداره جلســات شــورای شــهر نیــز  بانــوان می تواننــد رئیــس 

باشــند.
کنــون ۵ بانــوی اسالمشــهری توانســته اند بــه عضویــت شــورای شــهر  تا
کــه یــک بانــوی عضــو  اسالمشــهر درآینــد و ایــن نخســتین بــار اســت 
شــورا نایــب رئیســی و ریاســت جلســه رســمی را برعهده داشــته  و از 

کار بــه خوبــی برآمــده اســت. عهــده ایــن 

جمعــی از اعضــای شــورای اســالمی شــهر از فعالیت دکه هــای موجــود 
در ســطح شــهر بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.

کبــر ترابی، ایــوب عالیی، ارینــب  بــا حضــور علی ا کــه  در ایــن بازدیــد 
مســرور، معاون خدمات شــهری شــهردار اسالمشــهر، مدیران مناطق 
شــهردار ومدیرعامل ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شــهرداری  و 
کارشناســان حوزه مرتبــط در شــهرداری اسالمشــهر  انجــام  جمعــی از 
شــد، اعضــای شــورا و مدیــران شــهری از نزدیــک در جریــان نحــوه 

گرفتنــد.  فعالیــت ایــن دکه هــا قــرار 
در ایــن بازدیــد مقــرر شــد تــا نظــارت دقیق تــری بــر روی عملکــرد ایــن 
گرفتــه و تــالش شــود تــا چهــره فرهنگــی دکه هــای  واحدهــا صــورت 
مطبوعاتــی تحت الشــعاع فعالیت هــای اقتصــادی آنهــا قــرار نگیــرد.

جملــه  از  شــهر   ســطح  در  موجــود  دکه هــای  فعالیــت  ســاماندهی 
اســت. شــهر  شــورای  دغدغه هــای 

بازدید اعضای شورا از دره سیاب رویداد تاریخی در شورای شهر بازدید شوراییان از دکه های سطح شهر
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جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش بــا حضــور سرپرســت ا
شــهرداری اسالمشــهر برگــزار شــد

جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش اسالمشــهر صبــح امــروز 
بــه ریاســت معــاون فرمانــدار برگــزار شــد.

در  اسالمشــهر،  شــهرداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ایــن جلســه ســرمدی سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر 
کیــد بــر اهمیــت فعالیــت هــای آمــوزش و پــرورش  بــا تا
کشــور اظهــار داشــت: آمــوزش  در رشــد فرهنگــی و علمــی 
کشــور  توســعه  قبــال  در  بزرگــی  مســئولیت  پــرورش  و 
ارگان هــا و نهادهــای  بــر عهــده دارد و وظیفــه تمامــی 
کــه همــکاری ســازنده ای  نظارتــی و اجرایــی ایــن اســت 

بــا آمــوزش و پــرورش داشــته باشــند.
ســرمدی در ادامــه افــزود: شــهرداری اسالمشــهر بــا تبیین 
برنامــه هــای فرهنگــی در موضوعــات مختلــف شــهری و 
ــا آمــوزش و پــرورش نقــش  اجتماعــی همــگام و همســو ب

کنــد. خــود را ایفــا مــی 
همــکاری  اظهــار  بــا  اسالمشــهر  شــهرداری  سرپرســت 
خاطــر  شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش  بــا  متقابــل 
توســط  آموزشــی  و  فرهنگــی  برنامه هــای  شــد:  نشــان 

ســازمان های شــهرداری در حــال اجــرا بوده و در راســتای 
فرهنگ ســازی شــهروندان برنامه هــای بیشــتری را مــد 
نظــر دارد.در پایــان ایــن جلســه مــوارد عنــوان شــده مــورد 
بحــث و بررســی حاضریــن قرارگرفتــه و تصمیماتــی نیــز 

اتخــاذ شــد.

از  مناطــق  امــور  و  شــهری  خدمــات  معــاون  بازدیــد 
عمومــی نقــل  و  حمــل  نــاوگان 

رضــا  عمومــی  نقــل  و  حمــل  ملــی  روز  مناســبت  بــه 
بــا  مناطــق  امــور  و  شــهری  خدمــات  معــاون  مهــدوی 
بــه  را  روز  ایــن  مرتبــط  ادارات  و  ســازمان ها  در  حضــور 

گفــت. تبریــک  ســازمان ها  پرســنل  و  مدیــران 
اسالمشــهر،  شــهرداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مهــدوی بــا حضــور در ســازمان های حمــل و نقــل بــار 
و مســافر، و مدیریــت پســماند و اداره حمــل و نقــل و 
و  مدیــران  زحمــات  از  تشــکر  و  تقدیــر  ضمــن  ترافیــک 
لــزوم ارائــه خدمــات شــهری  پرســنل ایــن حوزه هــا بــر 
ارزنــده در جهــت رفــاه حــال شــهروندان و رســیدگی بــه 

کیــد نمــود. تا وضعیــت حمــل و نقــل عمومــی 

اجرای پروژه های عمرانی در معابر و خیابان های 
شهرك امام حسین ادامه دارد

ــر و رفــع مشــکالت عبــور  در راســتای مناسب ســازی معاب
حســین  امــام  شــهرك  خیابان هــای  و  معابــر  مــرور،  و 

می شــوند. ســاماندهی  و  بهســازی 
اسالمشــهر،  شــهرداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مســئول عمــران منطقــه شــش در ایــن خصــوص اظهــار 
داشــت: در راســتای ســاماندهی معابــر ســطح شــهرك، 
عملیــات جدولگــذاری و زیرســازی خیابان هــا و معابــر 
کــه از جملــه آنهــا  ســطح منطقــه در دســت اجراســت 
میتــوان بــه اجــرای ایــن عملیــات انتهــای خیابان هــای 
کوچه هــای  کــرم و  کــرم و امیــر ا شــهید قهرمانــی و رســول ا

منشــعب آن اشــاره نمــود. 

بهسازی معابر در منطقه یک 
در راســتای بهســازی معابــر و بهبــود تــردد شــهروندان 
پروژه هــای عمرانــی در ســطح منطقــه یــك در حــال اجــرا  
هستند.مســئول عمــران منطقــه یــك از ادامــه اجــرای 
پروژه هــای عمرانــی در معابــر ســطح منطقــه خبــر داد.

اسالمشــهر،  شــهرداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کاری شــهرداری  حیــدری ضمــن اشــاره بــه اولویت هــای 
شــهروندان  تــردد  بهبــود  و  معابــر  بهســازی  جهــت  در 
مکانیــزه  روکــش  عملیــات  راســتا  همیــن  در  گفــت: 
کوچــه 35خیابــان المهــدی )عــج( و لکه گیــری  آســفالت 
کــه عملیــات حفــاری در آن انجــام  آســفالت بلــوار ارتــش 
شــده بــود در منطقــه یــک شــهری صــورت پذیرفــت.

عملیــات ترمیــم و لكه گیــری آســفالت در معابــر منطقــه 
دو در حــال اجراســت

مســئول عمــران منطقــه دو از اجــرای عملیــات ترمیــم 
ــی منطقــه خبــر  کیــپ امان و لکه گیــری آســفالت توســط ا
اسالمشــهر،  شــهرداری  روابط عمومــی  گــزارش  داد.بــه 
گفــت:  ایــن خصــوص  مســئول عمــران منطقــه دو در 
در راســتای بهســازی معابــر و بهبــود تــردد شــهروندان 
عملیــات ترمیــم و لکه گیــری آســفالت در معابــر ســطح 
کــه طــی روزهای گذشــته  منطقــه در حــال اجــرا  می باشــد 
البــرز 40 و 42 خیابــان  هــای  کوچــه  ایــن عملیــات در 

کیــپ امانــی منطقــه اجــرا شــد. شــیرودی توســط ا

اســتاندار تهــران بــه همــراه جمعــی از فرمانــداران و 
مســئوالن اســتان بــه منظــور بررســی علــت انتشــار 
بــوی نامطبــوع در منطقــه جنــوب غــرب اســتان، 
اسالمشــهر-واوان و مســیر فــرودگاه در منطقــه حضور 
یافت.موضــوع پایــش بــوی نامطبــوع مســیر فــرودگاه 
امــام خمینــی )ره( در محــدوده جنــوب غــرب اســتان 
تهــران و در نزدیکــی شهرســتان اسالمشــهر مدتــی 
ســوی  از  جــدی  مســئله  یــک  عنــوان  بــه  اســت 
کــه  نهادهــای مســئول مــورد توجــه اســت  بــه طــوری 
کانــون در ایــن منطقــه شناســایی شــده اســت.  چنــد 

مقیمــی  محمدحســین  موضــوع،  ایــن  دنبــال  بــه 
اســتاندار تهــران بــه همــراه فرمانــداران ری، تهــران 
کل آبفــای اســتان ومحیــط  و اسالمشــهر ، مدیــران 
زیســت بــه اسالمشــهر آمــد تــا بــا حضــور مســئوالن بــه 
کانــون  کــه بــه عنــوان  کــزی  رصــد و آنالیــز برخــی از مرا
ــردازد. ــد بپ ــده ان ــایی ش ــوع شناس ــوی نامطب ایــن ب

 در پایــان ایــن بازدیــد یــک روزه،  تســریع در اتمــام 
پایــش مســتمر وضعیــت  تصفیــه خانه اسالمشــهر، 
زیســت محیطــی منطقــه و جلوگیری از دفن پســماند 

ــت. گرف ــرار  ــد ق کی ــورد تا ــیر م ــن مس در ای

بررسی علل انتشار بوی نامطبوع در
 جنوب غرب استان تهران با حضور استاندار


