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ویژه دهه مبارک فجر

حجت االسالم والمسلمین 
نوروزی امام جمعه

شهرستان  اسالمشهر

مهندس علیرضا ناصری پور شهردار اسالمشهر:

پيام انقالب اسالمی موجی از خيزشهاي رهایي بخش در 
كشورهاي اسالمي بوجود آورد

پيروزي انقالب اسالمي در ايران تنها يك حادثه داخلي 
براي تغيير يك رژيم سياسي نبود. بلكه همان گونه كه 
بسياري از دولتمردان آمريكائي، اسرائيلي و اروپائي 
در خاطرات خود از آن روزها تعبير كرده  اند، انقالب 
از ديدگاه آنان زلزله اي ويرانگر براي جهان غرب بود. 
گذشته از آنكه آمريكا مطلوبترين شرائط جغرافيائي، 
اقتصادي و نظامي را در يكي از حساسترين مناطق 
جهان كه مرزهاي طوالني با رقيب )دولت شوروي( 
بزرگ  انفجار  اين  امواج  مي  داد  دست  از  داشت، 
رژيمهاي وابسته به غرب را در ممالك اسالمي و بالد 
عربي متزلزل و بيمناك كرده بود. پيام اصلي انقالب 
اسالمي ماهيتي فرهنگي داشت و مبتني بر انديشه 

ديني و ارزشهاي معنوي بود.
 پيروزي انقالب به معناي صدور پيام و ارزشهاي 
آن و به حركت در آمدن موجي از خيزشهاي رهايي 
بود.  سوم  جهان  و  اسالمي  كشورهاي  در  بخش 
همزمان با ايران، رژيم وابسته به آمريكا در نيكاراگوئه 
نيز سرنگون شد. در افغانستان دولت شوروي ناگريز 
اشغال  و  لشكركشي  سپس  و  خونين  كودتاي  از 
تا حركت اسالمي را مهار كند. در  اين كشور شد 
عراق، كودتاي صدام با همين هدف شكل گرفت. 
مردم لبنان و فلسطين پيروزي انقالب ايران را جشن 

گرفتند و جهاد خويش را در شكلي نوين و ملهم 
از انقالب اسالمي آغاز كردند. جنبشهاي اسالمي در 
مصر، تونس، الجزاير، سودان، عربستان و تركيه احيا 

شدند.
بر جهان  ظالمانه  نظمي  دوم  از جنگ جهاني  پس 
حكمفرما بود. مناطق مختلف جهان بين دو قدرت 
غالب شرق و غرب تقسيم شده بود و سازمان هاي 
نظامي ورشو و ناتو نگهبانان اين نظم ناعادالنه بودند. 
هيچ حركت و تحولي در جهان سوم خارج از اين 
قطب  دو  از  يكي  به  وابستگي  بدون  و  چارچوب 
در  انقالبي  اينك  نمي يافت.  موفقيت  امكان  حاكم 
جهان معاصر و در منطقه امن غربيها پيروز شده بود 
كه شعار اصلي آن »نه شرقي نه غربي« بود. نهضت 
با امپرياليسم آمريكا درافتاده  امام در ايران مستقيماً 
بود و شكست را بر او تحميل كرده بود. اين واقعيت 
كمونيست ها را در ادعاي مبارزات ضدامپرياليستي 
شان خلع سالح مي كرد و براي نخستين بار در عصر 
پهنه  در  عاملي حركت زا  عنوان  به  را  دين  حاضر، 

مبارزات ملتها مطرح مي ساخت.
در  كه  تالشهايي  تمامي  و  ناباوريها  همه  وجود  با 
سطح بين  المللي براي حفظ رژيم شاه و جلوگيري 
اسالمي  انقالب  آمد،  بعمل  امام خميني  موفقيت  از 

در مرحله نخست مبارزات خويش پيروز گرديد و 
از اين جهت پيروزي آن بيشتر به يك معجزه شبيه 
بود تا تحولي عادي. به جز امام خميني و توده  هاي 
بيشماري كه خارج از تحليل هاي معمول، به گفته  ها 
و وعده هاي امام باور قلبي داشتند، عموم تحليل گران 
سياسي و همه كساني كه در رخدادها و حوادث ايران 
دخيل بودند وقوع چنين پيروزي را، حتي تا روزهاي 

واپسين عمر رژيم شاه ناممكن مي دانستند.
چنين بود كه از صبحدم 22 بهمن 1357 خصومت با 
نظام نوپاي اسالمي در پهنه اي گسترده آغاز شد. جبهه 
دشمنيها را آمريكا رهبري مي كرد و دولت انگليس و 
برخي دول اروپايي ديگر به همراه تمامي رژيمهاي 
وابسته به غرب در آن مشاركت فعال داشتند. شوروي 
)سابق( و اقمار آن نيز ناخرسند از اتفاقي كه در ايران 
افتاده و به حاكميت دين منجر گرديد، با آمريكائيها 
بارز  نمونه  همسو شدند.  از خصومتها  بسياري  در 
اين هم پيماني در همنوائي نيروهاي چپ و راست 
ضدانقالب داخل كشور كه بعدها اسناد وابستگي آنان 
به سفارتخانه هاي شوروي و آمريكا افشا گرديد و از 
آن بارزتر هماهنگي همه  جانبه دو كشور در تجهيز 
صدام و حمايت از او در جنگ با جمهوري اسالمي 
را مي  توان مشاهده كرد. اما امام خميني با همان منطقي 
كه نهضت اسالمي را آغاز كرده بود، در اوج فتنه ها 
و فشارهاي خارجي انقالب را هدايت كرد و آن را 
ثبات هدايت  و  به دوره سازندگي  اراده خويش  با 
نمود. نهضتي كه امام  خميني پرچمدار و پايه گذار آن 
بود، توانست غبار از چهره اسالم زدوده و سيماي 
حقيقي آن را پس از 14 قرن به جهان تشنه عدالت 
بنماياند. به همين دليل است كه انقالب اسالمي ايران 
در جهان اسالم به عنوان »انقالب امام  خميني« شناخته 

شده است.
رسيد،  پيروزي  به  بهمن 1357  در 22  كه  نهضتي 
امروزه براي بسياري از ملل جهان چراغ راه زندگي 

است.
از اين رو »22 بهمن« تنها نبايد به عنوان روز پاياني 
يك رژيم سياسي و آغازي بر حيات رژيم ديگر تلقي 
گردد. بلكه بايد از آن به عنوان سرفصلي برجسته 
روند  در  عطف  نقطه اي  و  ايران  سياسي  تاريخ  در 

مبارزات ملت ايران ياد كرد.

کریم نایبی
رئیس شورای  اسالمی

 شهر اسالمشهر

دهه فجر زمان بازنگری و مرور 
ارزش های انقالب و آرمان های 

امام راحل است

پيكر شهيد آتشنشان عليرضا سفی زاده 
در اسالمشهر تشييع شد 

شورای اسالمی شهر 
و شهرداری اسالمشهر
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اخــبــار

نشست سرپرست دارالقرآن شهرداری اسالمشهر با اداره 
تبليغات اسالمی جهت ايجاد تفاهم و همكاری در مسائل 

آموزشی و فرهنگی در شهرستان اسالمشهر برگزار شد.
اين  اسالمشهر،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
معاونت  سرپرست  اصغری  حسين  حضور  با  نشست 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری و سرپرست دارالقرآن 
مسئول  كنگرلو  االسالم  حجت  و  اسالمشهر  شهرداری 
مسئول  براری  االسالم  حجت  و  اسالمی  تبليغات  اداره 
امور قرآنی اداره تبليغات، در محل اداره تبليغات اسالمی 

شهرستان اسالمشهربرگزار شد.
انجام  تفاهم در  ايجاد همكاری و  با هدف  اين نشست 
از  جلوگيری  و  شهرستان  سطح  در  قرآنی  های  برنامه 
موازی كاری و به منظور ارتقاع سطح كمی و كيفی برنامه 

های قرآنی شهرستان برگزار شد.

بازدید معاون فنی و عمرانی 
استانداری تهران از  پروژه های 

سطح شهر

برگزاری مراسم گراميداشت 
شهدای آتش نشان در اسالمشهر

نشست سرپرست دارالقرآن شهرداری 
اسالمشهر با مسئولين تبليغات اسالمی 

صبح  اسالمشهر،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
روز سه شنبه 28 دی ماه مهندس كريمی معاون فنی و 
عمرانی استانداری تهران و مهندس محمد زاده مدير كل 
شهرسازی استان تهران به همراه رئيس، برخي اعضای 
مسئولين  از  چند  تني  و  شهردار  شهر،  اسالمی  شورای 
شهرداري  هاي  پروژه  برخي  و  شهر  سطح  از  شهري 

بازديد نمودند.
در اين بازديد كه از شهرك صادقيه، خيابان نواب و برخي 
پروژه هاي در دست اجراي شهرداري به عمل آمد روند 
قرار  بررسي  و  بحث  مورد  مربوطه  پروژه هاي  اجراي 
گرفت و با عنايت به درخواست شهروندان و در جهت 
رفع معضالت موجود مقرر گرديد در اجراي پروژه هاي 

مذكور تسريع گردد.

مراسم گراميداشت شهدای آتش نشان صبح روز شنبه 
دوم بهمن ماه در سازمان خدمات ايمنی و آتش نشانی 

شهرداری اسالمشهر برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، تعدادی از 
اعضاي شوراي اسالمي شهر اسالمشهر، معاون خدمات 
شهري و امور مناطق شهرداري، برخي مسئولين شهري و  
آحاد مختلف مردم با حضور در ايستگاه مركزی سازمان 
شهدای  خاطره  و  ياد  نشاني،  آتش  و  ايمني  خدمات 
آتش نشانی كه در ريزش ساختمان پالسكو در تهران 
به شهادت رسيدند را گرامی داشتند و در غم فراق آتش 

نشانان فداكار به سوگ نشستند و عزاداری كردند.
در اين مراسم كه با همكاري اداره بهزيستي برگزار شد 
نونهاالن مهد كودك با اهداي گل به آتش نشانان به مقام 

ايشان اداي احترام كردند.

کریم نایبی رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر:  

 دهه فجر زمان بازنگری و مرور ارزش های انقالب و 
آرمان های امام راحل است

اسالمی  انقالب  پیروزی  روزهای 
در  همیشه  برای  که  است  روزهایی 
تاریخ ملت بزرگ ایران ماندگار شده 
پیروزی  شود.  نمی  فراموش  و  است 
شک  بدون  ایران  اسالمی  انقالب 
دست  به  که  بود  الهی  ای  معجزه 
معجزه گر مردی از سالله پاک رسول 

خدا)ص( به سرانجام رسید. 
دهه فجر زمان بازنگری و مرور ارزش 
امام راحل  انقالب و آرمان های  های 
است و 22 بهمن هر سال یاد آور تاریخ 
رهبری  به  ایران  مردم  اسالمی  نهضت 

امام خمینی)ره( است. 
رژیم  با  مبارزه  در  مردم  اصلی  انگیزه 
طاغوت تالش برای رسیدن به استقالل 
جمهوری  و  سیاسی  آزادی  فرهنگی، 
و  کلمه  وحدت  با  که  بود  اسالمی 
رهبری امام به آن دست یافتند. انقالب 
ایران فقط انقالب بر علیه طاغوت نبود 
انقالب در درون مردم و بر ضد  بلکه 
آثار به جامانده از دوران ستم شاهی و 

سنت های جاهلیت بود. 
شخصیت  تأثیر  درونی  انقالب  این 
معنوی واالی امام)ره( بود. رهنمودهای 
بر  ایشان آنچنان  امام و روش و منش 
دل و جان جوانان حقیقت جوی ایران 
نشست که متحول شدند و راه چند ساله 
قشر  حضور  کردند.  طی  شبه  یک  را 

حضوری  انقالب  روزهای  در  جوان 
پررنگ و انکار ناپذیر است. 

جان  حقیقت،  جستجوی  در  آنان 
مسیر  در  و  آمدند  صحنه  به  کف  بر 
سید  مانند  و  کردند  حرکت  شهادت 
اباعبداله  حضرت  شهیدان  ساالر  و 
الذله  منا  هیهات  ندای  الحسین)ع( 
را  طاغوتی  های  ارزش  و  سردادند 
کردند.  تبدیل  قرآنی  های  ارزش  به 
از  ایران  اسالمی  نهضت  پذیری  تأثیر 
است  تا حدی  امام حسین)ع(  نهضت 
که امام خمینی)ره( با توجه به نقش ماه 
های محرم و صفر در شکل گیری و 
تداوم انقالب، بر حفظ سنت های آن 
تاکید کرده اند و ایام محرم و صفر را 

اند.  برشمرده  اسالم  نگهدارنده  زنده 
تاسوعا، عاشورا، اربعین حسینی و اعیاد 
هستند  اسالمی  بزرگ  ایام  از  اسالمی 
که همبستگی و اتحاد جامعه دینی در 
آنها بروز و ظهور بیشتری دارد. به همین 
سبب است که دشمنان اسالم در همه 
دوران ها سعی کرده اند که این نمادها 
را کمرنگ جلوه بدهند و از بین ببرند. 
عنوان  به  مساجد  نقش  میان  این  در 
کانون تجمع و تبادل اطالعات و اخبار 
انقالب  جریان  گذاری  پایه  مرکز  و 
ها  دوران  همه  در  دارد.  اهمیت  بسیار 
برای  محلی  اینکه  بر  عالوه  مساجد 
مرکز  شدند  می  محسوب  عبادت 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  های  فعالیت 

سازماندهی نیروهای مردمی نیز بوده اند 
. به فرموده امام راحل »مسجد در صدر 
مرکز جنبش حرکتهای  همیشه  اسالم 

اسالمی بوده است.« 
ماهیت انقالب ما که بر اساس اراده مردم 
شکل گرفته فرهنگی است و دستورات 
نقش  آن  در  اسالم  مبین  دین  و  شرع 
اساسی دارد. همچنین شعارهایی که در 
طول درگیری های مردم با عوامل رژیم 
طاغوت مطرح می شد برگرفته از اسالم 
انقالب و آرمان های واالی  و ماهیت 
امام)ره( بود که مهمترین خواسته آنان 

حکومت اسالمی بود. 
همچون  نیز  امسال  فجر  دهه  امیدوارم 
و  برکت  پر  ایامی  گذشته  های  سال 
اسالمشهر  شهروندان  برای  مبارک 
باشد . قطعا شرکت شهروندان در آیین 
این روزها در  ملی و مذهبی که  های 
می  برگزار  اسالمشهر  مختلف  نقاط 
خاطره  و  یاد  بر  مروری  سبب  شود 
امام راحل و روزهای پیروزی انقالب 
و  شد  خواهد  دوران  آن  شهدای  و 
های  آرمان  با  بیعت  تجدید  منظور  به 
با  میثاق  تجدید  و  خمینی)ره(  امام 
اله  آیت  حضرت  رهبری  معظم  مقام 
العظمی خامنه ای حضوری چشمگیر و 
حداکثری در راهپیمایی روز 22 بهمن 

خواهیم داشت.

در  تاریخی  بزرگ  رویدادهای  به  نهادن  ارج 
عرصه های داخلی و بین المللی امری پسندیده 
از  رونمایی  برای  فرصتی  فجر  دهه  و  است 
ثمرات انقالب اسالمی است تا با نمایش جلوه 
فرهنگی  های  حوزه  در  نظام  کارآمدی  های 
،اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و دفاعی غرور ملی 

خودمان را به نمایش بگذاریم.
دچار  نباید  انقالب  دستاوردهای  بیان  در  البته 
مشکالت،  سانسور  با  و  شویم  تفریط  و  افراط 
مردم را بدبین کنیم چون کم گویی و بزرگ 
نمایی هر دو آفت محسوب می شوند. علی رغم 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  سال   38 گذشت 
هنوز احساس می کنیم دایره دانسته های ما از 
است  بسیار محدود  انقالب  های  ریشه  و  ابعاد 
و این موضوع از کم اطالعی ما نیست بلکه از 

عظمت انقالب اسالمی است.
در 38 سال پیش مردمی ترین تحول اجتماعی 
هزاره اخیر رغم خورد و محصول آن شد 22 
بهمن،22 بهمنی که بعد از قیام ابراهیم خلیل ا... 
بازوی  و  دیگر دست  بار  محمد)ص(  بعثت  و 
رهبری قدرتمند و توانا توانست بت ها را بشکند 
که می شود جاء الحق و زهق الباطل. 22 بهمنی 
ا...  که  از صالله رسول  که مجاهدت مردمی 
نتیجه  به  بود  دور  دیارش  و  شهر  از  سال   15
رسید چون وعده الهی بود که والذین جاهدو 

فینا لنهدینهم سبال. اینک فرصت مغتنمی است 
به  توفیقی در  یا  و  نبودیم  تا در آن روزها  که 
تالش  با  امروز  نداشتیم  انقالب  نشاندن  ثمر 
مضاعف در تداوم انقالب موثر باشیم یقینا در 
با  مد نظر قرار دادن چند مولفه همچون پیوند 
والیت، براعت از دشمنان، تجلیل از مقام شامخ 
شهیدان، بصیرت افزایی، ایجاد شوق امید در دل 
مردم، توجه به اقتصاد مقاومتی و نگاه به کشور 

از درون می تواند در غنایی برنامه ها بیافزاید.
اگر دشمن با جذابیت های منفی و راه اندازی 
1500 سایت و شبکه ماهواره ای به دنبال تختعه 
و  است  طاغوت  تطهیر  و  اسالمی  نظام  کردن 
تالش در جذب جوانان و نوجوانان ما دارد باید 
راه درست  برنامه های صحیح  با  در دهه فجر 
و مطلوب را پیش روی آنان قرار دهیم. بازگو 
در  کشور  اوضاع  از  حقیقی  و  منطقی  نمودن 
ایران  المللی جایگاه  عرصه های داخلی و بین 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  را  اسالمی 
می  آن  از  بخشی  ارائه  به  که  کند  می  نمایان 

پردازیم.
بعد  بود  ایران وارد کننده دارو  انقالب  از  قبل 
تولید  کشور  در  نیازها  درصد   95 انقالب  از 
تراکتور  ساخت  در  کشور  اولین  شود،  می 
هوشمند،اولین کشور در توسعه و کشف میادین 
نفت و گاز ، اولین کشور در ساخت شناورهای 

رادار گریز، دومین کشور در داروهای فاکتور 
8، سرآمد ترین کشور در تولید بیوامپلند های 
چشمی، سومین کشور در کاشت حلزون های 
فراورده  سالمت  در  کشور  پنجمین  شنوایی، 
های خونی. ساخت ناو شکن جماران که ایران 
را به جمع باشگاه سازنده پیچیده ترین ناوشکن 
های غول پیکر جهان، پنجمین قدرت برتر در 
به  میالد  برج  ساخت  دریایی،  ناوگان  توسعه 
مناسبت یکصدمین سال تولد حضرت امام)ره( 
ششمین  عنوان  به  ایرانی  متخصصان  دست  به 
و  وزن  تن  هزار   161 با  جهان  مخابراتی  برج 
تولید  در  جهان  پنجم  مقام  ارتفاع،  متر   435
خورورهای گاز سوز، دستیابی به امنیت پایدار، 
استفاده  به  دستیابی  سیاسی،  ثبات  به  دستیابی 
صلح آمیز در انرژی هسته ای،گسترش بهداشت 
اجتماعی،گسترش  تامین  عمومی،گسترش 
فرهنگ  مخابراتی،گسترش  های  شبکه 
آبادانی  و  نظامی،توسعه  صنایع  قرآنی،توسعه 
مناطق محروم، توسعه و گسترش بخش انرژی، 
اداره موفقیت آمیز 8 سال دفاع مقدس، بیداری 
اسالمی در منطقه و جهان، آنچه بیان شد بخش 
کوچکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی در عرصه های داخلی و بین المللی بود 
که دهه فجر فرصت مناسبی است جهت تبیین 

انقالب و دستاورهای گران سنگ آن.

علی اکبر فدایی مسئول برگزاری مناسبت های شورای فرهنگ هماهنگی تبلیغات اسالمی

 برگزاری مراسم جشن سی و هشتمین بهار آزادی در اسالمشهر 
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اخــبــار

به گزارش روابط عمومی شهرداري اسالمشهر، جلسه 
ايمن  رويكرد  با  شهری  خدمات  تخصصی  كارگروه 
شهر  عمومی  اماكن  و  مرتبه  بلند  ساختمانهای  سازی 

برگزار شد.
در اين جلسه كه به رياست رضا مهدوي معاون خدمات 
شهري و امور مناطق و با حضور شهرداران مناطق و 
تابع و  معاونين شهرداري ،مديران عامل سازمان هاي 
برخي مسئولين برگزار شد حاضرين به بررسی طرح 

جامع خطر پذيری شهر پرداختند.
توان  مي  جلسه  اين  در  شده  مطرح  مسائل  ديگر  از 
و  طبيعی  باليای  با  مواجه  در  شهروندان  آموزش  به 
برای  شناسنامه  صدور  فرسوده،  بافت  طبيعی،  غير 
و  صنفی  ساختمانهای  و  مرتبه  بلند  ساختمانهای 
برای  آالت الزم  ماشين  و  تجهيزات  برآورد  خدماتی، 

سازمان آتشنشانی و... اشاره نمود.

تشكيل جلسه كارگروه تخصصی ایمن 
سازی ساختمانهای بلند مرتبه در 

شهرداری اسالمشهر

نوروزی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اسالمشهر:  

خداوند ملت ایران را از یک رژیم ستمگر و ظالم نجات داد

برگزاری مراسم جشن سی و هشتمین بهار آزادی در اسالمشهر 

تلخ  حادثه  انقالب  بهار  در  دانم  می  وظیفه  ابتدا 
و  پالسکو  ساختمان  در  سوزی  آتش  ناگوار  و 
شهادت عده ای از خدمتگزاران به مردم را تسلیت 
عرض نمایم خداوند انشاا... با لطف خودش آنها را 
قرین رحمت بفرمایید و به با زماندگان صبر و اجر 
تبلیغات  هماهنگی  شورای  مسئول  فرماید  عنایت 
حضرت  سوره   5 آیه  به  اشاره  ضمن  اسالمی 
ابراهیم به یادآوری ایام ا... پرداخته وفرمودند یکی 
از انقالب های بزرگ دنیا انقالب حضرت موسی 
می باشد که نام ایشان 136 بار در قرآن آمده است 
تعداد  این  به  گذشته  پیامبران  از  هیچکدام  نام  و 

نیامده است
سی  فرارسیدن  به  توجه  با  اسالمشهر  جمعه  امام   
هشتمین سال پیروزی انقالب به مصادیقی از قبل و 
بعد از انقالب اشاره داشته و فرمودند مرحوم شهید 
رجایی که برای اولین بار در اجالس سازمان ملل 
نشان  حاضرین  به  را  خود  شکنجه  آثار  بود  رفته 
می  حمایت  آن  از  شما  که  ژریمی  گفت  و  داد 
کردید با همه مثل من رفتار می کردند بزرگان و 
جوانان انقالبی ما در زندانها کشته می شوند ناطق 
در ادامه افزودند در زمان طاغوت فساد همه جا را 
هم  االن  بگویید  شما  است  ممکن  بود  گرفته  فرا 
رسمیت  زمان  درآن  فساد  بگویم  باید  است  فساد 
موضوع  این  مروج  پهلوی خود  خاندان  و  داشت 
بودند و خودشان در تهران و مراکز استانها رسماً 
فساد را ترویج می کردند و در خیابان ها از هر چند 

مراسم جشن سی و هشتمین بهار آزادی و بزرگداشت 
کبیر  بنیانگذار  تاریخی  ورود  سالروز  ماه،  بهمن   12
انقالب اسالمی و آغاز جشن های دهه مبارک فجر 
با حضور مسئولین شهرستان و ائمه جمعه اسالمشهر و 
شهر ری در سالن فجر آموزش و پرورش برگزار شد. 
در این مراسم که  فرماندار، شهردار، رئیس و جمعی از 
اعضای شورای شهر اسالمشهر، معاون سیاسی انتظامی 
فرماندار، بخشدار مرکزی، فرمانده انتظامی شهرستان، 
روحانیون  از  جمعی  ادارات،  روسای  از  جمعی 
شهرستان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، اصناف 
و اقشار مختلف مردم حضور داشتند، حجت االسالم 
والمسلمین شاهچراغی امام جمعه شهر ری در سخنانی 
با تبریک سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب و 
ایام دهه فجر اظهار داشت: بدون شک امروز که 38 
سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران می گذرد، پیام 
انقالب اسالمی که احیای احکام و ارزشهای اسالمی، 
اکثر کشورهای  در  بود  عدالت  برقراری  و  پیشرفت 

مغازه رسما یکی مشروب فروشی بود. یکی دیگر 
تاریخ  برگرداندن  اسالم  با  آنان  های  مخالفت  از 

اسالم به تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی بود.
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  محترم  مسئول 
اینگونه نتیجه گیری کرد که آیه 5 سوره حضرت 
ابراهیم )ع( خطاب به ملت ماست. ای ملت ایران به 
یاد آورید نعمت هایی که خداوند به شما عطا کرد 
شما را از دست یک رژیم ریشه دار 2500 ساله که 
تائید و حمایت  آنرا  دنیا  همه ظالمان و ستمگران 
می کردند نجات داد- آن وضع کشورتان بود که 
اختیار کشور دردست آمریکا بود و حتی درباریان 
مستشاران  نداشت  کامل  اختیار  شاه  شخص  و 

آمریکایی باید تصمیم می گرفتند.
حاالهمین آیه شامل حال ماست چون پیامبر فرمود 
هر چه در بنی اسرائیل گذشته ست قدم به قدم در 
ورود  هم  بنابراین  شد  خواهد  واقع  هم  من  امت 
حضرت امام )ره( در ماه بهمن بود و هم به فاصله 
10 روز در 22 بهمن انقالب به پیروزی رسید و شاه 
و دار و دسته اش، خارجی ها، آمریکایی ها فرار 
کل  بنابراین  شد  پیروز  انقالب  بحمداله  و  کردند 

بهمن از ایام ا... است.
در 21 بهمن در زمان حکومت نظامی امام دستور 
دادند مردم حکومت نظامی را بشکنند و به خیابان 
ها بریزند نزدیکان به امام گفتند این کار خطرناک 
است و حمام خون به راه می افتد و حتی بزرگانی 
جهت  را  طالقانی)ره(  محمود  سید  ا...  آیت  مثل 

منطقه نشر یافته است.
امام  بزرگ  انقالب  سایه  در  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان  به  اسالمی،  جمهوری  مقدس  نظام  خمینی)ره( 
نظامی الگو در تمام دنیا و قدرت بالمنازع در منطقه مطرح 
است، تصریح کرد: ملتهای مسلمان دنیا بویژه کشورهای 
خاورمیانه چشمشان به ایران دوخته شده و از ایران اسالمی 

الگو گیری می کنند.
وی همچنین با بیان اینکه انقالب اسالمی معجزه بزرگ 
قرن بود افزود: امام خمینی)ره( نیز به عنوان یک مرجع 
تقلید بخوبی انقالب را رهبری کرد و در مسیر پیروزی 
انقالب اسالمی بسیاری از غیر ممکن ها را ممکن ساخت 

و نظام 2500 ساله شاهنشاهی را ساقط کرد.
را  دولت  و  ملت  مناسب  ارتباط  ری  شهر  جمعه  امام 
رغم  علی  گفت:  و  دانست  خمینی)ره(  امام  برکت  به 
را حرام  مشکالت و کمبودها، هرگونه تضعیف دولت 

می دانیم.
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی همواره  بیان اینکه  با  وی 

بر وحدت کلمه و حفظ اتحاد در کشور تاکید داشت ادامه داد: 
جمهوری  قدرت  عراق  و  سوریه  در  روزها  این  که  ما  دشمنان 
اند، بدنبال دو قطبی سازی  فضا جامعه و ایجاد  اسالمی را دیده 
اختالف بین جریانات سیاسی هستند و همه ما باید هوشیار باشیم و با 
توکل بر خداوند و تکیه بر اشتراکات، اجازه اختالف افکنی و تفرقه 

اندازی به دشمنان ندهیم.

نظامی  حکومت  در  مردم  که  فرستادند  وساطت 
بیرون نروند امام )ره( پاسخ دادند اگر این دستور 
حرفم  گویند  می  هم  باز  باشد  هم  دیگر  جای  از 
مطهری،  عزیزانی همچون شهید  بگیریم-  پس  را 
تسلیم  ما  است  چنین  اگر  و...  طالقانی  ا...  آیت 

هستیم و همین زمینه پیروزی انقالب شد.
است-  سال  برجسته  های  ماه  از  یکی  ماه  بهمن 
روزهای خدا یادتان نرود روزهایی که نعمت های 

بزرگ سیاسی به شما دادیم فراموش نشود
بنابراین الزمست دهه فجر انقالب اسالمی هر سال 
بهتر و باشکوهتر از سنوات قبل برگزار شود تا آثار 

و نور انقالب بهتر به دنیا صادر شود.

همزمان با 12 بهمن ماه صورت گرفت:

نواختن زنگ گلبانگ انقالب 
اسالمی در اسالمشهر 

صبح روز 12 بهمن ماه همزمان با سالروز ورود تاريخی 
بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران به كشور، زنگ گلبانگ 
انقالب اسالمی ساعت 33: 9دقيقه با حضور فرماندار و 
امام جمعه اسالمشهر و جمعی از مسئوالن شهرستان، در 
مدارس  كليه  با  همزمان  نور  مشكاه  دخترانه  آموزشگاه 

دوره های مختلف تحصيلی نواخته شد. 
در  شهرسازی،   و  توسعه  نشريه  خبرنگار  گزارش  به 
شورای  رئيس  نايب  و  رئيس  كه  مراسم  اين  حاشيه 
اسالمی شهر، شهردار اسالمشهر، بخشدار مركزی، رئيس 
اداره آموزش و پرورش و جمعی از روسای ادارات نيز 
حضور داشتند، اميراله حقيقی در سخنانی ضمن تبريك 
فرا رسيدن سی وهفتمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی 
مردم  اقشار مختلف  و  دانش آموزان  فرهنگيان،  به  ايران 
روز   1357 سال  بهمن ماه  دوازدهم  گفت:  اسالمشهر 
به عنوان رهبر  امام خمينی )ره(  بزرگی بود. روزی كه 
انقالب پس از 15 سال تبعيد به ميهن اسالمی بازگشت 
و با قدوم ارزشمند خودش جمهوری اسالمی استقالل و 

آزادی را به ارمغان آورد.
وی افزود: روز 12 بهمن ماه كه بنيانگذار انقالب اسالمی 
وارد كشور شد، نور اميد و شعف در استقبال بزرگ از 
امام راحل)ره( در تهران مثال زدنی و از يادنرفتنی است.

به  اشاره  با  همچنين  اسالمشهر  شهرستان  فرماندار 
اهميت انتقال آرمانها و اهداف بزرگ انقالب اسالمی به 
نسل چهارم انقالب و دانش آموزان اظهار داشت: دهه 
ايران  مبارك فجر فرصت مغتنمی است تا آينده سازان 
اسالمی با نحوه شكل گيری و پيروزی انقالب اسالمی و 

دستاوردهای نظام در 37 سال گذشته آشنا شوند.
كه  است  اين  اسالمی  انقالب  زيبايی  كرد:  تصريح  وی 
متعلق به يك جناح، گروه و جريان خاصی نبود و همه 

اقشار جامعه در آن دخيل بوده اند.
دانش  بويژه  اقشار  كليه  از  دعوت  با  پايان  در  حقيقی 
آموزان برای حضور گسترده و پر شور در راه پيمايی روز 
22 بهمن ماه افزود: چشم جهانيان در يوم ا... 22 بهمن به 
مردم ايران اسالمی خواهد بود و بايد همه ما با حضورمان 

اسالم و انقالب اسالمی را ياری دهيم.

مراسم تشییع و تدفین شهید علیرضا سفی زاده آتش 
نشان ساکن اسالمشهر عصر روز دوشنبه 11 بهمن ماه 
از مقابل سپاه ناحیه سید الشهدا اسالمشهر با حضور پر 
شور مردم شهید پرور تشییع  و در گلزار شهدای آستان 

مقدس امامزاده عقیل )ع(، به خاک سپرده شد.
این شهید واالمقام 30 دی ماه در حادثه پالسکو به همراه 
چند نفر از همکاران خود زیر آوارهای این ساختمان 
گرفتار شد و بعد از چند روز عملیات آواربرداری پیکیر 

بی جان این شهید و چند تن دیگر شناسایی شد.
شهید سفی زاده مسئولیت و فرماندهی عملیات ایستگاه 
آتش نشانی 4 مولوی تهران را برعهده داشت، که در پی 
وقوع حادثه آتش سوزی در ساختمان پالسکو بالفاصله 
در محل حاضر شده، و اقدام به اطفای حریق و خارج 
کردن مردم از داخل ساختمان می کند که در نهایت با 
گذشت و فداکاری خود، جان صدها نفر از شهروندان 
را نجات داده و خود در زیر آوار ماند و به درجه رفیع 
شهادت نائل آمد. از این شهید 43 ساله دو دختر 13 و 

1۷ ساله  به یادگار مانده است.

 پیكر شهید آتش نشان علیرضا سفی زاده در اسالمشهر تشییع شد
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شوراهاي  تشكيالت  قانون   36 ماده  براساس 
از  شهرستان  اسالمي  شوراي  كشور  اسالمي 
شوراهاي  و  شهر  شوراي  منتخب  نمايندگان 
بخش تشكيل مي گردد كه شهرستان اسالمشهر 
احمد  و  چهاردانگه  اسالمشهر،  شهر  سه  داراي 
)اسالمشهر(  مركزي  بخش   سه  و  آبادمستوفي 
و بخش چهاردانگه و بخش احمد آبادمستوفي 
مي  تشكيل  را  شهرستان  شوراي  اعضاي  تعداد 
دهند و براساس ماده 38 قانون فوق الذكر داراي 

اختيارات به شرح ذيل مي باشد: 
عمراني  هاي  طرح  تصويب  و  بررسي   -1
مصوب  اعتبارات  قالب  در  محل  هر  پيشنهادي 
با در نظر گرفتن اولويت ها كه اولويت براساس 

نيازمنديهاي هر منطقه تعيين مي گردد. 
نارسائيها  است  موظف  شهرستان  شوراي   -2
واشكاالت نهادها وسازمانها را به مسئوالن مربوط 

ابالغ و پيگيري نمايد.
و برابر بند 3 ماده 9 آئين نامه داخلي شوراي اسالمي 
فرماندار،  از  دعوت  با  تواند  مي  شورا  شهرستان 
دولتي  سازمانهاي  اجرايي  دستگاههاي  روساي 
و  دولتي  غير  و  دولتي  از  اعم  تشكلها  و  نهادها  و 
ساير اشخاص كه حضور آنها در جلسات شورا يا 
به  نسبت  باشد  مي  ضروري  شورا  هاي  كميسيون 

پيگيري مشكالت شهرستان اقدام نمايد. 
و همچنين براساس ماده 31 آئين نامه داخلي شوراي 
اسالمي شهرستان هرگاه يك يا چند نفر از اعضاي 
و  بخشها  اسالمي  شوراهاي  از  يك  هر  يا  شورا 
شهرهاي محدوده شهرستان به عملكرد دستگاههاي 
موارد  باشند  داشته  اعتراض  آن  يا عمليات  اجرايي 
را با ذكر داليل و به طور روشن و مكتوب به شورا 
اعالم مي نمايند. پس از بررسي در كميسيون مربوط 
به مسئوالن مربوط ابالغ مي گردد و همچنين برابر 
ماده 32 قانون فوق الذكر در صورت بروز اختالف يا 
مشكالت بين شوراهاي اسالمي شهرها يا بخشهاي 
يك  هر  درخواست  با  موضوع  شهرستان  محدوده 
از شوراهاي مربوط يا نمايندگان آنها به فرماندار يا 
بخشدار در شورا مطرح و بررسي و اقدام به حل و 
فصل اختالفات با حضور روساي شوراهاي مربوط و 

در صورت لزوم فرماندار يا بخشدار مي گردد. 
و برابر مفاد و وظايف ذكر شده شوراي چهارم از 
ابتداي شروع عملكرد خود سعي نموده با پيگيري 
باشد  به كل شهرستان  مربوط  مشكالتي كه عمدتاً 
از  پس  و  نمايد  برگزار  مسئولين  با  را  جلساتي 
برگزاري جلسات نيز با پيگيري هاي مستمر نسبت 
مشكالت  از  مشكلي  موارد،  رساندن  سرانجام  به 
به  نسبت  راستا  اين  در  و  نمايد  را حل  شهروندان 

تشكيل جلسات ذيل اقدام نموده است. 
1- بررسي مسائل و مشكالت برق منطقه اسالمشهر 

و چهاردانگه و احمد آبادمستوفي
با  اسالمشهر  شهرستان  امنيتي  مسائل  بررسي   -2
انتظامي شهرستان  نيروي  فرماندهي محترم  حضور 

اسالمشهر و روساي محترم كالنتريهاي شهرستان
3- بررسي مسائل مربوط به سازمان اتوبوسراني و 

سازمانهاي حمل و نقل شهرها
امالك  و  اسناد  ثبت  به  مربوط  مسائل  بررسي   -4

شهرستان
هادي  هاي  طرح  مشكالت  و  مسائل  بررسي   -5

روستاهاي بخش ها
6- بررسي وضعيت خانه هاي بهداشت روستايي و 
خانه هاي سالمت در شهرها با حضور مدير محترم 

اداره بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر
با  شهرستان  محيطي  زيست  وضعيت  بررسي   -7

حضور رئيس اداره محيط زيست شهرستان
آموزش  به  مربوط  مشكالت  و  مسائل  بررسي   -8

و  آموزش  اداره  محترم  رئيس  با حضور  پرورش  و 
پرورش شهرستان اسالمشهر

جوانان  و  ورزش  به  مربوط  مسائل  بررسي   -9
اداره  محترم  رئيس  حضور  با  اسالمشهر  شهرستان 
ورزش و جوانان شهرستان اسالمشهر و رئيس محترم 
بدني  تربيت  اداره  محترم  رئيس  و  روستايي  هيئت 

چهاردانگه و بخشدار محترم اسالمشهر
هاي  كتابخانه  امور  به  مربوط  مسائل  بررسي   -10
شهرستان با حضور رئيس محترم امور كتابخانه هاي 

عمومي شهرستان اسالمشهر
اوقافي  هاي  زمين  و مشكالت  مسائل  بررسي   -11
اداره  محترم  رئيس  حضور  با  اسالمشهر  شهرستان 

اوقاف و امور خيريه شهرستان اسالمشهر
12-بررسي مسائل و مشكالت مربوط به منابع آب 
شهرستان اسالمشهر با حضور مدير محترم امور منابع 

آب شهرستان 
13- بررسي مشكالت متوفيان در پزشكي قانوني و 
حضور  با  اسالمشهر  شهرستان  در  دادپزشك  طرح 

رئيس محترم پزشكي قانوني شهرستان اسالمشهر
و مشكالت صنوف مخصوصًا  مسائل  بررسي   -14
بر  نظارت  كميسيون  محترم  دبير  با حضور  نانوائيها 

اصناف 
خدمات  ارائه  نحوه  و  درماني  مسائل  بررسي   -15
حضور  با  اسالمشهر  شهرستان  مردم  به  درماني 
و  اسالمشهر  در  رضا  امام  هاي  بيمارستان  مسئولين 

درمانگاه مفتح در چهاردانگه
و  پزي  ذغال  هاي  كوره  وضعيت  بررسي   -16
با حضور  آنها  از  حاصل  محيطي  زيست  مشكالت 
رئيس محترم اداره حفاظت از محيط زيست شهرستان 
اسالمشهر و سازمان هاي پسماند شهرداري اسالمشهر 

و چهاردانگه و احمد آبادمستوفي
17- بررسي مسائل و مشكالت حوزه ميراث فرهنگي 
اداره  ايجاد  جهت  پيگيري  و  اسالمشهر  شهرستان 

مستقل ميراث فرهنگي در شهرستان اسالمشهر 
حضور  با  روستايي  راههاي  وضعيت  بررسي   -18
شهرستان  شهرسازي  و  راه  اداره  محترم  رئيس 

اسالمشهر 
ارزش  جدول  در  ناگهاني  تغيير  به  توجه  با   -19
جلسات  اسالمشهر  شهرستان   1395 سال  معامالتي 
و بخش  با حضور روساي شوراهاي شهر  متعددي 
و شهرداران هر سه شهر به همراه معاونين شهرسازي 
و حقوقي و با حضور رئيس اداره دارايي شهرستان 

تشكيل گرديد.
فرسوده  بافت  حوزه  در  مشكالت  پيگيري   -20
شهرستان با حضور مدير محترم اداره راه و شهرسازي 

و رئيس بنياد مسكن شهرستان ري - اسالمشهر
حضور  با  بانكي  تسهيالت  از  استفاده  نحوه   -21
بانك  و  بانك  پست  و  ملي  بانك  محترم  روساي 

كشاورزي
با  شهرستان  مشكالت  و  مسائل  بررسي   -22
محترم  فرماندار  حقيقي  آقاي  جناب  حضور 
معاون  ملكشاهي  آقاي  جناب  و  اسالمشهر 
و جناب  فرمانداري  انتظامي  و  محترم سياسي 
عمراني  و  فني  محترم  معاون  عليخاني  اقاي 
فرمانداري و روساي محترم شوراهاي شهر و 

بخش اسالمشهر
23- بررسي مشكالت ترافيكي ورودي شهرك 
محور  ترافيك  و  اسالمشهر  خدماتي  صنفي 
آيت اله سعيدي از سمت شاتره به ميدان نماز 
با حضور شهردار اسالمشهر به همراه معاونين 
عمران و شهرسازي و رئيس شوراي روستا و 

دهيار بهرام آباد
قانوني  غير  تصرفات  و  اقدامات  بررسي   -24
با  اسالمشهر  محدوده  در  صالحيه  شهرداري 
حضور جناب آقاي اسدي مقدم دادستان محترم 
اسالمشهر و مدير محترم امور منابع آب شهرستان 
كشاورزي  جهاد  امور  محترم  رئيس  و  اسالمشهر 
شهرستان اسالمشهر و شهردار اسالمشهر به همراه 
معاونين شهرسازي و حقوقي و مدير محترم راه و  

شهرسازي شهرستان اسالمشهر
25- با توجه به مكاتبات متعدد با شهرداري تهران 
و وزارت كشور و با عنايت به پيش بيني اعتبار در 
متروي  پروژه  سنواتي  بودجه   40903218 رديف 
شهرستان  مسئولين  با  متعددي  جلسات  اسالمشهر 
برگزار گرديد كه جلسه پاياني با حضور ائمه جمعه 
شهرستان اسالمشهر و مسئولين شهرستان و شهرداران 
در خصوص اجرايي نمودن پروژه متروي اسالمشهر 
كه از خواسته هاي مهم و بحق مردم شهرستان مي 
باشد برگزار گرديد و همچنان از طريق نمايندگان 

مجلس شوراي اسالمي در حال رايزني مي باشيم. 
الزم به ذكر است جلسات فوق جهت يك موضوع 
خاص در چندين نوبت برگزار مي گردد تا مشكل تا 
حدود زيادي حل و فصل گردد و سعي بر آن است 
كه جلسات به صورت عملياتي تا رسيدن به نتيجه 
مطلوب ادامه يابد كه يكي از آنها مشكل شهرستان در 
وجود كوره هاي آجر پزي بود كه پس از جلسات 
متعدد و تشكيل كارگروه كليه كوره ها جمع آوري و 
اكنون ديگر مشكلي به نامه كوره هاي آجر پزي در 

شهرستان مشاهده نمي گردد.
آمادگي كامل را  و اعضا شوراي شهرستان همواره 
دارند تا نسبت به موضوعاتي كه در حوزه شهرستان 
مي باشد با حداكثر توان پيگيري هاي الزم را داشته 

باشند. 
بار ديگر ملت شريف ، قهرمان و هميشه در صحنه 
و  آزادي  و  استقالل  خوش  رايحه  اسالمي  ايران 
استشمام  وجودشان  عمق  با  را  اسالمي  جمهوري 
مي كنند و نداي آزادي خواهي امام خميني ) ره ( 
در وسعت استكبار ستيزي آيت اله خامنه اي رهبر 
تجلي يافته و شور و حال انقالب و انقالبي بودن در 
سراسر اين مرز و بوم حال و هواي وطن را بهاري 

ساخته است. 
 : فرمودند  كه  رهبري  معظم  مقام  فرمايش  برابر  و 
دهه فجر سرآغاز طلوع اسالم، خاستگاه ارزش هاي 
اسالمي مقطع رهايي ملت ايران و بخشي از تاريخ 
ماست كه گذشته را از آينده جدا ساخته است در دهه 
فجر اسالم تولدي دوباره يافت و اين دهه در تاريخ 
ايران نقطه اي تعيين كننده و بي مانند بشمار مي رود .  
به نوبه خود و به نمايندگي از سوي اعضاي محترم 
امام  ورود  سالگرد  اسالمشهر  شهرستان  شوراي 
خميني)ره( بنيانگذار نظام مقدس جمهوري به خاك 
كشور و دهه فجر را به شهروندان محترم اسالمشهر 

تبريك و تهنيت عرض مي نمايم.

 رئیس شورای شهرستان خبر داد:

شورای شهرستان با حداكثر توان مشكالت شهرستان را 
پيگيری خواهد كرد

با  اسالمشهر،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
هماهنگی های صورت گرفته با اتحاديه تاكسيرانيهای 
تلماتيك  دستگاه   120 اول  مرحله  در  كشور  شهری 
بصورت رايگان برای تاكسی های سطح شهر نصب و 

راه اندازی شد.
تاكسی  خودروی  دياك  پورت  به  تلماتيك  دستگاه 
متصل شده و از طريق سيم كارت نصب شده به دستگاه 
مشكالت و خطاهای ايجاده شده در خودرو را بصورت 
پيامك به گوشی همراه راننده تاكسی اعالم می نمايد و 

قطعات قابل تعويض را مشخص می نمايد.
مواردي  به  توان  مي  دستگاه  های  ويژگی  ديگر  از 
اس  پی  جی  های  افزار  نرم  به  بودن  مجهز  همچون 
)مكان ياب( نشان دادن موقعيت و مسيرهای طی شده 
توسط تاكسی، رفتار رانندگی )نمايش دادن سرعت باال، 
تخلفات رانندگی مانند عبور از پيچ های خطرناك و...، 
نشان دادن مصرف سوخت در معابر مختلف، نشان دادن 

كم و زياد شدن روغن جهت تعويض و... اشاره كرد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، نمايشگاه 
حمل و نقل درون شهری از تاريخ 14 لغايت 17 دی 
ماه در محل دائمی نمايشگاه های بين المللی شهر آفتاب 
زير نظر اتحاديه اتوبوسرانی و تاكسيرانی شهری كشور 

وبرگزار شد.
در اين نمايشگاه كه شركت تاكسی بی سيم اسالمشهر 
تاكسيراني  سازمان  زيرنظر  آريا(  فرتاك  مبنا  )شركت 
اسالمشهر حضور داشت دكتر خليل راحتی قائم مقام 
غرفه  از  كشور  های  دهياری  و  ها  شهرداری  سازمان 
آورد  بعمل  بازديد  اسالمشهر  شهر  تاكسيرانی  سازمان 
بازديدكنندگان  به  توضيحات  ارائه  به  كارشناسان  و 

پرداختند.
گفتني است اين نمايشگاه با رويكرد حمل و نقل عمومی 
سالم، اقتصاد مقاومتی و هوای پاك برگزار و كالس های 
آموزشی در زمينه حمل و نقل، ترافيك و هوای سالم، 
همايش معاينه فنی، مجمع ساليانه اتحاديه نيز پيش بينی 

شده است.

نصب و راه اندازی 120 دستگاه 
تلماتيک برای تاكسی های سطح شهر 

تقدیر امام جمعه شهرستان از 
شهرداری اسالمشهر در برگزاری 

مراسم بزرگداشت ارتحال 
آیت اله هاشمی رفسنجانی

حضور سازمان تاكسيرانی 
اسالمشهر در نمایشگاه حمل و نقل 

درون شهری در شهر آفتاب 

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، حضرت 
امام  نوروزي  علي  محمد  والمسلمين  االسالم  حجت 
اسالمي  تبليغات  هماهنگي  شوراي  مسئول  و  جمعه 
عليرضا  زحمات  از  اي  نامه  طي  اسالم شهر  شهرستان 
مديريت  مجموعه  و  اسالم شهر  شهردار  پور  ناصري 
ارتحال  بزرگداشت  مراسم  برگزاري  در  كه  شهري 
حضرت آيت اله هاشمي رفسنجاني رئيس فقيد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام نهايت تالش و كوشش خود را 

مبذول داشته اند تقدير و تشكر نمود.
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 رئیس ستاد دهه فجر سپاه اسالمشهر خبر داد:

اجرای بيش از 200 ویژه برنامه دهه فجر در سطح شهرستان اسالمشهر
اسالمشهر  سپاه  فجر  دهه  ستاد  رئیس 
سطح  در  برنامه   200 از  بیش  گفت: 
شهرستان اسالمشهر در دهه فجر توسط 

بسیجیان این شهرستان برگزار می شود. 
از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
در  جهانی نژاد  علی اکبر  اسالمشهر، 
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  با  نشستی 
اظهار داشت: به مناسبت بزرگداشت دهه 
اسالمی،  انقالب  فجر  برکت  و  خیر  پر 
بیش از 200 ویژه برنامه توسط بسیجیان 
برگزار  اسالمشهر  شهرستان  سطح  در 

می شود.
اسالمشهر  سپاه  فجر  دهه  ستاد  رئیس 
ضمن عرض تسلیت به خانواده های معظم 
شهدای آتش نشان افزود: با توجه به اینکه 
صفی زاده  علی رضا  شهید  آتش نشان 
هم  اسالمشهر،  شهرستان  ساکنان  از 
است،  پالسکو  ساختمان  شهدای  جزء 
آغاز  آستانه  در  امروز  مطهرش  پیکر 
شهرستان  این  در  فجر،  دهه  برنامه های 
آستان  شهدای  گلزار  جوار  در  و  تشییع 
مقدس امامزاده عقیل)ع( به خاک سپرده 

می شود.
جهانی نژاد تصریح کرد: امسال همزمان با 
سی وهشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، برنامه های گرامیداشت با 

انقالب اسالمی زمینه ساز  شعار گفتمان 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  و  پایدار  امنیت 

برگزار می شود.
نسل جوان  بصیرت  افزایش  افزود:  وی 
افراد  این  شبهات  رفع  و  پاسخگویی  و 
برنامه های  اهداف  مّهم ترین  از  یکی 
مناسبت های سرنوشت ساز  گرامیداشت 
و ماندگار تاریخ کشور ماست، ما اعتقاد 
اسالمی  ایران  مقدس  نظام  که  داریم 

کماکان در حال انقالب است.
اسالمشهر  سپاه  فجر  دهه  ستاد  رئیس 
تأکید کرد: سیاست های کلی در برپایی 
برنامه های دهه فجر، بر این اصل استوار 
مردمی  فجر  دهه  جشن های  که  شده 

باشد و با مشارکت مردم برگزار شود و 
مختص به یک سازمان و یا نهاد خاص 

نباشد.
موضوعات  به  اشاره  با  جهانی نژاد 
بصیرت  افزود:  فجر  دهه  برنامه های 
فرهنگی-  مسابقات  و  برنامه ها   افزایی، 
ورزشی، طرح های عمرانی و پروژه های 
محورهای  جمله  از  محرومیت زدایی 
برنامه های بزرگداشت دهه فجر انقالب 

اسالمی در شهرستان اسالمشهر است.
بیان کرد: ویزیت رایگان پزشکی،  وی 
از خانواده های معظم  دیدار و سرکشی 
مختلف  برنامه های  اجرای  شاهد، 
اردوهای  برپایی  قرآنی،  و  فرهنگی 

بازدیدی از موزه عبرت، حسینیه جماران، 
گروه های  اعزام  مقدس،  دفاع  موزه  باغ 
جهادی و عطرافشانی مزار شهدا از جمله 

برنامه های این دهه است.
اسالمشهر  سپاه  فجر  دهه  ستاد  رئیس 
اقشار مختلف  و  بسیجیان  افزود: حضور 
امام  جلوس  محل  در  اسالمشهر  مردم 
حرم  زهرا)س(،  بهشت  در  خمینی)ره( 
مطهر و تجدید پیمان با آرمان های رهبری 
مداحان  همایش  برگزاری  انقالب،  و 
در  برنامه های  دیگر  از  خواهر شهرستان 

نظر گرفته شده است.
طرح های  افتتاح  کرد:  تأکید  جهانی نژاد 
مجمع  برگزاری  بسیج،  مقاومتی  اقتصاد 
عالی بسیج شهرستان، آغاز اعزام دومین 
دوره اردوهای راهیان نور دانش آموزی، 
با  صعود بسیجیان به ارتفاعات کلکچال 
شهدای  یادبود  و  والیت  یاوران  عنوان 
آتش نشان نیز در این دهه برگزار می شود.

سیمون  قلعه  بازسازی  به  اشاره  با  وی 
توسط بسیجیان خاطرنشان کرد: بازسازی 
است  نظام  برای  افتخاری  سیمون  قلعه 
محوریت  با  و  دلسوزان  همه  توسط  که 
به اجرا درآمد که غبار  بسیج سازندگی 
قلعه  این  ساکنان  از چهره  را  محرومیت 

زدود.

نشست مشترك ستاد مدیریت بحران شهر اسالمشهر در شهرداری  برگزار شد
به گزارش روابط عمومي شهرداري 
ماه  دی   18 شنبه  پنج  اسالمشهر،  
مدیریت  ستاد  مشترک  نشست 
حضور  با  اسالمشهر  شهر  بحران 
دکتر کولیوند معاون وزیر بهداشت 
کشور،  اورژانس  سازمان  رئیس  و 
موسوی مشاور عالی سازمان صنایع 
پور شهردار  ناصري  دفاع کشور و 
اسالمشهر و نماینده اداره کل پدافند 

غیرعامل استانداری تهران در شهرداري 
اسالمشهر برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسي و پیگیري 
در  مقرر شد  پیشین  مصوبات جلسات 
با  مشترک  نشستی  ستاد،  آتی  جلسه 
سازمان  رئیس  نجار  مهندس  حضور 
مدیریت بحران کشور و سردار جاللی 
رئیس سازمان پدافندغیر عامل کشور و 
دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس 

کشور و مدیر کل بحران و پدافند غیر 
عامل وزارت بهداشت و سازمان صنایع 
همکاری  تفاهم نامه ی  و  برگزار  دفاع 
با  مذکور  های  سازمان  میان  مشترکی 

شهرداری اسالمشهر منعقد گردد.
تمامی  ساعته  دو  نشست  این  از  بعد 
حاضرین در جلسه از سایت سکونتگاه 
در  واقع  احداث  حال  در  اضطراری 
ابتدای شهرک چیچکلو بازدید کردند.

اخــبــار

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، واگذاري 
يك  شماره  فني  معاينه  مكانيزه  مركز  اجاره  طريق  از 
اسالمشهر به بخش خصوصي گامي بلند در جهت ارتقاء 
سطح كمي وكيفي ارائه خدمات به شهروندان و سهيم 

بودن در كاهش آلودگي هوا مي باشد.
همچنين افزايش ساعت كار مركز معاينه فني و فعاليت 
مركز از ساعت 7/30 لغايت 23 و فعاليت درروزهاي 
تعطيل تأثير بسزايي درافزايش تعداد مراجعين به مركز 

مذكور داشته است.
  سازمان خدمات موتوري شهرداري اسالمشهر در اجراء 
بند 5 دستورالعمل ابالغي مديركل محترم دفتر حمل و 
طي  از  پس  تهران  استانداري  ترافيك  و  عمومي  نقل 
تشريفات قانوني و مشخص شدن برنده مزايده نسبت به 
واگذاري از طريق اجاره مركز مكانيزه معاينه فني شماره 
يك اسالمشهر به بخش خصوصي با مالكيت شهرداري 

اقدام نموده است.

نتایج مثبت واگذاری مركز 
مكانيزه معاینه فنی شماره یک 
اسالمشهر به بخش خصوصی 

قرآنی  علوم  آموزش  دوره های  ترم  پايان  آزمون های 
ويژۀ آقايان دارالقرآن شهرداری اسالمشهر برگزار شد.

اين   ، اسالمشهر  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
آزمونها در دو بخش شفاهی و كتبی با حضور 220 تن 
مهارت  روانخوانی،  و  روخوانی  رشته  آموزان  قرآن  از 
روخوانی و روانخوانی، تجويد، مهارت تجويد، حفظ، 

قرائت و تواشيح برگزار می شود.
به   16 ساعت  جاری،  ماه  دی   18 شنبه  كتبی،  آزمون 
صورت همزمان و آزمونهای شفاهی از يكشنبه 19 دی، 
لغايت يكشنبه 26 دی ماه جاری به مدت يك هفته با 
حضور سه ممتحن؛ »اسالم بی غم« »مرتضی شكوری« 

و »مجتبی نياری« برگزار شد.
نتايج اين آزمونها شنبه 9 بهمن ماه اعالم خواهد شد قرآن 
آموزان می توانند با مراجعه به واحد آموزش دارالقرآن 

نسبت به دريافت نمره خود اقدام نمايند.
الزم به ذكر است، آزمونهای پايان دورۀ آموزشی از 100 
امتياز می باشد كه 20امتياز متعلق به آزمون كتبی و 80 
امتياز آن متعلق به آزمون شفاهی دارد و افرادی كه موفق 
به كسب 85 امتياز از 100 امتياز گردند به مراحل باالتر 

راه خواهند يافت.

آزمون های پایان ترم دوره های 
آموزش علوم قرآنی برگزار شد 

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، چهارمين 
جلسه كميته هماهنگي خدمات سفر امور شهرداري ها و 
دهياري ها با حضور اعضاي كميته مذكور و به رياست 
رضا مهدوي معاون خدمات شهري و امور مناطق در 

سالن جلسات حوزه شهردار برگزار شد.
در اين جلسه ضمن پيگيري مصوبات گذشته و ارائه 
گزارش از اقدامات صورت گرفته، دستورالعمل اجرايي 
ساماندهي و ارتقا خدمات ويژه نوروز 96 مورد بحث و 

بررسي حاضرين قرار گرفت.

 برگزاری چهارمين جلسه كميته 
هماهنگی خدمات سفر اسالمشهر
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و
اخــبــار

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر،  بمناسبت 
گراميداشت ايام اله دهه مبارك فجر سازمان فرهنگي 
جشنواره  برگزاري  با  اسالمشهر  شهرداري  ورزشي 
امام  استاد شهريار شهرك  پارك  در  ورزشي  فرهنگي 

حسين)ع( و پارك توحيد به استقبال اين ايام رفت.
اجراي برنامه هاي مختلف فرهنگي و ورزشي ازقبيل 
مسابقات طناب كشي، نقاشي كودكان، پرتاب دارت، 
به  جوايز  همراه  به  و...  جسماني  آمادگي  مسابقات 
برندگان مسابقات از برنامه هاي اين جشنواره مي باشد.

برگزاری جشنواره فرهنگی 
ورزشی در پارك های سطح شهر 

با پرداخت بموقع عوارض نوسازی، پسماند، كسب و 
پيشه از شركت در قرعه كشی جوایز خوش حسابی 

بهره مند شوید.

یک دستگاه پژو 405
و ده ها کمک هزینه سفر به عتبات عالیات

شورای اسالمی شهر و شهرداری اسالمشهر

خاطره امام خامنه ای)مدظله العالی( از روز بازگشت امام خمينی)ره( به ایران
آن  من،  جالب  خیلی  خاطرات  از  یکی 
شب اّولی است که امام وارد تهران شدند؛ 
یعنی روز دوازدهم بهمن – شب سیزدهم 
– شاید اّطالع داشته باشید و البد شنیده اید 
که امام، وقتی آمدند، به بهشت زهرا رفتند 
و سخنرانی کردند، بعد با هلی کوپتر بلند 

شدند و رفتند.
که  نداشت  خبر  کسی  ساعت  چند  تا 
که  بود  این  هم  علّت  هستند!  کجا  امام 
خلوت  که  جایی  در  را  امام  هلی کوپتر، 
می خواسشت  اگر  چون  بود؛  برده  باشد 
مردم  باشد،  جمعیت  که  بنشیند  جایی 
که  نمی دادند  اجازه  اصاًل  و  می ریختند 
کنند.  استراحت  و  بروند  جا  یک  امام، 

می خواستند دور امام را بگیرند.
تهران  غرب  در  نقطه ای  در  هلی کوپتر 
رفت و نشست، بعد اتومبیلی امام را سوار 
اتومبیلی  نوری«  »ناطق  آقای  همین  کرد. 
مرحوم   – می کنند  سوار  را  امام  داشتند، 
– امام می گویند:  حاج احمد آقا هم بود 
مرا به خیابان ولی عصر ببرید؛ آن جا منزل 
یکی از خویشاوندان است. درست هم بلد 
نبودند؛ می روند و سراغ به سراغ، آدرس 
منزل   – می کنند  پیدا  باالخره  می گیرند، 
امام  – بی خبر،  امام  از خویشاوندان  یکی 

وارد منزل آنها می شوند!
امام هنوز نماز هم نخوانده بودند – عصر 
بود – از صبح که ایشان آمدند – ساعت 
زهرا  بهشت  به  و   – و خرده ای  نه  حدود 
نه  بودند،  ناهار خورده  نه  عصر،  تا  رفتند 
استراحت  اندکی  نه  بودند،  خوانده  نماز 

نمازی  که  می روند  آن جا  بودند!  کرده 
بخوانند و استراحتی بکنند. دیگر تماس با 
کسی نمی گیرند؛ یعنی آن جا که می روند، 
کسانی  حاال  نمی گیرند.  تماس  کسی  با 
که در این ستادهای عملیاتی نشسته بودند 
چقدر   – بودیم  نشسته  که  بودیم  ماها   –
چند  بماند.  دیگر  این  می شوند!  نگران 
ساعت، هیچ کس از امام خبر نداشت؛ تا 
بعد باالخره خبر دادند که بله، امام در منزل 
کسی  می آیند،  خودشان  و  هستند  فالنی 

دنبالشان نرود!
من در مدرسه رفاه بودم که مرکز عملیاِت 
همین   – بود  امام  از  استقبال  به  مربوط 
ایران  خیابان  در  که  رفاه  دخترانه  دبستان 
است که شاید شما آشنا باشید و بدانید – 
آن جا در یک قسمت، کارهایی را که من 
سه  دو،  می گرفت؛  انجام  بودم،  عهده دار 
تا اتاق بود. ما یک روزنامه روزانه منتشر 
امام،  انتظار  می کردیم. در همان روزهای 

کردیم.  منتشر  روزنامه  شماره  چهار  سه، 
عّده ای آن جا بودیم که کارهای مربوط به 

خودمان را انجام می دادیم.
ده  یا  نه ونیم،  ساعت  حدود   – آخر شب 
سختی  روز  کوفته،  و  خسته  همه   – بود 
را گذرانده بودند و متّفرق شدند. من در 
و  بودم  نشسته  می کردم،  کار  که  اتاقی 
مشغول کاری بودم؛ ناگهان دیدم مثل این 
که صدایی از داخل حیاط می آید – جلِو 
ساختمان مدرسه رفاه، یک حیاط کوچک 
دارد که محل رفت و آمد نیست؛ البته آن 
هم به کوچه در دارد، لیکن محلِّ رفت و 
از آن حیاط، صدای  – دیدم  نیست  آمد 
گفتگویی می آید؛ مثل این که کسی آمد، 
است.  خبر  ببینم چه  پا شدم  رفت.  کسی 
یک وقت دیدم امام از کوچه، تک و تنها 
به طرف ساختمان می آیند! برای من خیلی 
جالب و هیجان انگیز بود که بعد از سالها 
ایشان را می بینم – پانزده سال بود، از وقتی 

دیگر  ما  بودند،  کرده  تبعید  را  ایشان  که 
ایشان را ندیده بودیم – فوراً در ساختمان، 
ولوله افتاد؛ از اتاقهای متعّدد – شاید حدود 
– همه  بیست، سی نفر آدم، آن جا بودند 
شدند.  ساختمان  وارد  ایشان  شدند.  جمع 
افراد دور ایشان ریختند و دست ایشان را 
اذیّت  را  امام  بعضیها گفتند که  بوسیدند. 

نکنید، ایشان خسته اند.
اتاقی معیّن شده  باال  ایشان در طبقه  برای 
بود – که به نظرم تا همین سالها هم مدرسه 
رفاه، هنوز آن اتاق را نگه داشته اند و ایام 
دوازده بهمن، گرامی می دارند – به نحوی 
بروند.  باال  اتاق  به  تا  رفتند  پله ها  طرف 
برگشتند  رسیدند،  که  پله  پاگرد  نزدیک 
و  بودیم  ایستاده  پله ها  پای  که  ما  طرف 
روی  می کردیم.  نگاه  ایشان  به  مشتاقانه 
ایشان  خود  که  شد  معلوم  نشستند؛  پله ها 
سی  بیست،  این  که  نمی آید  دلشان  هم 
استراحت  بروند  و  کنند  رها  را  آدم  نفر 
دقیقه  پنج  شاید  قدر  به  پله ها  کنند! روی 
نشستند و صحبت کردند. حاال دقیقاً یادم 
نیست چه گفتند. به هرحال، »خسته نباشید« 
گفتند و امید به آینده دادند؛ بعد هم به اتاق 

خودشان رفتند و استراحت کردند.
سیزدهم  روز  که  روز  آن  فردای  البته 
باشد، امام از مدرسه رفاه به مدرسه علوی 
شماره دو منتقل شدند که بِر خیابان ایران 
– نه مدرسه علوی شماره یک که  است 
همسایه رفاه است – و دیگر رفت و آمدها 
و کارها، همه آن جا بود. این خاطره به یادم 

مانده است.

با توجه به سرد شدن هوا و وارونگی دما و آلودگی 
هوا، سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اسالمشهر اقدام 
به برگزاري يك دوره كالس آموزشي تغذيه سالم در 
فرهنگسرای استاد شهريار شهرك امام حسين)ع( نمود.

شد  مواجه  شهروندان  استقبال  با  كه  كالس  اين  در 
آلودگی هوا و  تغذيه سالم در زمان  مواردي همچون 

مصرف انواع ويتامين ها آموزش داده شد.

برگزاری كالس آموزشی تغذیه 
سالم در فرهنگسرای استاد شهریار 


