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صفحه۳

دکتر حسین طال 
به عنوان شهردار جدید اسالمشهر 
در میان اعالم حمایت  معاون 
استاندار و نماینده عالی دولت
 در شهرستان اسالمشهر سکان 
گرفت مدیریت شهری را به دست 

کریم نایبی خبر داد:

 آلودگی هوا، جابه جایی ریل راه آهن از داخل شهر، بحران ترافیک و مساله 
کمبود سرانه های شهری و مساله بافت های  میدان نماز، توسعه نامتوازن و 
فرسوده، مهمترین دغدغه های مطرح شده از سوی مهرپویان طارانی بود .

مهمترین دغدغه های 
مدیریت شهری اسالمشهر

اهتمام ویژه شورای شهر
برای نوسازی و بهسازی

 بافت های فرسوده

جشنهمدلی
کردند که شهرداران اسالمشهر بدون تودیع می رفتند، همزمان با معارفه شهردار جدید، شهردار پیشین و سرپرست شهرداری نیز تکریم شدند و تودیع  پس از یک دهه 

و  توســعه  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  نایبــی  کریــم 
گفــت: زمیــن لــرزه هــای اخیــر در غــرب  شهرســازی 
که این  کرمــان و تلفاتــی  کشــور و همچنیــن در اســتان 
زمیــن لــرزه هــا داشــته اهمیــت و ضــرورت نوســازی و 
بهســازی بافــت هــای فرســوده را بــرای همــگان عیــان 

ســاخته اســت.

کرد؛ رئیس شورای اسالمی شهر تشریح 

صفحه۲

کمیسیون مشارکت ها و سرمایه گذاری شورای شهر : اسدی، رئیس 

باید برای سرمایه گذاران 
کنیم فرش قرمز پهن 

شــهر  اســامی  شــورای  ســرمایه گذاری  و  مشــارکت ها  کمیســیون  رئیــس 
کنونــی شــهر را ایجــاد فضــای  اسامشــهر، مهمتریــن راه بــرون رفــت از وضعیــت 

بــرای ورود ســرمایه گذاران دانســت. مناســب 
ــن  ــان ای ــا بی ــازی ب ــعه و شهرس ــگار توس ــا خبرن ــو ب گفتگ ــدی در  ــن اس امی
گفــت: متاســفانه در تمــام ســال های گذشــته زمینــه الزم بــرای  مطلــب، 
کــه  ایجــاد درآمدهــای پایــدار شــهری فراهــم نشــده اســت  در حالــی 
هرچــه پیــش می رویــم نیــاز بــه ایــن مســاله بیشــتر از قبــل احســاس 

می شــود.
صفحه۷

مطالب مرتبط با آیین معارفه شهردار را در صفحات داخلی بخوانید
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کریم نایبی خبر داد:

شــهر  شــورای  عضــو 
اسامشــهر بــا اشــاره بــه 
هــای  بافــت  کندگــی  پرا
مناطــق  در  فرســوده 
از  شــهری  مختلــف 
اعضــای  ویــژه  اهتمــام 
شــورای شــهر اسامشــهر 
و  نوســازی  جهــت  در 
هــای  بافــت  بهســازی 

داد. خبــر  فرســوده 
گفتگــو بــا خبرنــگار توســعه و شهرســازی  کریــم نایبــی در 
و  کشــور  غــرب  در  اخیــر  هــای  لــرزه  زمیــن  گفــت: 
ــن  ــن زمی ــه ای ک ــی  ــان و تلفات کرم ــتان  ــن در اس همچنی
لــرزه هــا داشــته اهمیــت و ضــرورت نوســازی و بهســازی 
بافــت هــای فرســوده را بــرای همــگان عیــان ســاخته 

اســت.
خ  کــه زمیــن لــرزه ر وی افــزود: در شــهرها و مناطقــی 
داد ســاختمانهای مقــاوم و نوســاز بــه نــدرت تخریــب 
شــده بودنــد و عمــده خســارات و تلفــات در بافــت هــای 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــی ب ــای قدیم ــاختمان ه ــوده و س فرس

ــت. اس
و  مــارد  در  اخیــر  لــرزه  زمیــن  اینکــه  بیــان  بــا  نایبــی 
در  فیروزکــوه  گذشــته  هفتــه  لــرزه  زمیــن  همچنیــن 
ــی هایــی را در زمینــه احتمــال  اســتان تهــران نیــز نگران
وقــوع زمیــن لــرزه در اســتان تهــران افزایــش داده ادامــه 
گذشــته در زمینــه  داد: مدیریــت شــهری بایــد بیــش از 
بــه  حساســیت  نوســاز  ســاختمانهای  بــودن  مقــاوم 
کار بــرای ســاختمان هــای  خــرج دهــد و از صــدور پایــان 

کنــد. غیــر مقــاوم خــودداری 
کــرد: در زمینــه نوســازی و بهســازی بافــت  وی تصریــح 
هــای فرســوده نیــز بایــد مشــوق هــای الزم بــرای ترغیــب 
شــهروندان از ســوی شــهرداری و ســایر ادارات مربوطــه 
ــه  ــوط ب ع وقــت اقدامــات مرب ــا در اســر گرفــت ت در نظــر 

نوســازی بافــت هــای فرســوده آغــاز شــود. 
شــورای  داد:  ادامــه  اسامشــهر  شــهر  شــورای  عضــو 
بارهــا  گذشــته  ادوار  در  اسامشــهر  شــهر  اســامی 
تســهیاتی را بــرای توجــه شــهروندان بــه نوســازی خانــه 
اســتقبال  امــا  کــرده  ابــاغ  و  تصویــب  فرســوده  هــای 
چندانــی از ســوی شــهروندان صــورت نگرفتــه اســت.

لکــه  اینکــه جمعیــت قابــل توجهــی در  بیــان  بــا  وی 
کن هســتند  هــای بافــت هــای فرســوده اسامشــهر ســا
و خــدای نکــرده در صــورت وقــوع زمیــن لــرزه میــزان 
ــود   ــاال خواهــد ب خســارات و تلفــات در ایــن بافــت هــا ب
ــد نوســازی و بهســازی ایــن بافــت هــا،  ــی تردی گفــت: ب
گــذاری بخــش خصوصی  بــدون بهــره منــدی از ســرمایه 
پتانســیل  و  ظرفیــت  از  بایــد  و  نیســت  پذیــر  امــکان 

کــرد. بخــش خصوصــی نیــز اســتفاده 
کــرد: یکــی از دغدغــه هــای مهــم اعضای  نایبــی تصریــح 
شــورای پنجــم توجــه بــه نوســازی و بهســازی بافــت 
هــای فرســوده اسامشــهر از جملــه بافــت فرســوده دره 
ســیاب، خیابــان تختــی، بخــش هایــی از شــهرک امــام 
حســین)ع( و... اســت و مــا همــکاری الزم بــا مجموعــه 
شهرســتان  مربوطــه  ارگانهــای  ســایر  و  شــهرداری 
را  هــا  بافــت  ایــن  بهســازی  و  نوســازی  درخصــوص 

خواهیــم داشــت.
وی همچنیــن بــر ضــرورت اجــرای طــرح هــای فرهنگــی 
گفــت: بایــد  کــرد و  کیــد  و اطــاع رســانی در ایــن زمینــه تا
ــهروندان را در  ــه ش کلی ــذار  ــن و تاثیرگ ــای نوی از روش ه
خصــوص خطــرات احتمالــی عــدم نوســازی و بهســازی 
بــه  توجهــی  بــی  همچنیــن  و  فرســوده  هــای  بافــت 

ــرد. ک گاه  ــودن ســاختمانهای نوســاز آ مقــاوم ب
کســب  جهــت  شــهروندان  افــزود:  پایــان  در  نایبــی 
کــه در زمینــه  اطاعــات در زمینــه بســته هــای تشــویقی 
گرفتــه شــده  بافــت هــای فرســوده در نظــر  نوســازی 
ــهرداری  ــازی ش ــازی و بهس ــازمان نوس ــه س ــد ب میتوانن
و همچنیــن بــه واحدهــای شهرســازی مناطــق مراجعه 

کننــد.

اهتمام ویژه شورای شهر  برای نوسازی و 
بهسازی بافت های فرسوده

ــد اسامشــهر  امام جمعــه شهرســتان اسامشــهر در آییــن معارفــه شــهرداری جدی
کار ممکــن دانســت. خدمــت بــه مــردم را بعــد از انجــام واجبــات، بزرگتریــن 

ــا حضــور شــهردار  ــوروزی دوشنبه شــب در نشســتی ب حجت االســام محمدعلــی ن
کنــار بگذاریــد و بــه مشــکات مــردم  جدیــد اسامشــهر افــزود: مســائل فــردی را 
ــر و  ــن، رهب ــام، دی ــور، نظ کش ــه  ک ــد  ــاب فرمودن ــم انق ــر معظ ــد؛ رهب کنی ــیدگی  رس

رئیس جمهــوری مــا یکــی اســت و همــه بایــد متحــد باشــیم.
ــور  کش ــهرهای  ــی از ش ــته در برخ گذش ــای  ــوب در روزه ــوع آش ــه وق ــاره ب ــا اش وی ب
خ نــداد، آیــا  کــرد: در ایــن آشــوب ها هیچ گونــه حادثــه ای در اسامشــهر ر کیــد  تأ
ــد و مشــکات مــردم  ــدر ایــن مــردم را بدانی ــد ق ــار نیســت؟ بای ــا افتخ ــرای م ایــن ب
کنیــد، امیدواریــم همــه عزیــزان و مســئوالن و اعضــای شــورای اســامی  را برطــرف 

شــهر دست به دســت هــم دهنــد و بــا شــهردار مشــکات را از پیــش پــای مــردم 
بردارنــد.

کــرد: بعــد از انجــام واجبــات و شــناخت اصــول  امــام جمعــه اسامشــهر تصریــح 
کــه بــه شــما مراجعــه می کننــد  کار مردمــی  دیــن هیــچ ثوابــی به انــدازه راه انداختــن 
کــه مــردم  کنــم و از اداراتــی نــام ببــرم  نیســت، نمی خواهــم ذائقــه شــما را تلــخ 
بــه  خدایی نکــرده  می کننــد،  بدبیــن  به نظــام  نســبت  و  ناراحــت  و  مأیــوس  را 

کار را نکنیــد. مســئوالن بــاالی نظــام توهیــن می کننــد، ایــن 
شــما  کار  خداونــد  تــا  اندازیــد  بــی  راه  را  مــردم  کار  کــرد:  خاطرنشــان  نــوروزی 
و  مــردم  همه جانبــه  همدلــی  و  وحــدت  بــا  امیــدوارم  بیانــدازد،  راه  قیامــت  در 

کنیــد. برطــرف  را  شــهروندان  و  شــهر  مشــکات  و  مســائل  مســؤوالن 

کارمردم را راه بیاندازید تا خدا کار شما را راه بیاندازد
توصیه اخالقی امام جمعه اسالمشهر به مدیران شهرداری؛

یادداشتسردبیر

حسین میالنی *
ــه همــراه دارد  »تغییــر« همــواره پیامدهــای مثبتــی ب
گاه در صــورت آمــاده بــودن بســتر، می توانــد بــه  کــه 

ــدگار تبدیــل شــود. ــزرگ و مان یــک تحــول ب
ــه رو  ــا تغییــر مهمــی روب امــروز شــهرداری اسامشــهر ب
زدن  تکیــه  آن  نشــانه  مهمتریــن  کــه  اســت  شــده 
ــهری  ــت ش ــی اول مدیری ــر صندل ــه ب ــا تجرب ــری ب مدی
کــه شــهردار جدیــد در مراســم  اســت امــا همانطــور 
کــرد، آیــا  می شــود بــدون همدلــی  معارفــه تصریــح 

کاری انجــام داد؟  آیــا می شــود یــک سیســتم بــزرگ 
را بــدون هماهنگــی میــان اجــزای آن بــه پیــش رانــد؟ 
گــر  در بعــد شــهری نیــز همیــن وضعیــت وجــود دارد؛ ا
مــردم، نخبگان، رهبــران افــکار عمومــی و قشــر الیــت و 
برجســته جامعه نســبت به مســایل شــهر حساســیت 
نشــان ندهنــد و در مســیر زندگــی شــهری نقــش خــود 
تحــول  بــه  امیــدی  نکنند، طبعــًا  ایفــا  خوبــی  بــه  را 

نیســت .
امــروز شــهرداری اسامشــهر در آســتانه زایشــی بــزرگ 

کــه  می توانــد فردایــی درخشــان  گرفتــه اســت  قــرار 
را رقــم بزنــد؛ امــا بــدون تغییــر و تحــول در فرهنــگ  

کــرد . نمی تــوان بــه توســعه فکــر 
کارتیمــی،  کار، فرهنــگ   فرهنــگ اجتماعی، فرهنــگ 
بــرای  ایثــار  و  گذشــت  فرهنــگ همدلــی، فرهنــگ  
منافــع شــهر و مســایلی از ایــن دســت، بــه طــور حتــم 
نســبت بــه هــر برنامــه ای از اولویــت باالتــر و جدی تری 

برخــوردار اســت.  همــه مــا مســئولیم... .
*رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل

کار نیست بدون تحول فرهنگی، توسعه ای در 

جشنهمدلی
آییــن معارفــه شــهردار جدیــد اســامهر و تودیــع شــهردار پیشــین و سرپرســت شــهرداری در ماه هــای 
 اخیــر، صبــح دوشــنبه ۲۵ دی مــاه در ســالن شــهید آوینــی ســاختمان مرکــزی شــهرداری اسامشــهر 
کشــور، فرمانــدار اسامشــهر، ائمــه جمعــه  برگــزار شــد.معاون عمرانــی اســتاندار، جمعــی از مســئوالن 
کارکنــان شــهرداری  از جملــه  شهرســتان اسامشــهر و واوان و جمعــی از اقشــار مختلــف شــهروندان و 

حاضــران در ایــن مراســم بودنــد.
گیری هــای صمیمــی و اظهــارات امیدبخــش فرمانــدار و معــاون اســتاندار  کــه موضــع  ــر ایــن  عــاوه ب
گیــری یــک جشــن بــزرگ همدلــی دامــن بزنــد، برگــزاری مراســم »تودیــع«  تهــران توانســت بــه شــکل 
گذشــته هیچکدام  بــرای شــهردار پیشــین اسامشــهر نیــز در یــک دهــه خــود بی نظیر بــود. در ده ســال 

از شــهرداران اسامشــهر بــا مراســم تودیــع از اسامشــهر نرفتــه اســت.
گزارشــی از اظهــارات و ســخنان مهمانــان ایــن  در ایــن شــماره از  دوهفتــه نامــه توســعه و شهرســازی، 
کــه در پایــان ایــن برنامــه، از تاش هــای ۵ماهــه مهنــدس داود  گفتنــی اســت  مراســم را می خوانیــد. 

ســرمدی سرپرســت شــهرداری و  مهنــدس ناصــری پــور، شــهردار پیشــین اسامشــهر تقدیرشــد.



۳

 رئیــس شــورای اســامی شــهر اسامشــهر در آییــن 
معارفــه شــهردار جدیــد و تودیــع شــهردار پیشــین 
تشــریح  بــه  اسامشــهر،  شــهرداری  سرپرســت  و 
مهمتریــن دغدغه هــای این شــهر در حــوزه مدیریت 

شــهری پرداخــت.
ســخنان  ابتــدای  در  طارانــی  مهرپویــان  علیرضــا 
خــود، ضمــن تقدیــر و تشــکر از تاش های شــهرداری 
بســیار  را  پیشــین، زحمــات سرپرســت شــهرداری 
ســرمدی  مهنــدس  گفــت:  و  دانســت  ارزشــمند 
بــدون  آرامــش و  کمــال  سرپرســت  شــهرداری  در 
کارهایــی را  گذشــته،  توجــه بــه حواشــی، پنــج مــاه 
کــدام از آنهــا دغدغــه¬ای قدیمــی  کــه هــر  انجــام داد 

و ریشــه دار بــوده اســت. 
ســرآغاز  را  جدیــد  شــهردار  معارفــه  همچنیــن  وی 
کــرد و بــا  دوره ای  تــازه در مدیریــت شــهری توصیــف 
کیــد بــر لــزوم توجــه بــه پتانســیل های اسامشــهر،  تا
کنــار همــه  کــه در  افزود:اسامشــهر، شــهری اســت 
کــه در خــود جــای داده، دغدغــه  پتانســیل¬هایی 
کمبودهــا و مشــکات زیــادی را نیــز بــه دوش  هــا، 
کمبــود ســرانه هــا،  می کشــد. ترافیــک، آلودگــی هــوا، 
فقــدان زیرســاخت هــا و چندیــن عنــوان دیگــر را مــی 
تــوان بــه عنــوان الیــه مهمــی از اولویتهــای مدیریــت 
ایــن  در  دولتــی  هــای  دســتگاه  حتــی  و  شــهری 

منطقــه دانســت.
نماینــده مــردم اسامشــهر در شــورای اســامی شــهر، 
در ادامــه بــه تشــریح مهمتریــن دغدغه هــای ایــن 

شــهر پرداخــت.

آلودگی هوا 
را  شــهر  اسامشــهر، این  شــهری  پارلمــان  رئیــس 
پایتخــت  مشــکات  از  زیــادی  تعــداد  میــراث دار 
کــه  آلودگــی هــوا را  یکــی از  دانســت و بــا اشــاره بــه ایــن 
کــه بخشــی  گفــت: بــا ایــن  ایــن مشــکات دانســت و 
از آلودگــی هــوای اسامشــهر ناشــی از فعالیــت انــدک 
محــدود  هــای  کارخانــه  و  ماســه  و  شــن  معــادن 
آالینــده اســت و خودروهــا نیــز رتبــه اول آالیندگی این 
شــهر را بــه خــود اختصــاص مــی دهند، امــا همچنان 
بخــش قابــل ماحظــه ای از آلودگــی این شــهر متاثر از 
آلودگی هــای پایتخــت اســت ایــن منطقــه بــار آن را به 

می کشــد. دوش 
مهرپویــان طارانــی، ایجــاد متــرو، نوســازی نــاوگان 
ســه  را   معابــر  توســعه  و  عمومــی  نقــل  و  حمــل 
خواســته مهــم اسامشــهری هــا و حتــی همــه مــردم 

شــهرهای جنــوب غــرب اســتان تهــران دانســت و 
ــای  ــد حمایته ــه نیازمن ــر س ــه ه ک ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ب
باالدســتی و تخصیــص اعتبــار از منابــع اســتانی و 
گفــت: متــرو اسامشــهر بــه روایتی بیش  ملــی اســت، 
ــه  ک ــاز دارد  ــار نی ــان اعتب ــارد توم ــزار و 200 میلی از 2 ه
کشــور  ــارد تومــان در بودجــه ســنواتی  تنهــا 22 میلی
گــر چــه ایــن  بــرای آن تخصیــص داده شــده اســت . ا
ــرای متــرو  اعتبــار تنهــا یــک صــدم پــول مــورد نیــاز ب
گــر تخصیص یابد  اسامشــهر اســت امــا به هــر تقدیر ا
و بــه مــدار اجــرای پــروژه وارد شــود مــی توانــد اثرگــذار 
گــذار بــرای ایــن  باشــد بــه طــور حتــم جــذب ســرمایه 
موضــوع یکــی از مهمتریــن برنامــه هــای راهبــردی 

ــود. ــد ب ــده خواه ــهرداری در آین ــورا و ش ــر ش ــد نظ م

جابه جایی ریل راه آهن
 از داخل شهر 

رئیــس شــورای اســامی شــهر در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود، وجــود ریــل راه آهــن در میــان شــهر 
اسامشــهر را بــه عنــوان یکــی دیگــر از دغدغه هــای 
کــرد و توضیــح داد:سالهاســت  شــهروندان معرفــی 
کشــور از  کــه عبــور یکــی از خطــوط مهــم ریــل راه آهــن 
دل اسامشــهر، پدیــده ای بــه نــام پشــت خــط ایجاد 
ــه هــای آنســوی خــط راه  ــرای خان ــه ب ک ــرده اســت  ک
کاهــش شــدید  آهــن، خطــر ناشــی از وجــود راه آهــن، 
ک و ایجــاد شــکاف ملمــوس اجتماعــی.  ارزش امــا
مدتهاســت  افــزود:  وی   . اســت  داشــته  به همــراه 
پیگیــری های جدی از ســوی مســئوالن شهرســتان 
و نماینــدگان مــردم در مجلــس و شــورای اســامی 
شــهر بــرای انتقــال ایــن خــط از داخــل اسامشــهر 
کننــده ایــن  انجــام شــده و حتــی قانــون نیــز حمایــت 
خواســته اســت امــا بــه واســطه مواضــع مســئوالن راه 
آهــن و وزارت راه و شهرســازی ، تحقــق ایــن مطالبــه 
عمومــی همچنان نیازمنــد انعطاف در دیــدگاه های 

کان اســت. مســئوالن 

بحران ترافیک  میدان نماز
و  صعــب  گلوگاهــی  بــه  مدتهاســت  نمــاز  میــدان   
مــردم اسامشــهر تبدیــل شــده  بــرای  دردسرســاز 
بــا  رقابــت  قابلیــت  آن  ســنگین  ترافیــک  حــاال  و 
بزرگــراه هــای تهــران را دار؛ رئیــس شــورای اســامی 
گفــت: ایــن  شــهر اسامشــهر بــا بیــان ایــن موضــوع، 
ــه از یــک ســو  ک کنــد  نقطــه ماننــد قیفــی عمــل مــی 

بــار ســنگین ترافیــک اتوبــان آیــت اله ســعیدی تهران 
ــل  ــز ثق ــوان مرک ــه عن ــر ب ــوی دیگ ــرد و از س ــی پذی را م
بــرای ۱۳ شــهر واقــع شــده  حمــل و نقــل شــهری 
در جنــوب غــرب اســتان تهــران روزانــه بیــش از دو 

میلیــون تــردد را بــه خــود مــی بینــد. 
کنــون طــرح هــای بســیاری  کــه تا ــا بیــان ایــن  وی ب
گفــت:  بــرای رفــع ایــن معضــل مطــرح شــده اســت، 
تقاطــع غیرهمســطح و طرح هــای تکمیلــی آن بــه 
عنــوان یکــی از ایــن طــرح هــا بیــش از ۱۲۰ میلیــارد 
گــر اعتبــارات اســتانی تنهــا  تومــان اعتبــار نیــاز دارد.  ا
۵۰ درصــد از اعتبــار مــورد نیــاز ایــن پــروژه را تشــکیل 
کمتــر از دو  کــه در  بدهــد، مــی تــوان امیــد داشــت 
ســال بحــران ترافیکــی میــدان نمــاز حــل شــود در 
غیــر اینصــورت بایــد منتظــر اهتمــام مدیریت شــهری 

گــره باشــیم.  بــرای حــل ایــن 

مسئله ای به نام بافت  فرسوده 
بــه بحران هــای احتمالــی و شــرایط نگــران  توجــه 
که  کننــده بافــت فرســوده شــهری از دیگــر نکاتــی بــود 
کــه  گفــت: درســت اســت  طارانــی بــه آن پرداخــت و 
زلزلــه اخیــر غــرب کشــور و اســتان هــای تهــران و البــرز، 
کــرد امــا از ســال ها قبل  چــراغ هــای هشــدار را روشــن 
ــرای بافــت هــای فرســوده اسامشــهر  زنــگ خطــر  ب
کارشناســان و نماینــدگان مــردم در شــورای  توســط 

شــهر بــه صــدا درآمــده بــود. 
گفتــه رئیــس شــورای اســامی شــهر، براســاس  بــه 
از  پنجــم  یــک  بــه  نزدیــک  غیررســمی،  آمارهــای 
مســاحت شهراسامشــهر را  بافــت هــای فرســوده 
کنــده،  پرا هایــی  لکــه  در  کــه  میدهنــد  تشــکیل 
جمعیــت قابــل توجهــی را در خــود جــای داده انــد.

کــرد: نوســازی و بهســازی ایــن بافــت  طارانــی اضافــه 
گــذاری بخــش  هــا، بــدون بهــره منــدی از ســرمایه 
خصوصــی میســر نخواهــد بــود. نماینــدگان مــردم 
در شــورای شــهر بارها تســهیاتی مناســب و تشــویق 
کننــده بــرای توجــه شــهروندان بــه نوســازی خانــه 
گــر بتــوان  کــرده انــد امــا ا هــای شــهر تصویــب و ابــاغ 
کــرد،  گــذار جــذب  بــرای رفــع ایــن دغدغــه، ســرمایه 
بــه  را  بــا ســرعت بیشــتری مــی شــود شــهر  حتمــا 

ســمت امنیــت در حــوزه مســکن ســوق داد. 

آغوش باز برای سرمایه گذاری 
نیــز  خصوصــی  بخــش  ســرمایه های  جــذب 
شــورای  رئیــس  دغدغه هــای  مهمتریــن  از  یکــی 
کــه در ادامــه بــا اشــاره بــه آن،  اســامی شــهر بــود 
شــنوید  مــی  و  گوییــم  مــی  کــه  گفت:سالهاســت 
گــذاران بــاز اســت امــا  کــه آغــوش مــا بــرای ســرمایه 
کــه هنــوز ســرعت  کــرد  کتمــان  واقعیــت را نمــی تــوان 
که  گیرهــای جــدی در داخــل شهرســتان وجــود دارد 
گــذاران را بــرای حضــور در ایــن شــهر نگــران  ســرمایه 
کــردن نــگاه  کنــد . نگــرش هــای غلــط، درگیــر  مــی 
هــای شــخصی و ســلیقه ای، مشــکات قانونــی در 
کــه  کار و برخــی معضــات دیگــر وجــود دارد  مســیر 
گــذاران  کامــل بــرای جــذب ســرمایه  هنــوز شــرایط 

کنــد.  فراهــم نمــی 

کرد؛ رئیس شورای اسالمی شهر تشریح 

مهمترین دغدغه های 
مدیریت شهری اسالمشهر

کید شهردار جدید اسالمشهر  تا
بر همدلی برای توسعه شهر

کــه بــا  شــهردار جدیــد اسامشــهر در آییــن معارفــه خــود 
حضــور معــاون عمرانــی اســتاندار، فرمانــدار شهرســتان 
ــئوالن  ــادی از مس ــع زی ــه و جم ــه جمع ــهر، ائم اسامش
ادارات شهرســتان برگــزار شــد، بــر ضــرورت  ایجاد تعامل 

کــرد . کیــد  و همدلــی بــرای توســعه شــهر تا
کــه هیچکــس  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  دکتــر حســین طــا 
بــرای  همراهــی  و  همدلــی  نیســت،  »ســوپرمن« 
دانســت  اصــل  یــک  را  مناســب  نتیجــه  بــه  رســیدن 
و  فرمانــداری  شــهر،  شــورای  شــهرداری،  افــزود:  و 
دســت  در  دســت  بایــد  دیگــر  همه دســتگاه های 
کمــک بــه مــردم  یکدیگــر بــرای حــل معضــات منطقــه و 
کــه   کاری نیســت  کننــد . رفــع نیازهــا  اسامشــهر تــاش 
انجام دهــد. تنهایــی  بــه  دســتگاه بتواند  یــک  مدیــر 

کوتــاه خــود، ضمــن  شــهردار اسامشــهر در ســخنان 
سرپرســت  و  پیشــین  شــهردار  از  تشــکر   و  تقدیــر 
شــهرداری در طــول مــدت تصــدی مســئولیت، افــزود: 
کــه بتوانیــم مســایل مــردم را  مســاله اصلــی ایــن اســت 
ــند . ــکات نباش ــار مش گرفت ــهروندان  ــا ش ــم ت کنی ــل  ح
کــه هیــچ شــخصی نمــی توانــد بــه تنهایــی  او یــادآور شــد 
در عرصــه مدیریتــی وامــور اجرایــی شــهر موفــق عمــل 
همــکاری  و  همیــاری  مســتلزم  موفقیــت  رمــز  و  کنــد 
کــه امیــدوارم بــا همــکاری اعضــاء شــورای  جمعــی اســت 
اســامی شــهر، مدیــران و پرســنل خــدوم شــهرداری 

ــیم. ــهر باش ــن ش ــر در ای ــات خی ــأ خدم ــم منش بتوانی
از  رشته پزشــکی  آموختــه  دانــش  طــا  حســین  دکتــر 
تهــران و دکتــری مدیریــت  دانشــگاه شــهید بهشــتی 
ازپژوهشــگاه  بحــران  مدیریــت  پژوهشــگاه  از  بحــران 
مهندســی بحران هــای طبیعــی وزارت علــوم اســت و 
کارنامــه خــود دارد، او معــاون  ســوابق متعــددی را در 
کمیســیون  تهران،رئیــس  ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار 
تهــران،  شــهر  اســامی  شــوراهای  مصوبــات  انطبــاق 
مشــاور و معــاون وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت، معاون 
و  کهکیلویــه  اســتان های  در  معــادن  و  صنایــع  وزیــر 
بویراحمد، ایــام و چهارمحــال بختیــاری، مشــاور وزیــر 
کار، معــاون وزیــر و رئیــس  کار و مدیــرکل حراســت وزارت 
هیــات مدیــره و مدیر عامــل دخانیات ایــران، یک دوره 
شمیرانات، اسامشــهر  تهــران، ری،  مــردم  نمایندگــی 
اســامی و همچنیــن  پردیــس در مجلــس شــورای  و 
کمیســیون اجتماعــی مجلــس وچندیــن  نایــب رئیســی 
کاری خــود دارد. عنــوان ســابقه دیگــر را در در رزومــه 

حســین طــا یکم شــهریور مــاه همزمــان بــا نخســتین 
اســامی  شــورای  دوره  پنجمیــن  فعالیــت  از  روز 
شــهردار  عنــوان  بــه  آراء  کثریــت  ا بــا  اسامشــهر  شــهر 
حکــم  امضــای  بــا  مــاه  دی   ۱۶ از   و  شــد  انتخــاب 
شــهرداری از ســوی وزیرکشــور، بــه طــور رســمی بــه ایــن 

شــد. ســمت منصوب 

هیچکس سوپرمن 
نیست
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آییــن  در  تهــران   اســتاندار  عمرانــی  امــور  معــاون 
کــه شــهردار  معارفــه شــهردار اسامشــهر بــا بیــان ایــن 
کل شــورا و شــهر اســت، از شــورای  منتخــب، شــهردار 
شــهردار  از  حوزه هــا  همــه  در  تــا  خواســت  شــهر 

کننــد. حمایــت  خــود  منتخــب 
تهــران  اســتاندار  معــاون  تواهــن،  احمــد  دکتــر 
ضــروری  و  مهــم  نیازهــای  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن 
کــرد  شهرســتان اسامشــهر بــه برخــی از آنهــا اشــاره 
تکمیــل  و  خــط  آهــن  جابه جایــی  بحــث  گفــت:  و 
شهرســتان  نفــری  هــزار   7 ورزشــی  اســتادیوم 
کنــون در اســتانداری تهــران بــا قــوت و  اسامشــهر هم ا
جدیــت در حــال پیگیــری اســت و بــه زودی خبرهــای 

داشــت. خواهیــم  شــهروندان  بــرای  خوشــی 
کــرد: شــهردار منتخــب شــورای پنجــم،  کیــد  وی تأ
علی رغــم وجــود همــه اختاف نظرهــا بیــن اعضــای 
شــورا، به عنــوان شــهردار همــه اعضــای شــورای شــهر 
شناخته شــده و بایــد همــه اعضــای شــورا یک صــدا و 
کننــد و لوایــح و طرح هــای  متحــد از شــهردار حمایــت 
نظــر  بــا  البتــه  را  شــهرداری  ســوی  از  ارائه شــده 
کارشناســی و بــه دور از اختاف نظرهــای شــخصی بــه 

تصویــب برســانند.
کــرد:  بیــان  منتخــب  شــهردار  بــه  خطــاب  تواهــن 
شــهر و مــردم تشــنه خدمــات شــهردار هســتند، بایــد 
خدماتــی درخــور و در شــأن مــردم بــه آنهــا ارائــه شــود 
کــه در اختیــار داریــد، بایــد تصمیمــات  و بــا اطاعاتــی 
اســتراتژیکی بــرای رفــع مشــکات مــردم و توســعه و 

ــد. ــهر بگیری ــرفت ش پیش

برنامه ریــزی  شــورای  مصوبــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
هفتــه  کــه  اسامشــهر  شهرســتان  و  تهــران  اســتان 
کــرد: بحــث جابه جایــی  کیــد  گذشــته برگــزار شــد، تأ
 7 ورزشــی  اســتادیوم  تکمیــل  و  راه آهــن  خــط 
در  کنــون  هم ا اسامشــهر  شهرســتان  نفــری  هــزار 
اســتانداری بــا قــوت و جدیــت در حــال پیگیری اســت 
شــهروندان  بــرای  خوشــی  خبرهــای  بــه زودی  کــه 

داد. خواهیــم 
کــم داریــم و  گفــت: زمــان  معــاون اســتاندار تهــران 
امیــدوارم از فرصت هــای پیــش رو و از اتوبــان عــرض 
رعایــت  بــا  شــهرداری  در  خدمات رســانی  طویلــی  و 
ک موفــق و ســربلند عبــور  موانــع و پیچ هــای خطرنــا

ــد. کنی
وی افزود: اداره امور در شــهرداری  مســاله ای »ســهل 
پروانــه ســاختمانی  تنهــا صــدور  اســت،  و ممتنــع« 
گفــت:   نیســت،  شــهردار  وظایــف  از  زبالــه  حمــل  و 
امــور  و  کارهــا  همــه  الخطــاب  فصــل  قانون گرایــی 

اســت. اجرایــی 
ــاره  ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــن در بخ تواه
کــه دومیــن شــهر  بــه جمعیــت زیــاد اسامشــهر و ایــن 
بــه  و  کــرد  اشــاره  اســت  تهــران  اســتان  پرجمعیــت 
گفــت:  گریــزی زد و  آلودگــی هــوای ایــن منطقــه نیــز 
تــردد خودروهــا و زبالــه ســوزی و تخلیــه نخالــه هــای 
ســاختمانی در اسامشــهر بســیار مشــکل زا اســت، 

از اسامشــهر  تهــران  بــه  عبــوری  عبــور خودروهــای 
کــه ســبب آلودگــی هــوا مــی  یکــی از مــواردی اســت، 
کــه  کمربنــدی جنوبــی،  کــه در صــورت ســاخت  شــود، 
در حــال حاضــر بــا ۱۲۰ میلیــارد تومــان اعتبــار در حــال 
انجــام اســت، بخشــی از ایــن معضــل حــل مــی شــود. 
کیــد  ــا اشــاره بــه معضــل ترافیــک اسامشــهر، تأ وی ب
ــرای حــل مشــکل میــدان  کــرد: بخشــی از اعتبــارات ب
نمــاز از پــروژه هــای اســتانی و بخــش دیگــر آن از پــروژه 

هــای شهرســتانی تزریــق خواهــد شــد.
کــرد: ســرانه فضــای  معــاون اســتاندار تهــران اضافــه 
کــه  ــی  ــر از ۹ متــر اســت، در حال کــم ت ســبز اسامشــهر 
کــه اقداماتــی  میــزان اســتاندارد آن ۱۵ متــر اســت، 
بــرای افزایــش ســرانه فضــای ســبز در ایــن شهرســتان 

انجــام شــده اســت.
ــذاری در  گ ــرای ســرمایه  ــزود: مــا محدودیتــی ب وی اف
چارچــوب قانــون در اسامشــهر نداریــم، البتــه یکــی از 
مشــکات اسامشــهر فقــدان شــهرک صنعتــی دولتــی 
ــه در شــورای برنامــه ریــزی اســتان  ک مصــوب اســت، 
تمهیداتــی  صنعتــی  شــهرک  احــداث  بــرای  تهــران 
بــرای  بایــد زمیــن  اندیشــیده شــده و ظــرف ۱۵ روز 

ــود. ــی ش ــهرک معرف ــن ش ــداث ای اح
نیــز  و  بانکــی  تســهیات  کــرد:  خاطرنشــان  تواهــن 
بــرای  شــهری  مدیریــت  ســوی  از  هایــی  همــکاری 
گرفتــه  نوســازی و بهســازی بافــت فرســوده در نظــر 
کــه بایــد بــا پیگیــری جــدی ســعی در  شــده اســت، 
داشــته  شهرســتان  ایــن  فرســوده  بافــت  نوســازی 

باشــیم.

اعضای شورا از شهردار منتخب خود حمایت کنند

که این  گذشته هیچیک از شهرداران و سرپرست های شهرداری با مراسم تودیع از شهرداری نرفته بودند تا این  در ۱۰ سال 
کار انجام شد  تا به شکلی مناسب ازکارهای شهردار پیشین و  بار با هماهنگی میان شهردار منتخب و رئیس شورای شهر این 

همچنین تالش های سرپرست شهرداری تقدیر و تشکر شود

کشور و همچنین اعضای ادوار شورا در جلسه معارفه شهردار حضور داشتند جمع  زیادی از مدیران شهرستان اسالمشهر، شهرستان های همجوار و تعدادی از مدیران 



۵

فرماندار اسامشــهر در مراســم معارفه شــهردار جدید 
کاســتی هــا را بــا وحدت  کمبودهــا و  گفــت:  اسامشــهر 

کنیم. و همدلــی مرتفــع مــی 
اسامشــهر  فرمانــداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــن  ــم ضم ــن مراس ــخنانی در ای ــی در س ــه حقیق امیرال
در  هموطنانمــان  از  تعــدادی  درگذشــت  تســلیت 
و  هــای  تــاش  از  ایرانــی،  نفتکــش  کشــتی  حادثــه 
فعالیــت هــای ناصــری پــور در 3 ســال حضــور خــود در 
شــهرداری اسامشــهر و همچنیــن زحمــات ســرمدی 
کــرد. سرپرســت شــهرداری در 5 مــاه اخیــر قدردانــی 
ســوی  از  طــا  حســین  انتخــاب  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اعضــای شــورای پنجــم بــه عنــوان شــهردار اسامشــهر 
گفــت:  کشــور  وزیــر  ســوی  از  وی  ابــاغ  صــدور  و 
بــا  را  تعامــل و همــکاری الزم  مجموعــه شهرســتان 

داشــت. خواهــد  اسامشــهر  جدیــد  شــهردار 
چهــارم  شــورای  اعضــای  داد:  ادامــه  حقیقــی 
اسامشــهر و شــهردار ســابق همــکاری و تعامــل بســیار 
اجرائــی  دســتگاههای  و  فرمانــداری  بــا  مناســبی 
شهرســتان داشــتند و بــی تردیــد ایــن فضــای همدلــی 
و همــکاری در زمــان فعالیــت شــورای پنجــم و شــهردار 

کــم خواهــد بــود. فعلــی نیــز در شهرســتان حا
کــم نظیــری در  وی بــا بیــان اینکــه وحــدت و همدلــی 
کــم اســت افــزود: همانگونــه  شهرســتان اسامشــهر حا
کــه بارهــا اشــاره شــده حجــت االســام والمســلمین 
نــوروزی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه اسامشــهر 
کــه قریــب 35 ســال اســت در ایــن شهرســتان حضــور 

دارد منشــاء و محــور ایــن همدلــی و وحــدت اســت.

از ســخنان  بخــش دیگــری  فرمانــدار اسامشــهر در 
خــود بــا بیــان اینکــه مــردم شــریف و نجیب اسامشــهر 
نظــام  و  فقیــه  والیــت  حامــی  و  پشــتیبان  همــواره 
ــیطنت  ــی ش ــود برخ ــا وج ــزود: ب ــد اف ــوده ان ــامی ب اس
هــا در فضــای مجــازی در حــوادث اخیــر شــاهد بودیــم 
کــه هیــچ تجمــع و اتفــاق ناخوشــایندی در اسامشــهر 
ــت  ــی و عظم ــاندهنده بزرگ ــر نش ــن ام ــه ای ک ــداد  خ ن ر

مــردم ایــن شهرســتان اســت.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه مجموعــه فرمانــداری 
در ســالهای اخیــر از محــل اعتبــارات ارزش افــزوده 80 
میلیارد تومان اعتبار در اختیار شــهرداری اسامشــهر 
کمکهــا و حمایــت هــا همچــون  گفــت: ایــن  گذاشــته 

ــا خدمــات شایســته  گذشــته ادامــه خواهــد داشــت ت
ای از ســوی شــهرداری بــه مــردم ارائــه شــود.

حقیقــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود  یکــی 
را فقــدان شــهرک صنعتــی  از مشــکات اسامشــهر 
ــه  ــورای برنام ــه ش ــت: در جلس گف ــت و  ــوب دانس مص
ریــزی اســتان شــهرک صنعتــی شهرســتان بــه تصویب 
در  شــورا  ایــن  گذشــته  هفتــه  جلســه  در  و  رســیده 
اسامشــهر نیــز مقــرر شــد ظــرف 15 روز زمیــن مناســب 
بــرای شــهرک صنعتــی مصــوب شهرســتان شناســائی 

و معرفــی شــود.
از ســخنان  بخــش دیگــری  فرمانــدار اسامشــهر در 
خــود بــا اشــاره بــه تــردد روزانــه 450 هــزار خــودرو در 

محورهــای مواصاتــی شهرســتان و تاثیــر ایــن میــزان 
تــردد در آلودگــی هــوا اظهــار داشــت: دولــت محتــرم 
قطــار  احــداث  جهــت  تومانــی  میلیــارد   400 اعتبــار 
شــهری چهارخطــه جهــت انتقــال شــهروندان ســه 
کریــم، بهارســتان و اسامشــهربه  شهرســتان ربــاط 
کــه ایــن قطــار شــهری  شــهر تهــران اختصــاص داده 
ــز امــکان تخلیــه  در چهــار ایســتگاه متــروی تهــران نی
مســافر خواهــد داشــت و در حــال حاضــر احــداث 7 
ــاز  ــهر آغ ــتان اسامش ــروژه در شهرس ــن پ ــر از ای کیلومت

شــده اســت.
کــه  جنوبــی  کمربنــدی  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
اسامشــهر،  هــای  بــه شهرســتان  را  آزادگان  بزرگــراه 
کنــد بــا 30درصــد  کریــم و بهارســتان متصــل مــی  ربــاط 
و  اســت  احــداث  دســت  در  فیزیکــی  پیشــرفت 
کاهــش  ــدازی آن شــاهد  ــا تکمیــل و راه ان ــد ب بی تردی
حجــم ترافیــک محورهــای شهرســتان خواهیــم بــود.
بــه  جدیــد  اعتبــارات  تزریــق  از  همچنیــن  حقیقــی 
پــروژه بیمارســتان ۴۰۰ تختخوابــی اسامشــهر خبــر 
داد و بــا اشــاره بــه پیشــرفت ۵۶ درصــدی ســاخت 
کــه تــا ســال ۹۷ ایــن پــروژه آمــاده تجهیــز  گفــت  آن 
شهرســتان  شــهروندان  توســط  بهره بــرداری  و 

شــد. خواهــد  اسامشــهر 
کلینیــک  ــرد: احــداث  ک ــدار اسامشــهر تصریــح  فرمان
فــوق تخصصــی قائمیــه نیــز بــه پایــان رســیده و در 
کلینیــک در حــال انجــام  حــال حاضــر تجهیــز ایــن 
کــه بــا راه اندازی آن بخشــی از نیازهــای درمانی  اســت 

شهرســتان مرتفــع خواهــد شــد.

کمبودها و کاستی ها را با وحدت و همدلی مرتفع می کنیم

کشور رسیده است از دست حجت االسالم  که به امضای وزیر  دکتر حسین طال، شهردار جدید اسالمشهر، حکم خود را 
کریم  کرد و معاون استاندار نیز  به نمایندگی از استاندار تهران، یک جلد قرآن  نوروزی امام جمعه شهرستان اسالمشهر دریافت 

کرد و یک جلد قانون شهرداری ها به شکل نمادین به او اهدا 

گرایش ها دانست مهمترین ویژگی این مراسم را می توان در حضور چهره های سرشناس سیاسی و اجتماعی شهرستان اسالمشهر از همه 
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شــهردار جدیــد اسامشــهر در جلســه معارفــه خــود در 
تشــریح مســایل  و نیازهــای مهــم شــهر، بــه پدیــده ای 
کــه در دهه هــای اخیــر بــه عنــوان یــک مســاله  کــرد  اشــاره 
جهانــی در حــوزه اجتماعــی بــه آن توجــه  شده اســت. 
تــا  پدیــده »پنجــره  تــاش شده اســت  ایــن نوشــتار  در 

شکســته« بــه صــورت خاصــه توضیــح داده شــود.

آشنایی با نظریه پنجره شکسته
ــت.  ــی اس ــار جمع ــه رفت ــته در زمین ــره شکس ــوری پنج تئ
ــا انســان ها در آرامــش و  کمــک می کنــد ت ــه  ک رفتارهایــی 
کننــد. کنــار هــم و در یــک محیــط ســالم زندگــی  امنیــت 

ــرای خــود داســتانی دارد.  شــکل گیری ایــن تئــوری نیــز ب
کــه بــا همــت مســئوالن یــك شــهر بــه ســرانجام  داســتانی 

رســید.
کــه در دهــه هشــتاد در نیویــورك  داســتان اینگونــه بــود 
امــری  قطارهــا  داخــل  در  و  ایســتگاه ها  در  باج گیــری 
ــج  ــط رای ــول بلی ــت پ ــرار از پرداخ ــود. ف ــادی ب ــره و ع روزم
که سیســتم مترو 200 میلیــون دالر در ســال از  بــود تــا انجــا 

ایــن بابــت ضــرر می کــرد.
می پریدنــد  ایســتگاه  به داخــل  نرده هــا  روی  از  مــردم 
بــه عمــد خــراب می کردنــد و یکبــاره  یــا ماشــین ها را  و 
ــه داخــل متــرو  ــدون پرداخــت بلیــط ب ســیل جمعیــت ب
کــه بیــش  یــا اتوبوس هــا و...ســرازیر می شــد. امــا آنچــه 
یــا   )Graffiti( گرفیتــی  می خــورد  چشــم  بــه  همــه  از 
اتاقك هــای  و  گن هــا  وا دیــوار،  و  در  روی  نوشــته های 
گرفیتی هــا نقش هــا و عبــارات عجیــب  اتوبوس هــا بــود. 
ــا  ــوار نقاشــی و ی ــر روی دی ــه ب ک و غریــب و درهمــی   اســت 

می شــوند.  یــا  و  می شــدند  نوشــته 
کار بودنــد از ســقف تــا  کــه در حــال  گنــی  هــر شــش هــزار وا
گرفیتــی پوشــیده شــده بودنــد.  کــف و از داخــل و خــارج از 
چهــره ای  بی قاعــده  و  نامنظــم  نگارهــای  و  نقــش  آن 
زیرزمینــی  بــزرگ  شــهر  در  را  غریــب  و  عبــوس  زشــت، 
وضعیــت  بــود  این گونــه  بودنــد.  آورده  پدیــد  نیویــورک 
کــه موجودیتــش در  شــهر نیویــورک در دهــه 1٩80 شــهری 

چنــگال جــرم، جنایــت و خشــونت فشــرده می شــد.
گوئــی بــه یــک نقطــه  گاه وضعیــت  بــا آغــاز دهــه 1٩٩0 بــه نــا
کــرد. ســیر نزولــی آغازشــد. قتــل و جنایــت  عطــف برخــورد 
کوچکتــر ماننــد دزدی و  بــه میــزان 70 درصــد و جرائــم 
کاهــش یافــت. در ایســتگاه های متــرو  غیــره ۵0 درصــد 
بــا پایــان یافتــن دهــه 1٩٩0، 7۵ درصــد از جرائــم از میــان 

کــه نیویــورک بــه امن تریــن شــهر بــزرگ  رفتــه بــود. زمانــی 
ــه  ــه ای ب ــا عاق ــر حافظه ه ــود دیگ ــده ب ــل ش ــکا تبدی آمری

گذشــته را نداشــتند. بازگشــت بــه روزهــای زشــت 
ــف را  ــاالت مختل ــه ح ــاد هم ــورک افت ــه در نیوی ک ــی  اتفاق
کاهــش  گرفــت، بــه جــز یــک تغییــر تدریجــی...  بــه خــود 
گهانــی و بــه ســرعت اتفــاق افتــاد.  جرائــم و خشــونت نا
درســت مثــل یــک اپیدمــی. بنابرایــن بایــد عامــل دیگــری 
کار می بــود. بایــد توضیــح دیگــری بــرای ایــن وضعیــت  در 
پیــدا می شــد. ایــن »توضیــح دیگــر« چیــزی نبــود مگــر 
.)Broken Window Theory( »تئــوری »پنجــره شکســته

تئــوری پنجــره شکســته محصــول فکــری دو جرم شــناس 
آمریکائــی بــه نام های جیمــز ویلســون )James Wilson( و 

کلینــگ )George Kelling( بــود. جــورج 

گن های نیویرك داخل وا
کــه جــرم نتیجــه  کارشــناس اســتدالل  کردنــد  ایــن دو 
ــر پنجــره ای  گ ــه عنــوان مثــال؛ ا یــک نابســامانی اســت. ب
کــه تمایــل بــه  شکســته باشــد و مرمــت نشــود آنکــس 
بــا  دارد  را  اجتماعــی  هنجارهــای  و  قانــون  شکســتن 
مشــاهده بــی تفاوتــی جامعــه بــه ایــن امــر دســت بــه 
شکســتن شیشــه دیگــری خواهــد  زنــد. دیــری نمی پایــد 
ایــن  و  می شــود  شکســته  بیشــتری  شیشــه های  کــه 
احســاس آنارشســتی، بی قانونــی و هرج و مــرج از خیابان 
گســترش یافته و  بــه خیابــان و از محلــه ای بــه محله دیگر 
بــا خــود اعائــم و پیام هایــی را بــه همــراه خواهــد داشــت. 
کــه از ایــن قــرار؛ هــر  بــه عبارتــی ایــن پیــام را می دهنــد 
کــه بخواهیــد مجازیــد انجــام دهیــد بــدون آنکــه  کاری را 

ــود. ــما ش ــم ش ــی مزاح کس

گریبــان  کــه  اجتماعــی  تمامی مصائــب  میــان  در 
کلینــگ دســت روی  گرفتــه بــود ویلســون و  نیویــورک را 
متــرو،  ایســتگاه های  در  کوچــک«  خواهی هــای  »بــاج 
پــول  پرداخــت  از  »فــرار  نیــز  و  گرفیتــی«  »نقاشــی های 
کــه ایــن  گذاشــتند. آنهــا اســتدالل می کردنــد  بلیــط » 
کوچــک، عامــت و پیامــی را بــه جامعــه می دهنــد  جرائــم 
کــه فــی نفســه خــود  کــه ارتــکاب جــرم آزاد اســت هــر چنــد 

کوچــک هســتند. ایــن جرائــم 
گاه نظــرات را بــه  کــه بــه نــا ایــن بــود تئــوری اپیدمی جــرم 
کــه ایــن تئــوری در  کــرد. حــاال وقــت آن بــود  خــود جلــب 

گذاشــته شــود. مرحلــه عمــل بــه آزمایــش 
گان )David Gunn( بــه مدیریــت  فــردی بــه نــام دیویــد 
گمــارده شــد و پــروژه چنــد میلیــارد دالری  سیســتم متــرو 
تغییــر و بهبــود سیســتم متــرو نیویــورک آغــاز شــد. برنامــه 
ــائل  ــر مس ــود را درگی ــه خ ک ــد  کردن ــه  ــه وی توصی ــزان ب ری
بــه تصحیــح  گرفیتــی نکنــد و در عــوض  جزئــی ماننــد 
کلــی در حــال از هــم پاشــیدن  کــه بــه  سیســتمی  بپــردازد 
گان  بــود. امــا پاســخ ایــن فــرد بســیارعجیب بــود. دیویــد 
کــه ســمبل از هــم پاشــیده شــدن  گفــت: »گرفیتــی اســت 

گرفــت.« سیســتم اســت بایــد جلــوی آنــرا بــه هــر بهائــی 
گرفیتــی تمــام  از نظــر او بــدون برنــده شــدن در جنــگ بــا 
کــه شــما انجــام می دهیــد محکــوم  تغییــرات فیزیکــی 
بــه نابــودی اســت. قطــار جدیــدی می گذاریــد امــا بیــش 
از یــک روز دوام نمــی اورد، رنــگ و نقاشــی و خط هــای 
ــه  ــان می شــود و ســپس نوبــت ب ــر روی آن نمای عجیــب ب

گن هــا و... می رســد. وا و داخــل  صندلی هــا 
کارگاه بــزرگ  ک هارلــم یــک  گان در قلــب محلــه خطرنــا
کــه روی  گن هائــی  کــرد. وا گــن بــر پــا  تعمیــر و نقاشــی وا

کشــیده می شــد بافاصلــه بــه آنجــا منتقــل  گرفیتــی  آنهــا 
صبــر  روز  ســه  تعمیــرکاران  او  دســتور  بــه  می شــدند. 
کثیــف  گــن را  می کردنــد تــا بــر و بچه هــای محلــه خــوب وا
کاری دلشــان می خواهــد از نقاشــی و غیــره  کننــد و هــر 
گــن را رنــگ بزننــد  بکننــد بعــد دســتور مــی داد شــبانه وا
و صبــح زود روی خــط قــرار دهنــد. بایــن ترتیــب زحمــت 

ــود. ــه هــدر رفتــه ب ســه روز آن هــا ب

تئوری پنجره شکسته
گان در بخــش ترانزیــت نیویــورک همــه چیــز  در حالیکــه 
 )William Bratton( گرفتــه بــود، ویلیــام برتــون را زیــر نظــر 
بــه ســمت ریاســت پلیــس متــروی نیویــورک برگزیده شــد. 
برتــون نیــز از طرفــداران تئــوری »پنجــره شکســته« بــود و 
ــه آن ایمانــی راســخ داشــت. در ایــن زمــان 170٫000 نفــر  ب
در روز بــه نحــوی از پرداخــت پــول بلیــط می گریختنــد. 
یــا  و  می پریدنــد  ژتــون  دریافــت  ماشــین های  روی  از 
بــه زور  را  اتوماتیــک خــود  از الی پره هــای دروازه هــای 
و  جرائــم  کلــی  حالیکــه  در  می کشــاندند.  داخــل  بــه 
ــرو  ــتگاه های مت ــراف ایس ــل و اط ــر در داخ ــکات دیگ مش
در جریــان بــود برتــون بــه مقابلــه مســئله کوچــک و جزئــی 
ماننــد؛ پرداخــت بهــاء بلیــط و جلوگیــری از فــرار مــردم از 
تعــداد  ایســتگاه ها  بدتریــن  پرداخــت.در  مســئله  ایــن 
کــرد. بــه محــض اینکــه تخلفــی  ــر  مامورانــش را چنــد براب
ــد و بــه ســالن  مشــاهده می شــد فــرد را دســتگیر می کردن
ورودی می آوردنــد و در همانجــا در حالیکــه همــه آنهــا 
ــا زنجیــر بــه هــم بســته بودنــد ســرپا و در مقابــل مــوج  را ب

مســافران نــگاه می داشــتند. 
کــه  بــود  جامعــه  بــه  پیــام  یــک  ارســال  برتــون  هــدف 

اســت.   « مصمــم  و  جــدی  مبــارزه  ایــن  در  »پلیــس 
گام دیگــر بــه جلــو برداشــت و اداره پلیــس را بــه  او یــك 
ســیار  ماشــین های  کــرد.  منتقــل  متــرو  ایســتگاه های 
گذاشــت. همانجــا انگشــت نگاری  پلیــس در ایســتگاه ها 
کشــیده  بیــرون  شــخص  ســوابق  و  می شــد  انجــام 
می شــد. از هــر 20 نفــر یــک نفــر اســلحه غیــر مجــاز بــا خــود 
کــه پرونــده خــود را ســنگین تــر می کــرد. هــر  حمــل می کــرد 
کشــف چاقــو و اســلحه و بعضــا  بازداشــت ممکــن بــود بــه 

ــراری منجــر شــود. قاتلــی ف
کــه مجرمیــن بــزرگ بــه ســرعت دریافتند  نتیجــه ایــن شــد 
کوچــک ممکــن اســت خــود را بــه دردســر  کــه بــا ایــن جــرم 
گذاشــته شــد  بزرگتــری بیاندازنــد. اســلحه ها در خانــه 

۶

براســاس اســتانداردهای موجــود در کشــور بــه ازای 
هــر 50 هــزار نفــر یکی اســتگاه آتش نشــانی و بــه ازای 
هــر 2500 نفــر جمعیــت شــهر، یــک نفــر آتــش نشــان 
نیــاز اســت. بــر اســاس آخریــن سرشــماری شــهر 
کــه عــدد 450 هــزار را بــرای جمعیــت  اسالمشــهر 
کمبــود 2  کنــون  ایــن شــهر نشــان می دهــد، هــم ا
ایســتگاه آتــش نشــانی و 135 نیــروی متخصــص و 
عملیاتــی در حــوزه پیشــگیری و خدمــات ایمنــی 
یــک  عنــوان  بــه  آن  از  می تــوان  کــه  دارد  وجــود 
و  نشــانی  آتــش  ســازمان  بــرای  اساســی  معضــل 

کــرد. خدمــات ایمنــی اسالمشــهر یــاد 
ــردم  ک ــی آغــاز  ــا آمــار و مســتندات قانون مقدمــه را ب
شــورای  و  شــهری  مدیریــت  مجموعــه  توجــه  تــا 
کــه در  کنــم  اســالمی شــهر را بــه ایــن نکتــه معطــوف 
تصمیــم گیری هــا و تامیــن اعتبــار بــرای ارتقــاء ایمنــی 

کننــد. شــهر و شــهروندان چاره اندیشــی 
اولیــن  برگــزاری  کــه در آســتانه  ایــن  بــه  بــا توجــه 
گرامیداشــت یــاد  ســالگرد حادثــه تلــخ پالســکو و 
حادثــه  ایــن  نشــان  آتــش  شــهید   16 خاطــره  و 

ــزارش  گ ــه  هســتیم، توجــه خــاص ب
رییــس  منتخــب  ویــژه  هیــات 
شناســی  آســیب  و  جمهــوری 
کــه بیــش از 150  حادثــه یــاد شــده 
خســارت  تومــان  میلیــارد  هــزار 
نفــر  هــزار   3 بــه  نزدیــک  و  مالــی 
کــرد  تحمیــل  اقتصــاد  بــه  بیــکاررا 
در  را  ملــی  ســرمایه  هدررفــت  و 
بــرای  خطــر  زنــگ  داشــت،  پــی 
در  گیــران  تصمیــم  و  امــر  متولیــان 
حــوزه ایمنــی را بــه صــدا درمــی آورد 
گذشــت زمــان موجــب غفلــت  تــا 
ــرای پیشــگیری از  از آمــاده شــدن ب

نشــود. ایمنــی  خدمــات  و  حــوادث 
تصمیم خردمندانه سرپرست شهرداری و اعضای 
شــورای اســالمی شــهر در تامیــن اعتبــار بــرای خریــد 
یــک دســتگاه نردبــان هیدرولیکی)روزنبــاور آلمان( 
56 متــری ) بــا پرداخــت قریــب به دو میلیــارد تومان 
80درصــد  کــه  شــهرداری  ســهم  20درصــد  بابــت 

الباقــی آن از محــل بودجــه 
اســتانی تامیــن می شــود،( 
مویــد توجــه مســئوالن بــه 
ــه ایمنــی شــهر اســت  مقول
کــه جــای تقدیــر و تشــکر 

دارد.
مجموعــه  حــال  ایــن  بــا 
در  شــهری  مدیریــت 
گیری  آســتانه یــک تصمیــم 
ســخت بــرای تامیــن نیــرو از 
کارگیــری نیــروی  محــل بــه 
قــرار  متخصــص  و  جــوان 
ایــن صــورت  دارد در غیــر 
اجبــاری  اعــزام  پرغصــه  قصــه   تکــرار  معــرض  در 
نیروهــای فاقــد شــرایط از دوایــر شــهرداری و ایجــاد 
کــردن صــورت مســاله قــرار خواهــد  ک  حواشــی و پــا

گرفــت.
در  مســئولیت  قبــول  بــدو  از  کــه  ایــن  بــه  نظــر 
ســازمان آتــش نشــانی جهــت ارزیابــی ســازمان در 

بررســی هایی  طــی  همطــراز  شــهرداری های  بیــن 
کنــون ســازمان  کــه از منابــع موثــق داشــتم، هــم ا
آتــش نشــانی اسالمشــهر در بیــن شــهرداری های 
همطــراز از نظــر تجهیــزات در ســطح مطلــوب قــرار 
دارد ولــی از نظــر منابــع انســانی بــه شــدت در فقــر و 
کمبــود بــه ســر می بــرد و علــت اصلــی آن هــم عــدم 
ــرای جــذب 120  تامیــن منابــع اعتبــار در ســال 92 ب
نفــر نیــروی آتــش نشــان واجــد شــرایط بــود. لــذا در 
ایــن مــدت 5 مــاه مســئولیتم تمــام تالشــم را بــرای 
گرفتــم و انتظــار مــی رود بــا  کار  رفــع ایــن نقیصــه بــه 
شــروع مدیریــت آقــای دکتــر طــال بــه عنــوان شــهردار 
ســال  بودجــه  تدویــن  آســتانه  در  و  اسالمشــهر 
97 مجموعــه شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر،  
ــر هزینــه پرســنلی  ــا مدیریــت ب ــار و ی در تامیــن اعتب
مرتفــع  را  شــهروندان  ایمنــی  فــراروی  چالــش 
کمبــود نیــروی  نماینــد در غیــر ایــن صــورت بــه دلیــل 
عملیاتــی و متخصــص، اثــر بخشــی و کارآیــی الزم در 
هنــگام حــوادث وجــود نخواهــد داشــت و تجهیزات 
ــل  ــزات غیرقاب ــع تجهی ــه جم ــز ب ــده نی ــداری ش خری

کمبود نیروی عملیاتی و متخصص در این سازمان به عنوان یک چالش فراروی ایمنی شهر خبر  داد رئیس سازمان آتش  نشانی طی یک یادداشت  از 

رونماییازیکچالشبزرگدراسالمشهر

گزارشمسئوالنه

 یوسف منطقی
رئیس سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی اسالمشهر

گفت چه بود؟ که شهردار اسالمشهر در مراسم معارفه  نظریه ای 

پنجره شکسته

کوچک مانند جلوگیری از تقلب  که  همه تغییرات الزم نیست بنیادی و اساسی باشند بلکه تغییراتی  قلب این نظریه اینجاست 
گاه جرائم بزرگ را نیز به طور  گهانی و اپیدمیک را در جامعه به وجود آورده به نا در خرید بلیط قطار می تواند تحولی سریع و نا

کاهش دهد. باور نکردنی 

ادامه در صفحه بعد



۷

اســتفاده خواهــد پیوســت.
و  کارآمــد  و  متخصــص  نیــروی  کمبــود  کلــی  طــور  بــه 
چنــد  در  کــه  شــرایط  فاقــد  و  مــازاد  نیروهــای  وجــود 
گذشــته بــدون رعایــت اســتانداردها و ضوابــط و  دوره 
ــده  و  ــور ش کش ــهرداری های  ــه ش ــررات وارد مجموع مق
هم اینــک بــه عنــوان معضــل فــراروی تمــام شــهرداری  ها 
توجــه  مــورد  نیــز  اسالمشــهر  در  شناخته می شــوند، 
کمیســیون های تخصصــی شــورای اســالمی شــهر بــوده 
و همــواره  ضــرورت جراحــی سیســتمی بــرای اصــالح 
وضعیــت موجــود از ســوی اعضــای شــورای شــهر مــورد 

گرفتــه اســت.  کیــد قــرار  تا
بــرون  بــا  را  شــهری  خدمــات  حــوزه  در  نیــرو  کمبــود 
ــرد امــا  ک ــوان جبــران  ــه بخــش خصوصــی می ت ســپاری ب
ح وظایــف قانونــی ســازمان  ماموریت هــای محولــه و شــر
آتــش نشــانی بــر مبنــای اساســنامه ایــن ســازمان، تامین 
نیــروی جــوان و واجــد شــرایط را بــه امــری غیرقابــل انــکار 
کــه در اساســنامه ایــن ســازمان  تبدیــل می کنــد. چــرا 
منابــع انســانی و تجهیــزات هــر دو جزئــی از یک سیســتم 
کــه دارای  کاری و عملیاتــی بــه حســاب می آینــد  واحــد 
ــای  ــرای ماموریت ه ــی ب ــال الزم و ملزوم کام ــه  ــک رابط ی
محولــه هســتند. از ایــن رو هــر یــک  بــه دیگــری نیــاز دارد 
تــا بتوانــد نقــش خــود را در سیســتم بــه نحــو شایســته 
کــه نمونــه بــارز آن را در عملیــات حادثــه  ایفــا نمایــد 

ــم. کردی ــاهده  ــکو مش ــاختمان پالس س
کــه در برابــر  و امــا در موضــوع مقــررات ملــی ســاختمان 

مبحــث ســوم حفاظــت ســاختمان ها در مقابــل حریــق را 
بــه اســتناد بنــد 14 مــاده 55 قانــون شــهرداری ها به عهده 
ســازمان گذاشــته شــده اســت و بــه منظــور کنتــرل رعایت 
الزامــات ایــن مبحــث  اســتعالم های الزم از ســازمان آتش 
نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر، در دو مرحلــه صــدور 
ح و گواهــی پایــان کار ســاختمان بایــد صــورت  پروانــه طــر
خدمــات  یعنــی  ســازمانی  مفهــوم  دوم  بخــش  گیــرد. 
کــه بــا توجــه بــه  ایمنــی بــه عهــده واحــد پیشــگیری اســت 
فعالیــت و  ورود ســازمان بــه مبحــث مذکور از ســال 1382 
کنــون فــراز و فرودهایــی داشــته کــه عــدم تربیــت نیروی  تا
متخصــص اداری و فنــی در واحــد مذکــور نــه تنها ســازمان 
بلکــه آســیب جــدی و چالــش آن دامنگیــر شــهروندان 

شــده اســت.
کــه از 17 بنــد  البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 
ح وظیفــه ســازمانی، تعداد 11 بنــد آن در حــوزه ایمنی  شــر
کــه بــه اســتناد بنــد  و پیشــگیری تعریــف شــده اســت 
16 اساســنامه ســاماندهی فعالیــت اشــخاص حقیقــی 
و حقوقــی و تشــخیص صالحیــت فنــی و تخصصــی در 
حــوزه خدمــات ایمنــی و نظــارت بــر عملکــرد آنهــا در 
کار قــرار گرفتــه تــا بــا تســهیل امور بخــش اعظمی  دســتور 
از مشــکالت شــهروندان در زمــان اخــذ اســتعالم مرتفــع 
گــرو تامیــن منابع انســانی متخصص  کــه آن هــم در  گــردد 
و  کارآمــد  ســازمانی  تــا  اســت  پیشــگیری  واحــد  در 
اثربخــش در شــأن شــهروندان در هنــگام بــروز حــوادث 

ــیم. ــته باش داش

و افــراد شــّر نیــز دســت و پــای خــود را در ایســتگاه های 
بزرگــی  دردســر  خطائــی  کمتریــن  کردنــد.  جمــع  متــرو 

می توانســت در پــی داشــته باشــد.
ــید.  ــی رس ــک خیابان کوچ ــم  ــت جرائ ــدی نوب ــس از چن پ
کــه ماشــین ها  درخواســت پــول ســر چهــار راه هــا وقتــی 
کــردن در خیابــان و  متوقــف می شــدند، مســتی، ادرار 
گمــان می شــد  کــه پیــش پــا افتــاده  جرائمــی از ایــن قبیــل 

موجــب دردســر فــرد می شــد.

بــاور جولیانــی و برتــون بــا اســتفاده از »پنجــره شکســته« 
کوچــک پیامی اســت  کــه بــی توجهــی بــه جرائــم  ایــن بــود 
از هــم  کــه جامعــه  بزرگتــر  بــه جنایتــکاران و مجرمیــن 
گســیخته اســت و بالعکــس مقابلــه بــا ایــن جرائــم کوچک 
ــر پلیــس تحمــل ایــن حــرکات  گ کــه ا ــود  ــه ایــن معنــی ب ب
ــر برخــورد  ــم بزرگت ــا جرائ ــا ب را نداشــته باشــد پــس طبیعت

شــدیدتر و جدی تــری خواهــد داشــت.
الزم  تغییــرات  ایــن  کــه  اینجاســت  نظریــه  ایــن  قلــب 

کوچک  نیســت بنیادی و اساســی باشــند بلکه تغییراتی 
ــب در  ــری از تقل ــا جلوگی ــی و ی گرفیت ــردن  ــن ب ــون از بی چ
گهانــی و  خریــد بلیــط قطــار می توانــد تحولــی ســریع و نا
گاه جرائــم  اپیدمیــک را در جامعــه بــه وجــود آورده بــه نــا
کاهــش دهــد. این تفکر  بــزرگ را نیــز بــه طــور بــاور نکردنــی 

در زمــان خــود پدیــده ای رادیــکال و غیــر 
امــا ســیر  واقعــی محســوب می شــد. 

تحــوالت، درســتی نظریــه ویلســون 

کلینگ را به اثبات رساند. و 
کاربــرد دارد؟ آیــا  آیــا ایــن نظریــه در جاهــا و مــوارد دیگــر نیــز 
کارایــی دارد؟ آیــا  کشــورهای جهــان  ایــن نظریــه درســایر 
ــك موفقیــت  ــورك رخ داد، ی ــهر نیوری ــه در ش ک ــی  موفقیت

کارشــناس و جرم شــناس اتفاقــی بــود یــا این  دو 
بــه حقیقــت انــکار ناپذیــر 
بودنــد؟  گذاشــته  دســت 

نظــر شــما چیســت؟

ادامه از صفحه اول:

می توانــد  ســرمایه گذاران  ورود  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
داد:  باشــد، توضیح  داشــته  شــهر  در  آثارچندبعــدی 
اسامشــهر بــا جمعیتــی نزدیــک بــه نیــم میلیــون نفــر بــه 
عنــوان دومیــن شــهر پرجمعیت اســتان تهران شــناخته 
مختلــف  ســرانه های  نظــر  از  کــه  حالــی  در  می شــود 
ــر  ــی در فق ــی و ورزش ــای فرهنگ ــون فضاه ــهری همچ ش

کامــل بــه ســر می بــرد.
کــه  رویکردهایــی  مهمتریــن  از  یکــی  کــرد:  اضافــه  او 
بخــش  ســرمایه گذاری های  جــذب  در  می تــوان 
کــه طرح هــای  گرفــت همیــن اســت  خصوصــی در پیــش 
ــن  ــارکت ای ــا مش ــاخت ها را ب ــعه زیرس ــا توس ــب ب متناس
گــر شــهرداری  بخــش انجــام بدهیــم. بــه عنــوان مثــال ا
بــزرگ  بــا مشــارکت بخــش خصوصــی یــک مجموعــه 
تاســیس  تئاتــر  و  ســینما  پردیــس  مثــا  یــا  فرهنگــی 
کنــد، نــه تنهــا یکــی از مهمتریــن نیازهــای شــهر برطــرف 
می شــود بلکــه اشــتغال زایی بزرگــی نیــز شــکل می گیــرد.

توجــه  اسامشــهر  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو  ایــن 
و  مــوازات منافــع شــهر  بــه  بــه منافــع ســرمایه گذاران 
بخــش  بــا  رکــن مهــم در مشــارکت  یــک  را  شــهرداری 
کــه  کنیــم  گفــت: مــا بایــد دقــت  خصوصــی دانســت و 

وارد  خــود  ســرمایه  بــا  می توانــد  خصوصــی  بخــش 
بخــش اقتصــاد یــا حتــی بــورس بــازی و ســفته بــازی 
ــه واســطه  ــا ب در بازارهــای رســمی و غیررســمی شــود ام
عایــق شــخصی یــا دیدگاه هــای مترقــی مایــل اســت 
کنــد بنابــر ایــن بایــد  در حــوزه شــهری ســرمایه گذاری 
ــرمایه او  ــل س ــا اص ــه تنه ــه ن ک ــم  کنی ــم  ــرایطی را فراه ش
حفــظ شــود و از آســیب ها در امــان بمانــد بلکــه ســود 
ــا بــرای توســعه  منطقــی و معقولــی نیــز بــه دســت آورد ت
ســرمایه گذاری و تشــویق ســایر ســرمایه گذاران نیــز موثــر 

باشــد.
را  ســرمایه گذاران  حرمــت  حفــظ  همچنیــن  اســدی 
ــه ظاهــر ســاده امــا در واقــع مهــم توصیــف  مســاله ای ب
کــه پیشــتر بــه  گفــت: بســیاری از ســرمایه گذارانی  کــرد و 
ــه خاطــر برخوردهــای نامناســب  ــد ب ایــن شــهر آمــده ان
گایــه منــد  در منطقــه بــه ویــژه در شــورا و شــهرداری 
هســتند و تصــور مــی  کننــد حرمــت آنهــا نگــه داشــته 
نشــده اســت. وقتــی یــک ســرمایه گذار احســاس احتــرام 
کــه بــا میــل قلبی  نمی کنــد نمی شــود از او انتظــار داشــت 
کــردن ســرمایه خــود بــرای توســعه  اقــدام بــه متوقــف 

کنــد. شــهر 
کلــی بیــش از هــر  کــرد: شــهروندان بــه طــور  او اضافــه 
کــه مــورد احتــرام  کــه توقــع دارند، انتظــار دارنــد  خدمتــی 

باشــند و مــا بایــد بــه عنــوان مجموعــه مدیریــت شــهری 
و شــورای شــهر خطــوط قرمــز مشــخصی را در ایــن زمینه 

کنیــم. تبییــن 
ســرمایه گذاری  و  هــا  مشــارکت  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســامی شــهر اسامشــهر در بخــش دیگــری 
گفتگــو بــه برخــی ســرمایه گذاری های ناموفــق  از ایــن 
گفــت: پروژه هایــی  کــرد و  گذشــته اشــاره  شــهرداری در 
ماننــد بینــاس و نگیــن از جملــه پروژه هایــی هســتند 
کــه بــه دلیــل اشــکاالت جــدی در همــه مراحــل آن از 
گرفتــه تــا انعقــاد قــرارداد و نحــوه مشــارکت  طــرح اولیــه 
کــه متاســفانه باعــث موفــق نبــودن  برخــوردار اســت 
نمونه هــای  ایــن  اســت.  شــده  هــا  مشــارکت  ایــن 
کــه درس خوبــی بــرای جلوگیری  ناموفــق بــه جــای ایــن 
شــود،  روش هــا  اصــاح  و  گذشــته  ازاشــتباهات 
تبدیــل بــه یــک درس عبــرت بــرای مقاومــت در برابــر 

اســت. شــده  ســرمایه گذاران 
کیــد  نماینــده مــردم اسامشــهر در پارلمــان شــهری بــا تا
بــر ضــرورت بســتر ســازی مناســب بــرای ایجــاد اشــتیاق 
کــرد: تســهیل در رونــد امــور  در ســرمایه گذاران، اضافــه 
گام اول بــرای  و حــذف مراحــل زایــد  اداری می توانــد 
بایــد  بعــدی  گام  در  و  باشــد  ســرمایه گذاران  جــذب 
اطاعــات  و  مناســب  طرح هــای  آنهــا،  تکریــم  ضمــن 

ــرد. ک ــه  ــود ارائ ــیل های موج ــوص پتانس ــی در خص کامل
کــرد: متاســفانه مــا هنــوز بانــک اطاعاتی  اســدی اضافــه 
ســرمایه گذاری  پتانســیل های  خصــوص  در  کاملــی 
ــث  ــی باع ــیختگی اطاعات ــن از هم گس ــم و ای ــهر نداری ش
شــکلی  بــه  را  مفیــد  طرح هــای  نتوانیــم  تــا  می شــود 

کنیــم. مطلــوب بــه ســرمایه گذاران ارائــه 
ایــن عضــو شــورای شــهر در ادامــه نیازهــای فزاینده شــهر 
بــه ســرمایه گذاری های جدیــد را مــورد توجــه قــرار داد و 
کنونــی نــه دولــت توانایی توســعه همه  گفــت: در شــرایط 
جانبــه زیرســاخت ها را دارد و نــه شــهرداری می توانــد 
ــزرگ   ــای ب کاره ــه  ــت ب بــا محدودیت هــای موجــود دس
ــد صحنــه را  ــر همیــن اســاس بای ــد. ب در ایــن عرصــه بزن
بــرای ورود بازیگــر بزرگــی بــه نــام بخــش خصوصــی آمــاده 
کنیــم تــا بتوانــد بــه خوبــی در حــوزه زیرســاخت ها نقــش 

کنــد. آفرینــی 
کــرد: مشــارکت بــا ســرمایه گذاران،  وی در پایــان تصریــح 
نــه تنهــا می توانــد بــه ســود آوری بــرای اندوخته هــای 
و  شــهر  فزاینــده  نیازهــای  بلکــه  شــود،  آنهــا  مالــی 
نیــز  را  ســرانه ها  و  زیرســاخت ها  بــه  شــهروندان 
تــا  تامیــن می کنــد و زمینــه  مطلوبــی فراهــم مــی آورد 
کــد بیــت المــال در شــهرداری بــه چرخــه  ســرمایه های را

شــود. وارد  ثمردهــی  و  بهره بــرداری 

کمیسیون مشارکت ها و سرمایه گذاری شورای شهر : اسدی، رئیس 

باید برای سرمایه گذاران فرش قرمز پهن کنیم
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ک«، بــه همــت  ســازمان  همزمــان بــا روز ۲۹ دی مــاه و مصــادف بــا  » روز هــوای پــا
مدیریت پســماند شــهرداری اسامشــهر و با همکاری مدیریت آموزش و پرورش 
ک در یکی از مــدارس دخترانه  اسامشــهر برگزار  ایــن شهرستان، جشــن هــوای پــا
کــه در مدرســه شــهید زین الدیــن و در میــان اســتقبال وســیع  شــد.این مراســم 
دانــش آمــوزان و بــا حضــور مســئوالنی از آمــوزش و پــرورش وشــهرداری اسامشــهر 
برگــزار شــد، در قالــب برنامه هــای آموزشــی ســازمان مدیریــت پســماند بــرای 
ــد  اجــرا شــده است.ســازمان مدیریــت پســماند  انتقــال فرهنــگ بــه نســل جدی
کنون تاش های بســیاری  شــهرداری اسامشــهر و ســازمان ترافیک شــهرداری تا
که  کــودکان انجــام داده انــد  بــرای اجــرای برنامه هــای مناســب بــه منظــور آمــوزش 
در ایــن میــان همــکاری هــای مناســب آمــوزش و پــرورش نیــز زمینه ســاز تقویــت 

ایــن فعالیت هــا بــوده اســت.

ک در کنار دختران دانش آموز جشن هوای پا
کبــر  کمیســیون عمــران و خدمــات شــهری شــورای اســامی شــهر بــه ریاســت علی ا
ترابــی اقــدام بــه برگــزاری جلســه ای ویــژه در خصــوص برون ســپاری خدمــات 
بــا حضــور  کــه  گــزارش توســعه و شهرســازی در ایــن جلســه  کرد.بــه  شــهری  
بــه  کمیســیون و برخــی مســئوالن مربوطــه از شــهرداری اسامشــهر  اعضــای 
ریاســت ترابــی برگــزار شــد، ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع مــورد بحــث و بررســی 
ــه  ک ــود  گذشــته نیــز مســاله ای ب گرفــت. شکســت ایــن طــرح در ســال های  ــرار  ق
کار در شــهرهای بــزرگ مقــرر  گذاشــته شــد و بــا توجــه بــه موفقیــت ایــن  بــه بحــث 
گیــرد.  امیــد  ــرای اتخــاذ روش هــای مناســب صــورت  ــا بررســی های الزم ب شــد ت
خدمــات  احتمالــی،  معایــب  رفــع  و  کارشناســی  بررســی های  از  پــس  مــی رود 
شــهری مهــم همچــون رفــت و روب  معابــر ، جمــع آوری پســماند و رفــع ســد معبــر 

گــذار شــود. بــه موسســه های دارای صاحیــت وا

بررسی یک طرح مهم در حوزه خدمات شهری

خیابــان امــام ســجاد)ع( در یکــی از محله هــای پرتــردد 
ــاد ســابق،  ــا همــان میــان آب شــهرک امــام حســین)ع( ی
ظهــر روز پنجشــنبه ۲۸ دی مــاه حادثــه دلخراشــی را 

کــرد. ــه  تجرب
شــرکت  پیمانــکاران  از  یکــی  مکانیکــی  بیــل  برخــورد 
گاز باعــث ترکیدگــی لولــه و  ایجــاد انفجــار  آبفــا بــه لولــه 
کــه در اثــر ایــن اتفــاق، دســتکم ۵  در محــل شــده بــود 
کــه دیگــر  گونــه ای  بــه  بــه شــدت آســیب دیــد  خانــه 
گفتــه شــاهدان عینــی،  امــکان ســکونت ندارنــد و بــه 
شیشــه هــای ده هــا خانــه دیگــر  نیــز بــه دلیــل انتشــار 
خانــه  مجموعــا ۶۵  و  شکســت  هــم  در  انفجــار  مــوج 

دیدنــد. جزئــی  آســیب های 
عوامــل  حضــور  بــر  حادثه،عــاوه  ایــن  بــرروز  از  پــس 

چندیــن ایســتگاه آتش نشــانی در محــل، فــورًا رئیــس 
و اعضــای شــورای اســامی شــهر بــه همــراه شــهردار و 
تعــدادی از مســئوالن محلــی در محــدوده حادثه حاضر 
شــدند  و  بــا فوریــت جلســه ســتاد بحــران شــهرداری در 
ســاختمان منطقه ۶ شــهرداری تشــکیل شــد.به دنبال 
ــتاندار و  ــاون اس ــور مع ــا حض ــه ب ک ــه  ــن جلس ــزاری ای برگ
رئیــس آبفــای اسامشــهر،   شــهردار، رئیــس شــورای 
شــهر و جمعــی از اعضــای شــورا و مدیــران شــهری برگــزار 
ــه  کمــک رســانی ب ــرای  ــود، تصمیمــات فــوری ب شــده ب
خانواده هــای آســیب دیــده و اســکان آنهــا در ســوله های 

بحــران شــهرداری اتخــاذ شــد.  
که  خوشــبختانه ایــن حادثــه با وســعت و شــدت زیــادی 
کشــته ای بــه جــا نگذاشــت امــا متاســفانه  داشــت هیــچ 

از شــهروندان عزیــز اسامشــهری آســیب هایی  ۶ نفــر 
ــه بیمارســتان  ــا حضــور عوامــل اورژانــس ب ــه ب ک ــد  دیدن
ــز  ــر نی ــدوم دیگ ــدند و ۶ مص ــل ش ــی منتق ــز درمان ک و مرا
ــداوا  ــورد م ــه م ــل حادث ــس در مح ــل اورژان ــط عوام توس

گرفتنــد.  قــرار 
بــروز  از  پــس  نیــز   اسامشــهر  شهرســتان  دادســتان 
گرفتــن نظــر  ایــن حادثــه در محــل حاضــر شــد و بعــد از 
کارشناســان رســمی، دســتور قضایــی الزم بــرای برخــورد 
بــا پیمانــکار شــرکت آبفــا و راننــده بیــل مکانیکــی را صــادر 
ــور در  ــا حض ــز ب ــهر نی ــتان اسامش ــدار شهرس ــرد. فرمان ک
محــل حادثــه   از نزدیــک در جریــان اتفــاق و همچنیــن 
گرفــت  و دســتورهای الزم  گرفتــه قــرار  اقدامــات صــورت 
کــرد.  بــرای همراهــی همــه دســتگاه ها و ادارات را صــادر 

ســاعتی پــس از بــروز ایــن حادثه، بــرق، گاز و آب محلــه 
مزبــور بــا پیگیری هــای مســئوالن حاضــر در صحنــه و 
ــادی  ــت ع ــه حال ــاع ب ــد و اوض ــل ش ــه وص ادارات مربوط
موجــب  تلــخ  رویــداد  ایــن  بــروز  کــه  ایــن  بازگشــت.با 
محلــه  شــریف  شــهروندان  از  جمعــی  دیــدن  آســیب 
شــهرک امــام حســین)ع( شــد امــا یــک پیامــد قابــل 
توجــه داشــت و آن هــم تــوان فــوری مجموعــه مدیریــت 
شــهری بــرای تشــکیل ســتاد بحــران و انجــام اقدامــات 
کنتــرل بحــران و رســیدگی بــه آســیب  فــوری و الزم بــرای 
جدیــد  شــهردار  کــه  ایــن  بــه  توجــه  بود.بــا  دیــدگان 
اسامشــهر از تخصــص الزم در حــوزه مدیریــت بحــران 
برخــوردار اســت، انتظــار مــی رود در آینــده ای نزدیــک بــه 
تــوان عملیاتــی شــهرداری در ایــن زمینــه افــزوده شــود.

واکنشسریعشهرداریوشورادرحادثهشهرکامامحسین)ع(


