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اسالمشهر

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

ح امنیت محله محور در  طر
کار پلیس اسالمشهر  دستور 
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مانع گزاری برای تولید و اشتغال شهرستان

کننده صنایع مفتولی  تولید  سومین 
تصمیم مسئوالن 4کشور در انتظار 

یک شهردار اسالمشهر  تبر  پیام 
به مناسبت فرا رسیدن روز ملی شوراها
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با همت خیران  صورت گرفت؛

جذب اعتبار 44 
تکمیل   میلیاردی 

بیمارستان  
تختخوابی   400

اسالمشهر

کم کم به سالگرد انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک می شویم، انتخابات 
برای هر ملتی سرآغاز یک تحول و نوآوری و به تبع آن شکوفایی 
است اما انتخابات شورای شهر برای شهر چهاردانگه اینگونه نبود.
انتخابات شورای شهر برای چهاردانگه سرآغاز یک توقف بود. در 
طی ۹ ماه گذشته شهر چهاردانگه در همه زمینه دچار یک َسکت 
و توقف همه جانبه شده است. از دست دادن شهردار و انتخاب 

گزینه های پر حاشیه که به رد آنها ختم شد ... 

2

22

چهاردانگه بدون روتوش
: انبوهی از مشکالت در شهر

آزادی 23 زندانی جـرائم 
غیر عمد   اسالمشهری
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حجـت االسـام سـید بهنـام میـرزا پـور رئیـس سـازمان فرهنگـی 
ورزشـی شـهرداری اسامشـهر در مورد برنامه های این سـازمان 
مبـارک  مـاه  ایـام  بـه  توجـه  بـا  گفـت:  رمضـان  مبـارک  مـاه  در 
رمضـان مـاه قـرآن، ۳۰ کرسـی تـاوت قـرآن کریـم توسـط اسـاتید 

اسامشـهری در سـطح ۳۰ محلـه برگـزار گردیـد.
وی افزود:اکـران فیلـم موقعیـت مهـدی بـرای تعـدادی از فعاالن 
فـر  حجـازی  ناصـر  حضـور  بـا  شهرسـتان  اجتماعـی  فرهنگـی 
کارگردان و نقش اول این فیلم ، برگزاری اولین دوره مسـابقات 
پانتومیـم در شهرسـتان اسامشـهر بـا حضـور چهارده تیم سـه 
نفـره در فرهنگسـرای اسـتاد شـهریار شـهرک امـام حسـین )ع(، 
برگزاری مسـابقات فوتسـال جام رمضان بعد از سـالها با حضور 
۱۶ تیم از نقاط مختلف شهرستان اسامشهر می توان از جمله 

برنامه هـای هنـری، ورزشـی ایـن ایـام نـام بـرد.
میرزا پور ادامه داد: مشـارکت در بیش از بیسـت افطاری سـاده 
شـهر،  مختلـف  نقـاط  در  صلواتـی  ایسـتگاه های  و  مسـاجد  در 
افغانسـتانی  شـهدای  یـادواره  و  محلـه  آبـروی  مراسـم  برگـزاری 
اسامشـهر در شـهرک قائمیـه، برگـزاری جشـن های مـاه مبـارک 

رمضـان در بعضـی از پارک هـای شـهر، مشـارکت و پشـتیبانی از 
بسـیاری از برنامه هـای شـهر در لیالـی قـدر و شـهادت حضـرت 
علی علیه السـام.نصب بیش از هزار متر بنر تبلیغات محیطی 

، روز قـدس و... در نقـاط مختلـف  مـاه رمضـان، شـب های قـدر
شـهر، برگـزاری مسـابقه بـزرگ سـام فرمانده بـرای کـودکان دهه 
برگـزاری  علـوی،  حفـظ  نهضـت  بـزرگ  مسـابقات  شـروع  نـودی، 

جشـن بـزرگ میهمانـان کوچک خـدا برای قرآن آمـوزان روزه اولی 
بـزرگ گلریـزان  در دارالقـرآن اسامشـهر و مشـارکت در برنامـه 
و  ادارات  همـراه  بـه  اسامشـهری  نقـدی  زندانیـان  آزادی  بـرای 

کـودکان  بـرای  فرهنگـی  غرفه هـای  برپایـی  و  مردمـی  نهادهـای 
اهـم  می تـوان  را  قـدس  روز  راهپیمایـی  مسـیر  در  نوجوانـان  و 

برنامه هـای ایـن سـازمان در مـاه مهمانـی خـدا نـام بـرد.

ده ها برنامه سازمان فرهنگی برای ماه مهمانی خدا

امام جمعه شهر واوان در راهپیمایی روز قدس:
امروز پرچم مبارزه با اسرائیل در دست جمهوری اسالمی است

 : : رئیس شورای شهر اسالمشهر رئیس شورای شهر اسالمشهر

شورای ششم بر مدار خدمت و عدالت شورای ششم بر مدار خدمت و عدالت 
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منتظر ظهور امام زمان باید عائم و نشانه ها را بشناسد از ابتدا تا کنون خط 
جبهه حق و باطل مشخص و روشن است.مبارزه با اسرائیل و صهیونیست 
داشته  نقش  آن  در  داریــم  وظیفه  مــان  همه  ما  که  اســت  مــبــارزه ای  همان 

باشیم.

این  و  است  گرفته  شکل  مقاومت  جبهه  اسامی  انقاب  رهبری  به  امــروز 
جبهه در همه جا آماده است برای مبارزه نهایی و نابودی اسرائیل و حذف 
این لکه ننگین از روی کره زمین. جنگ حق و باطل تمامی ندارد و مؤمنان 
باید تا آخر عمر در مقابل شیطان بیاستند، امروز پرچم مبارزه با اسرائیل به 

دست ماست، به دستان جمهوری اسامی است، ما امروز خیلی قدرتمند 
تر از اول انقابیم

امروز به فضل الهی باید راهبرد های دشمن که برای این است که  ملت ایران 
را خسته کنند و از میدان به در کنند خنثی شود. 

امام جمعه شهر واوان در راهپیمایی روز قدس:
امروز پرچم مبارزه با اسرائیل در دست جمهوری اسالمی است
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در  محـور  محلـه  امنیـت  ح  طـر
دسـتور کار پلیس اسالمشهر

اسامشـهر  شهرسـتان  انتظامـی  فرماندهـی 
محـور   محلـه  امنیـت  ح  طـر چندیـن  ازاجـرای 
ازابتـدای سـال جـاری تاکنون،جهـت افزایـش 
خبـر  شـهروندان  دربیـن  امنیـت  احسـاس 

داد.

بـا  گفتگـو  در  کارخانـه  آقـا  علـی  سـرهنگ 
جام جـم در تشـریح ایـن خبـر گفـت: مامـوران 
مـا بـا  اقدامـات اطاعاتـی طـی اجـرای چندیـن 
ح و بـا اجـرای عملیـات غافلگیرانـه نسـبت  طـر
مهمـات  و  سـاح  قاچـاق  بانـد  انهـدام  بـه 
غیرمجـاز و کشـف چندین سـاح گـرم ،انهدام 
بانـد سـرقت لـوازم خـودرو با ۱۵۰ فقره سـرقت 
اقـدام  سـارق   ۷۰ واعتـراف  دسـتگیری  و 

نمودنـد.
کارخانـه افـزود همچنیـن: کشـف ۱۷ هـزار لیتر 
عملیـات  طـی  سـوخت  نفتـی  فرآورده هـای 
مشـترک با پلیس فاتب، دسـتگیری ۵ سـارق 
محتویـات خـودرو وکشـف ۳۵ فقـره سـرقت 
نیـروی  در  مـردم  خادمیـن  اقدامـات  دیگـر  از 
می تـوان  اسامشـهر  شهرسـتان  انتظامـی 

نـام بـرد. 
ازشـهروندان  درپایـان  کارخانـه  سـرهنگ 
جـدی  رو  پلیسـی  هشـدارهای  خواسـت 
گرفتـه تـا ازبـروز حـوادث بـرای خـود و خانـواده 

نماینـد. جلوگیـری 

مرکز انتقال خون اسالمشهر 
راه اندازی می شود

اســتــانــدار تــهــران گــفــت: بــه منظور افــزایــش 
ظرفیت های اهدای خون، طی سال جاری ۵ 
پرند،  شهرستان های  در  خون  انتقال  مرکز 
، ورامـــیـــن و شــهــریــار  پـــردیـــس، اســامــشــهــر
راه اندازی و ۳۰ نفر نیروی انسانی در این حوزه 
مناطقی  و  مــارد  می شود.بهارستان،  جذب 
 ۱۴۰2 سال  در  دوم  فاز  طی  نیز  تهران  شهر  از 

انجام خواهد شد.

فـــوتـــســـال جــــام رمـــضـــان در 
شهرک امام حسین

مسـابقات  گفـت:  ترکمـن  االسـام  حجـت 
فوتسـال جام رمضان با بیش از ۱۵ سـال سـابقه 
برگـزاری امسـال نیـز بـا حضـور ۱۶ تیـم از محـات 
مختلـف اسامشـهر در سـالن فوتسـال شـهرک 
امـام حسـین بـا حضـور پـر شـور همشـهریان در 
حال برگزاری اسـت. این مسـابقات که شـب های 
مـاه مبـارک رمضـان شـور حـال زیبایـی در شـهرک 
امـام حسـین بپـا کـرده اسـت بـا مشـارکت حـوزه 
شـهرداری  و  عقیـل  بـن  مسـلم  حضـرت   2۸۳
یکشـنبه  و  برگزاریسـت  حـال  در  اسامشـهر 
خواهـد  برگـزار  مسـابقات  ایـن  فینـال   شـب 

شد.

ــه ای  ــان ــا بــســامــانــی فــضــای رس ن
تشکیل  لــــزوم  و  اســالمــشــهــر 

قرارگاه رسانه ای
چندی اســت در فضای 
ــه ای اســامــشــهــر  ــ ــان رســ
از  ــی  ــ ــل ــ ــی ــ خ الــــبــــتــــه  و 
شاهد  کشور  شهرهای 
نـــابـــســـامـــانـــی فـــضـــای 
رســــــانــــــه ای هــســتــیــم. 
ایـــن آشــفــتــگــی هــا چند 
از  ــکــی  ی ــه  کـ دارد  ــه  ــ وج
ــاالن  ــع آن هـــــا حـــضـــور ف
برچسب  بـــا  اجــتــمــاعــی 
خبرنگار است که بعضا 
بــدون داشتن هیچ  آن هــا  اجتماعی  در صفحات 
مرجع  خبری،  پایگاه  چون  عناوینی  مجوزی  گونه 
که  می بینم  را  مشابه  توضیحات  سایر  و  خبری 
در  متاسفانه  امــا  اســـت.  جــرم  نــوعــی  ــود  خ البته 
خبرنگاران  از  واحــدی  لیست  هرگز  سال ها  ایــن 
رسمی و یا نشریات مجوزدار در شهرستان، تهیه 
و تنظیم نشده است و البته در خا اطاع رسانی 
در این زمینه حتی  برخی روسای ادارات و نهادها 
مصاحبه هایی هم با این دسته از صفحات داشته 

اند.
رســانــه ای  رسمی  غیر  فضای  بــه  دادن  بــال  و  پــر 
برخی  توسط  نادانسته  یــا  و  دانسته  صــورت  بــه 
مسئوالن اتفاق می افتد که گاه بجای پاسخگویی 
گــزارش دهی و نشان  به  به خبرنگاران عاقمند 
داده وجهه مطلوب از فعالیت های خود هستند 
آگاهی از عدم حمایت  و یا گاهی به علت فقدان 
انتشار  بــروز مشکل و عواقب  قانون در صــورت 

مطالب در فضای غیرمجاز در تله می افتند.
راهکار سر و سامان دادن به این بخش از موضوع 
تهیه لیستی جامع و البته قابل تغییر از خبرنگاران 
آنهاست که در  رسمی به همراه نشریه مرتبط با 
ارســال  نهادها  و  ادارات  تمام  به  منظم  فواصل 
شود و البته تهیه و تنظیم این لیست می تواند 

یکی از وظایف این قرارگاه رسانه ای باشد.
ــال حــاضــر با  ــه ای کــه در ح ــان ــاه رس ــرارگ اعــضــای ق
تاش  شهرستان ها  برخی  در  مختلف  عناوین 
آغــاز شــده اســت می تواند شامل  آن  بــرای ایجاد 
 ، فرماندار دادســتــان،  فتا،  پلیس  از  نمایندگانی 
خانه مطبوعات، همچنین یک قاضی به پیشنهاد 
ــاد  ارشـ و  فــرهــنــگ  اداره  رئــیــس  و  دادگــســتــری 
اسامی به همراه سه خبرنگار باشد که عاوه بر 
بتوانند  موجود  نابسامان  وضعیت  ساماندهی 
به لحاظ معنوی و رفاهی نیز از خبرنگاران حمایت 
داشــتــه بــاشــنــد. بــه طــور مــثــال هــرگــاه مطلبی از 
سوی یک خبرنگار رسمی مورد شکایت شخص 
ارگانی بود ابتدا در این قرارگاه موضوع بررسی  یا 
کمتر خبرنگاری دچـــار خــســران شــود.  کــه  شــود 
و  خبرنگاران  بــرای  آموزشی  دوره هـــای  همچنین 
روابط عمومی های ادارات نیازسنجی و برگزار گردد.
یکی از دیگر وظایف این قرارگاه می تواند سامان 
که  باشد  آگهی  توزیع  نامطلوب  فضای  به  دادن 
هــمــواره مـــورد انــتــقــاد خــبــرنــگــاران اســت چــرا که 
گاها واسطه ها در دریافت آگهی جای خبرنگاران 
می تواند  قــراگــاه  خبرنگاران  کمیته  انــد.  گرفته  را 
ــای  ــ ــا تــوزیــع عــادالنــه آگــهــی هــا در پــایــان دوره ه ب

مشخص، گزارش شفاف ارائه کند.
ــه نشر  ــه ای بـ ــ ــان ــ ــابــســامــانــی رس وجـــهـــه دیـــگـــر ن
ــارج از چــارچــوب مــجــوز اخــذ شــده بر  مطالبی خـ

می گردد. 
مثا مدیرمسئولی مجوز نشریه مکتوب دارد و با 
عنوان پایگاه خبری در فضای مجازی اطاع رسانی 
می کند و یا با لوگوی نشریاتی که گاها مدت هاست 
لغو امتیاز شده به نشر مطالب پرداخته می شود 
یا این که خبرنگاری که مجوز نمایندگی از روزنامه 
رسمی اش چند سال است تمدید نشده است 
مطالبی ارائه می کند، که هر کدام از این موارد در 

قرارگاه به راحتی ساماندهی خواهد شد.

احکام کاربردی 

، ولــی فطریه  برنج بخوریم  میشه در طــول ســال 
گندم بدیم ؟

 آیت اهلل خامنه ای : اشکالی ندارد
 آیت اهلل سیستانی: اشکالی ندارد

 آیت اهلل مکارم شیرازی :اشکالی ندارد

خبر یادداشت

جرائم  زندانیان  آزادسازی  بزرگ  گلریزان  جشن  در 
مالی غیر عمد در اسامشهر با جمع آوری حدود ۱۳ 
زندانی   2۳ آزادی  زمینه  خیرین  توسط  ریال  میلیارد 
که هفت نفر آنها از بانوان و مادران شهرمان بودند 

فراهم شد.
با  گفتگو  در  اسامشهر  فرماندار   حبیبی  حسین 
و  عزیز  مردم  همت  و  الهی  مدد  به  گفت:  جم  جام 
متولیان کار خیر در شهرستان و مسئوالن بزرگوار، 
خدا را شکر امروز برای آزادی زندانیان غیر عمد جرایم 
بزرگ به همت  کار  این  که  انجام شد  گلریزانی  مالی 
انجمن  در  دوستانمان  و  محرومیت زدایی  قرارگاه 
و  جهادی  خیریه های  مجموعه  زندانیان،  از  حمایت 

همه معتمدین و افراد خیری که معمواًل در برنامه ها 
حضور دارند صورت گرفت.

استان  ویژه  ستاد  با  که  هماهنگی  با  افزود:  حبیبی 
تهران داشتیم مشکل قریب به 2۳ نفر از افرادی که 
متأسفانه به دلیل مسائل مالی دچار مشکل بودند 
ح  و چند وقتی را در زندان سپری می کردند، در این طر
آنان  آزادی  مقدمات  زودی  به  انشاءاهلل  و  شد  حل 

فراهم می شود. 
زندانیان  همه  این که  بیان  با  اسامشهر  فرماندار 
از اهالی اسامشهر هستند افزود: با هماهنگی که 
و  زندانیان  از  حمایت  انجمن  و  قضایی  دستگاه  با 
ستاد دیه استان تهران صورت گرفته بود، شناسایی 

شهرستان  تمام  اهالی  از  عزیزان  تمام  و  شد  انجام 
اسامشهر اعم از احمدآباد، چهاردانگه و... هستند.

جرائم  زندانیان  آزادسازی  بزرگ  گلریزان  جشن  در 
با  که  کردند  شرکت  خیر   ۱۵۰ حدود  عمد  غیر  مالی 
جمع آوری مبلغی حدود ۱۳ میلیارد ریال زمینه آزادی 
مادران  و  بانوان  از  آن ها  از  نفر  هفت  که  زندانی   2۳
شهرمان بودند فراهم شد.شورای شهر اسامشهر 
خصوص  در  فوریتی  دو  الیحه  تصویب  با  نیز 
جهت  ریال  میلیارد   ۴ مبلغ  به  مالی  مساعدت 
عمد  غیر  جرایم  با  اسامشهری  زندانیان  آزادسازی 
مردم   سازمان های  به  کمک  اعتبارات  محل  از  مالی 

نهاد در این امر خیر مشارکت کرد.

با همت خیران  صورت گرفت؛

آزادی 23 زندانی جـرائم غیر عمد   اسالمشهری

دکتر ناهید کریمی 

رئیس هیات مدیره 
خانه مطبوعات 
شهرستان های 

استان تهران

ــه ســـالـــگـــرد  ــ ــ ــم ب ــ ــ ــم ک ــ ــ ک
نــزدیــک   ۱۴۰۰ انــتــخــابــات 
برای  انتخابات  می شویم، 
ــاز یک  ــ ــرآغ ــ هـــر مــلــتــی س
به تبع  و  ــوآوری  نـ و  تحول 
اما  ــت  اس شکوفایی  آن 
اینگونه  برای شهر چهاردانگه  انتخابات شورای شهر 

نبود.
یک  سرآغاز  چهاردانگه  بــرای  شهر  شــورای  انتخابات 
در  گذشته شهر چهاردانگه  بــود. در طی ۹ ماه  توقف 
همه زمینه دچار یک َسکت و توقف همه جانبه شده 
گزینه های  انتخاب  و  شهردار  دادن  دســت  از  اســت. 
تا توقف پروژه های  آنها ختم شد  رد  پر حاشیه که به 
عمرانی از جمله پروژه ایستگاه مترو و ورزشگاه شهید 
رضایی و پروژه سینمایی گلشهر و باتکلیفی پارک های 

بانوان و... از جمله این توقف هاست.
از  اســت  فراهم  جــوره  همه  هم  توقف ها  ایــن  جنس 
توقف در درآمدها تا توقف در خیابانها، ترافیک شدید 
از  چهاردانگه چنان دامنه دار شده است که بسیاری 
تردد  قم  اتوبان  از  می دهند  ترجیح  اسامشهر  مــردم 
کنند تا دچار ترافیک خسته کننده چهاردانگه نشوند. 
می دهند  ترجیح  هــم  صنعتی  شــهــرک  اصــنــاف  حتی 
آیت اهلل سعیدی  خطر عبور ممنوع رفتن در خیابان 
تا میدان شهید قاسم سلیمانی  را به جان بخرند اما 
وارد ترافیک چهاردانگه نشوند،موضوعی که تا کنون 
از  نفر  چند  مصدومیت  و  سنگین  تصادف  چندین 

همشهریان را بدنبال داشته است.
فاجعه  کــه  مــی شــود  تکمیل  وقــتــی  کلکسیون  ایـــن 
آن  به  را  شهر  حریم  در  غیرمجاز  ســازهــای  و  ساخت 
اضافه کنیم. جایی که روستاهایی مانند علی آباد قاجار 
تبدیل  ساز  سوله  متخلفان  بهشت  به  آبــاد  قاسم  و 

ع تماما زیر کشت  زار شده و اراضی کشاورزی خیابان 
سوله های صنعتی می رود.

تصاویر هوایی نشان می دهد در دو سال اخیر بویژه 
در سال گذشته، اراضی کشاورزی حریم شهر و بخش 
چهاردانگه، طعمه چربی برای بساز و بفروش ها و باج 

بگیران بوده است.
هیچ یک  اســت.  همه جالب تر  از  فرهنگ  ــاع  اوض امــا 
کرونا  بعد  ــاد  ارش اداره  و  شــهــرداری  فرهنگی  مراکز  از 
برخی  در  و  ــد  ان نــکــرده  آغـــاز   

ً
مــجــددا را  ــود  خ فعالیت 

موارد به یک اقدام نمایشی و موقت اکتفا نموده اند. 
ارشــاد(  اداره  به  متعلق  چمران)  شهید  فرهنگسرای 
سالهاست که قفل تعطیلی به آن خورده و خانه های 

فرهنگ شهرداری نیز در کما بسر می برد.
اگر نبود فعالیت چند مرکز مذهبی مانند نمازجمعه و 
برخی مساجد فعال شهری، شاید چهاردانگه عنوان 
خود  آن  از  فرهنگی  ارتقاء  عرصه  در  را  مطلق«  »صفر 
می کرد. اما بازار برخی از موضوعات در چهاردانگه داِغ 

، اصناِف بدون مجوز،  داغ است. باغ تاالرهای غیرمجاز
 ، اماکن مبهم و غیر مشخص، باشگاه های بدون مجوز
بنگاه های اماک بدون جواز کسب، سد معبرهای آزاد 
در  شده  تکه  تکه  آسفالت های  عابران،  بــرای  دهنده 

کوچه پس کوچه ها و...
افزایش  بــر  عـــاوه  طبقه ها   ۷ و   ۶ ســـازی  مرتبه  بلند 
جمعیت با دامن زدن به کمبود سرانه ها و عدم تامین 
بزرگ  پارکینگ  یک  به  تبدیل  را  چهاردانگه  پارکینگ، 
کرده است. بدلیل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، 
مهاجرت معکوس به شهرهای حاشیه تهران از جمله 

چهاردانگه رشد صعودی داشته است. 
چشمگیری  افــزایــش  نیز  اتــبــاع  مــهــاجــرت  همچنین 
ــرده اســـت، همین مــوضــوع چــهــاردانــگــه را با  کـ پــیــدا 
آموزشی مواجه نموده بطوری که برخی  کمبود فضای 
تشکیل  ــوز  آم دانــش   ۴۰ از  بیش  بــا  درس  کاسهای 

می شود.
ج  به خار تواند  طبق قانون شهرداری چهاردانگه نمی 

از نظر قانون  از محدوده شهر خدمات بدهد، چرا که 
این زمین ها کشاورزی محسوب می شوند. اما ساخت 
سوله های و کارگاه های غیرمجاز در حریم شهر موضوع 
خدمات دهی به آنها را دچار سردرگمی کرده است. به 
عنوان مثال انتقال زباله های این کارگاه ها بدون متولی 
است و اکثر کارگاه ها برای رهایی از دست زباله ها اقدام 
آلودگی  باعث  امــر  همین  می کنند.  آن  ســوزانــدن  به 
شــدیــد هـــوا در چــهــاردانــگــه شـــده اســـت . همچنین 
بزرگ  کارخانه های  خــروج  قانون  اجــرای  در  باتکلیفی 
صنعتی از محدوده شهری مانند لوله سازی سدید و 
کیان تایر، ایران خودرو دیزل و ... بر این آلودگی دامن 

می زند.
نبود سیستم فاضاب شهری و عدم هدایت آب های 
سطحی باعث شده با یک بارندگی معمولی آبگرفتگی 

معابر مردم را کافه کند.
رویه  بی  افزایش  و  انسانی  نیروی  و  امکانات  کمبود 
چالش  ــار  دچـ هــم  را  امنیت  تامین  بحث  جمعیت 
کرده است. اما وقتی در برخی جلسات شهری شرکت 
به  مــا  کــه  می کنند  تقدیر  یکدیگر  از  چــنــان  می کنی 
سخن  چهاردانگه  از  اینها  آیا  می کنیم  شک  خودمان 

می گویند یا تجریش؟
بــر زحــمــات و تــاش هــای انــجــام شده  تاکید عــزیــزان 
در  را،  قبول  قابل  خروجی  با  آن  تناسب  امــا  می باشد 
نظر نمی گیرند. در این مقاله سعی کردیم واقعیت های 
خ برخی عزیزان بکشیم و می دانیم که  کف خیابان را به ر
ظرفیت های موجود در این شهر و مدیران تازه نفس 
دولت جدید می توانند بسیاری از این مشکات را حل 

و فصل نمایند.
امیدواریم شمیم دولت آقای رئیسی هر چه سریعتر به 
چهاردانگه برسد و از لحاظ مدیریتی فکری بحال این 

کهن شهر شهید پرور بکنند.

: انبوهی از مشکالت در شهر

چهاردانگه بدون روتوش

در  اسامشهر  مردم  نماینده  شریفیان  مهدی 
گفتگو با جام جم گفت: با پیگیری های انجام شده 
۴۴ میلیارد تومان از اعتبارت پروژه بیمارستان ۴۰۰ 
تختخوابی اسامشهر که تکمیل آن چشم انتطار 
برای  پیگیری ها  و  شد  جذب  بود،  اعتبار  تامین 
افزوده  ارزش  اعتبار  تخصیص ۵۰ میلیارد تومان 

این پروژه نیز در حال انجام است . 
جمهور  رئیس  استانی  سفر  افزود:در  شریفیان 
نظر  در  پروژه  تکمیل  برای  اعتباراتی  نیز  محترم 
گرفته شده و الزم به ذکر است که تاکنون بیش از 
۹۰ درصد اعتبارات قانون بودجه ۱۴۰۰ پروژه مذکور 

محقق شده است.
جمعیتی  با  اسامشهر  شهرستان  است  گفتنی 
نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر تنها یک بیمارستان دولتی 
دارد که نظر به جمعیت رو به ُرشد، مهاجر پذیر 
بودن و همچنین شرایط مالی ساکنان آن، از زمان 
 ۴۰۰ بیمارستان  یک   احداث  کلنگ  دهم  دولت 
تخته خوابی دولتی دیگر در آن به زمین زده شد 
که متاسفانه با طی شدن بیش از یک دهه هنوز 

خیر  دعای  با  اما   ، نرسیده  اتمام  به  مذکور  ح  طر
"مهدی  پیگیری های  و  تاش های   ، شهروندان 
شریفیان" نماینده این حوزه انتخابیه  و مساعدت 
آینده بسیار نزدیک  انقابی،  در  دولت مردمی و 
چرخید  خواهد  قفل  در  بیمارستان  افتتاح  کلید 
تکمیل  شاهد  اسامشهر  شهرستان  مردم  و 
مدرن  بیمارستان  یک  از  برداری  بهره  و  افتتاح  و 

درشهرشان خواهند بود.

یک شهردار اسالمشهر   پیام تبر
به مناسبت فرا رسیدن روز ملی شوراها

 دکتر محسن حمیدی شهردار اسالمشهر در پیامی فرا رسیدن روز ملی شوراها را تبریک 
گفت.

ح است:  متن پیام به این شر
 9 اردیبهشت روز ملی شوراها،  یادآور صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر 
تثبیت حق حاکمیت مردم به سرنوشت خویش با تشکیل شوراهای اسالمی شهر و روستا 

می باشد حق انتخابی که نشان از مردم ساالری و بازتاب بالندگی جامعه اسالمی است.
نهاد شورا که اساس آن با آیه » و امرهم شوری بینهم « ریشه در نص صریح قرآن دارد نهاد 
تعیین  در  خویش  اراده  با  شهروندان  تا  می باشد  مردم  مشارکت  از  برخواسته  و  مردمی 

سرنوشت خود نقش داشته باشند.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شهروندان محترم در ماه پرفضیلت  اینجانب ضمن 
رمضان و با تبریک فرارسیدن سالروز تاسیس این نهاد مردمی و تقارن این روز ملی با روز  
جهانی قدس، بر خود وظیفه می دانم از وظیفه شناسی، همراهی و تالش های ارزنده اعضای 
دوره ششم شورای اسالمی شهر تقدیر و تشکر نموده و توفیق روزافزون آن عزیزان را در امر 
خدمت رسانی به شهروندان و عمران و آبادانی شهرمان تحت رهبری های خردمندانه رهبر 

معظم انقالب اسالمی از درگاه باریتعالی مسالت می نمایم.

مجتبی نصر

 کارشناس حوزه
  رسانه و فضای

 مجازی

 جذب اعتبار 44 میلیاردی تکمیل 
بیمارستان  400 تختخوابی اسالمشهر

خبر
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  قبول نمی کنیم شهرک صنعتی ما دست اسامشهر باشد.
حجت االسام ساالر سنجری امام جمعه چهاردانگه در خطبه های نماز جمعه 

این هفته اظهار داشت :امروز روز قدس است. 
ــی مـــعـــاونـــیـــن و فـــرمـــانـــدار  ــ ــــت ولـ ــن شـــهـــرســـتـــان اســـامـــشـــهـــر اسـ ــ ــز ایـ ــرکـ مـ
ــود.  ــی شــ ــه دیـــــــده مــ ــگــ ــ ــاردان ــهــ یـــعـــنـــی چــ پــــس  ــه هــســتــنــد  ــگــ ــ ــاردان ــهــ  در چــ

به عنوان یک روزه دار شهادت می دهم، که این ۵ الی ۶ ماهی که این عزیزان 
در چهاردانگه بودند و غصه اینجا را خوردند، شاید در طول ۴ الی ۵ سال اخیر 

اتفاق نیافتاده بود.
از جــمــلــۀ کــســانــی کـــه پــیــگــیــر حــریــم چــهــاردانــگــه هــســتــنــد کـــه امـــــروز کمی 
هستند.  فـــرمـــانـــدار  آقــــای  هــمــیــن  اســــت،  اســامــشــهــر  و  تـــهـــران  دســـت   در 

باید پیگیری شود، این ظلم به چهاردانگه است.  برای ما قابل قبول نیست که 
حریم ما در دست کسی دیگر باشد. قبول نمی کنیم شهرک صنعتی ما دست 

اسامشهر باشد. اینها باید پیگیری شود. ما بیمارستان و  مترو نداریم.
 ما مشکات داریم. این ها مطالبات ما است. ما از هیچ کس حرکت فراقانونی را 

قبول نمی کنیم چون آن را انحراف می دانیم. مطالبات ما در حوزه قانون است.

قابل قبول نیست که حریم چهاردانگه در دست کسی دیگری باشد

اخبار شوراها
محمدمهدی سلیمی رئیس شورای شهر اسالمشهر :

شورای ششم بر مدار خدمت و عدالت 
مدیریتی،  مختلف  مولفه های  در  ششم  شورای 
تخصصی  کمیسیون های  تشکیل  و  برنامه ریزی 
این  از  یک  هر  مشی  خط  تعیین  و  گذاری  ریل  و 
نمره  و  شده  عمل  وارد  خوبی  به  کمیسیون ها 
محور عدالت  شهر  بدنبال  و  دارد  قبولی   قابل 

است. 
یک شهر نمونه و الگوی رشد و پیشرفت، شهری 
است که در آن عدالت در همه حوزه ها و زمینه ها 
اجرا شود و مدیریت شهری شایستگی و توانایی 
برقراری عدالت و توزیع سرانه ها و امکانات شهری را در تمام حوزه ها و مناطق شهری داشته باشد که اگر 
، منظر شهری، در حوزه افزایش رفاه عمومی و...  قرار است یک کار فرهنگی، عمرانی، در حوزه فضای سبز
انجام شود این حق همه مردم شهر است که به یک نسبت بتوانند از همه امکانات بتوانند استفادت 

کنند.
همچنین شورای شهری که بتواند با بسترسازی و اولویت بندی مناسب و با استفاده از تمام ظرفیت ها، 
برنامه ریزی دقیقی برای تحقق شهر عدالت محور داشته و همراه مجموعه شهرداری باشد، شورای 

نمونه و الگو خواهد بود. 
برای دستیابی به این مسئله در ابتدا نظام مسائل شهر اسامشهر در حوزه های مختلف اعم از 
فرهنگی، ورزشی، بانوان، عمران، شهرسازی، سرمایه گذاری، سامت و... احصا و پس از اولویت بندی و 

برنامه ریزی مدون به مرحله اجرا در می آید.
شهرداری و شورای شهر اسامشهر در دوره ششم اقدامات و دستاوردهای مهمی همچون: تحقق 
، کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی ساخت ایستگاه مترو  ۹۰ درصدی بودجه شهرداری برای نخستین بار
، پیشرفت عملیاتی ابر پروژه کمربندی شمالی از ۱۸ درصد به ۵۵ درصد، پیشرفت حفاری  میدان نماز
مکانیزه تونل مترو از 2۵ درصد به ۵۰ درصد، افتتاح شفت پشتیبان مترو در شاطره، استقرار ایستگاه 
کانتری در شهرک امام حسین)ع(، افتتاح بوستان شش و نیم هکتاری شهید سلیمانی، بازدیدهای 
هندسی  اصاح  و  تعریض   ، اسامشهر محله های  مشکات  پیگیری  و  احصاء  جهت  محور  محله 
دوربرگردان برنده سیفی، پیگیری احداث درمانگاه شبانه روزی در منطقه ۶، ملحق شدن ۷۰ دستگاه 
، پیگیری ایجاد اولین مرکز تعویض پاک خودروهای  اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر
، احداث  ، ادامه نهضت آسفالت در مناطق مختلف اسامشهر سنگین و نیمه سنگین در اسامشهر
، پیگیری  ، کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر اولین زمین تنیس و بسکتبال در اسامشهر

تامین اعتبارات ملی و استانی پروژه ها را در طول هشت ماه اول فعالیت خود داشته است.
، استفاده از ظرفیت متخصصان،  شکل گیری کارگروه تحول محات برای نخستین بار در اسامشهر
صاحب نظران، معتمدین محلی، اعضای شورا و مدیران شهرداری در تدوین بودجه ۱۴۰۱ به منظور تحقق 
کامل و عملیاتی تر شدن بودجه، پیگیری ایجاد مرکز پژوهش و مطالعات شهری با هدف بررسی مسائل 
شهری و ارائه راهکار علمی و عملیاتی، پیگیری منابع فرا شهرستانی برای تامین منابع مالی و پیشرفت 
پروژه های عمرانی شهر از مهمترین اقداماتی است که از ابتدای آغاز به کار شورای ششم در دستور کار 

مجموعه مدیریت شهری قرار گرفته و در حال اجرا است.

: »مرتضی خانعلی« نائب رئیس شورای اسالمی اسالمشهر

از مترو تا کمربندی برای گشایش ترافیکی اسالمشهر 

شورای  اعضای  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی 
ترافیک  کاهش  و  رفع  ششم،  دوره  در  اسامی 
جدید  معابر  و  دسترسی ها  گشایش   و  شهری 
ع نیازمند کار  است، که باز کردن گره این موضو
سیستم  توسعه  بود،  مضاعف  تاش  و  جهادی 
حمل و نقل عمومی شهری همانند مترو اثرگذار 
و راه اندازی کمربند شمالی دراین زمینه راهگشا و 
تاثیر گذار است که شورای اسامی اسامشهر بر 

آن تاکید دارند. 
ح فرا شهرستانی به طول بیش از ۶ کیلومتراز  پروژه کمربندی شمالی اسامشهر به عنوان یک طر
اهمیت ویژه ای در مباحث گشایش ترافیکی و افزایش رفاه عمومی برخورداراست، برای تسریع در 
کارهای اجرایی آن بیش از 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال۱۴۰۱ تخصیص یافته که،فاز نخست آن 
درحال تکمیل بوده و بزودی به بهره برداری می رسد،جاده ای مهم می تواند تاثیر زیادی در باز شدن، گره 

ترافیکی کان شهر اسامشهر داشته باشد. 
پیشرفت پروژه مترو اسامشهر نیز از ۱۸ درصد به ۵۵ درصد رسیده است و عملیات احداث ایستگاه 

میدان نماز آن اخیرا وارد فازاجرایی شده است. 
 ، ، خرید و ملحق شدن 2۵ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر بازدیدهای محله محور
بازسازی حداقل ۴۰ دستگاه اتوبوس، نگاه ویژه به محله های اسامی و محله محوری که در این زمینه 
با برگزاری جلسات با معتمدین محات به شناسایی و اولویت بندی مشکات آن محله می پردازیم.
همچنین ایجاد بازارچه مشاغل خانگی که در آن برای زنان بی سرپرست، بدسرپرست و افرادی که 
در بحث معیشتی دچار مشکل هستند بستری برای عرضه تولیدات خانگی ایجاد می شود که طبق 
تصویب الیحه انجام شده برای ساماندهی این افراد دو مکان مشخص شده و درصدد این هستیم 
که چند زمین دیگر شهرداری را به این امر اختصاص بدهیم موارد فوق از مهمترین برنامه های جانبی 

شورای ششم در کنار اجرای پروژه های فاخر و کان شهر اسامشهر در ۸ ماه اخیر است.

: داود حورزاده رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهر

ضرورت مشارکت شهروندان در توسعه خدمات شهری

توسعه  مدیریت  ابزار  عنوان  به  شهری  خدمات 
شهری و عامل اصلی تداوم حیات شهری است که 
بدون آن زندگی شهروندان از فعالیت باز می ماند. 
خواست  با  منطبق  آن  اصولی  و  بهینه  پراکنش 
مردم در فرآیند برنامه ریزی شهری از اهمیت زیادی 
برخوردار است. بر این اساس، تحلیل پراکنش 
مکانی خدمات شهری به عنوان مهم ترین هدف 
ح است. یافته های پژوهش های ما  برای ما مطر
در کمیسیون نشان می دهد که؛ در توزیع خدمات 
سایر  و  شهرداری  همچنین  و  داشته   اندکی  مشارکت  مردم  خدمات(  توسعه  و  )ایجاد  شهری 

سازمان های مرتبط با خدمات شهری نیز هیچ گونه نظر سنجی از مردم در زمینه کمبود خدمات شهری 
در شهر انجام نداده اند و خدمات شهری نیاز مردم شهر را در حد کمی برآورده ساخته است.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در توزیع خدمات شهری در اسامشهر در سنوات گذشته تا حدودی 
به خواسته های اصلی مردم توجه نشده است.

درهمین راستا با توجه به یافته های پژوهشی در این کمیسیون راهکارهایی جهت توزیع عادالنه 
خدمات شهری به منظور استفاده مطلوب تر شهروندان از انواع خدمات شهری و رفاه آن ها ارائه می
گردد: تشویق مردم به سرمایه  گذاری در شهر و ایجاد خدمات شهری توسط بخش خصوصی و NGOها، 
فراهم کردن تمهیدات الزم توسط شهرداری و سازمان های مرتبط با خدمات شهری جهت مشارکت مردم 
در قبل، حین و بعد از اجرای طرح های شهری، تدوین معیارهای استاندارد خدمات شهری متناسب 
با شهر اسامشهر توسط شهرداری و سایر سازمان های مرتبط و لزوم به کارگیری آن در زمان اجرای 
طرح های مراکز خدمات شهری، تحقیق و بررسی نیازمندی  های خدمات شهری و رفع آن ها بر حسب 
ح و پیشنهاداتی اثربخش  اولویت توسط شهرداری و سایر سازمان های مرتبط با خدمات شهری، ارائه طر
برای تشویق و ترغیب بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و همکاری با شهرداری برای ارائه خدمات 
، استفاده ازکارشناسان و  شهری، برگزاری کارگاه  های مشارکت در امر توسعه خدمات در سطح شهر
، ایجاد شورای اجتماعی محله در هر  مدیران بومی به دلیل شناخت کامل تر از محیط و ساختار شهر

محله جهت مشارکت مردم و رفع نیازمندی های آن ها. 
همچنین با توجه به موفقیت روش مشارکتی در برنامه  ریزی ها پیشنهاد می  شود در تمامی زمینه  ها و 

مراحل انجام پروژه  های خدمات شهری ازمردم شهرنظرسنجی و نیاز سنجی شود.

حجت االسالم علی ترکمن رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی ، سالمت و بانوان:

 سالمت و امنیت بانوان و خانواده ها، اولویت 
کمیسیون فرهنگی ورزشی بانوان و سالمت

از ابتدای آغاز به کار شورای ششم تاکنون در حوزه 
خ داده  بانوان و سامت و فرهنگی اتفاقات خوبی ر

است. 
با توجه به این که بانوان و خانواده به عنوان محور 
اصلی تربیت هستند، برای تامین سامت و امنیت 
این قشرتاثیر گذار در جامعه با حضور در 2۵ بوستان 
سطح شهر ،مسائل ومشکات بوستان ها درزمینه 
برگزاری ورزشهای همگانی و صبحگاهی را احصاء 
ورفع  مشکات  حل  حال  در  و  کرده  شناسایی  و 
کاستیهاهستیم، در همین راستا دو زمین چمن نیز برای حضور بانوان ورزشکار درفضای باز در دستور 

کار قرار دارد و در آینده ای نزدیک افتتاح و به بهره برداری می رسد.
یکی از مهمترین خواسته های چند ساله بانوان شهرمان پارک بانوان بود که با پیگیری اعضای محترم 
، پارک قائم برای  شورا پس از پیشنهاد سه مکان برای احداث این پارک توسط سازمان سیما و منظر
احداث پارک بانوان انتخاب و هم اکنون در مرحله طراحی پارک هستیم و انشاءاهلل با پیگیری اعضا سعی 

می کنیم در اولین فرصت فاز های مختلف آن به بهره برداری برسد.
 ، استقرار میز خدمت بانوان در ساختمان شورای شهر به منظور شناسایی و رفع دغدغه بانوان شهر
توزیع بیش از ۱۰۵۰ بسته معیشتی در ایام نوروز در بین زنان سرپرست خانوار و خانواده های نیازمند 
با کمک خیرین و مراکز نیکوکاری مستقر در شهرستان، اقدام به احداث نخستین زمین تنیس در 
شهرک واوان، احداث و بهره برداری ورزشگاه چند منظوره در شهرک امام حسین )ع(، برگزاری کرسی های 
تاوت در مساجد سطح شهر درماه مبارک رمضان و برونسپاری ورزشگاه امام خمینی در جهت 
پیشبرد اهداف قهرمانان ملی و جهانی و تسهیل استفاده شهروندان از اهم برنامه های در حال اجرای 

کمیسیون فرهنگی، ورزشی، بانوان و سامت شورای شهر اسامشهر است.
به منظور تامین سامت شهروندان با هماهنگی های صورت گرفته توسط دکتر شریفیان نماینده مردم 
در مجلس شورای اسامی با تولیت مدرسه عالی شهید مطهری مقرر گردید درمانگاه و داروخانه شبانه 
روزی در منطقه ۶ اسامشهر که فاقد این مراکز بوده با کمک شهرداری و مدرسه عالی شهید مطهری 

احداث و به شهروندان این منطقه خدمات رسانی کنند

سیداکبر اسحقی رئیس کمیسیون  برنامه و بودجه:

یتی برای توسعه شهری پایدار تدوین چارچوب های مدیر

شهرعاوه  شورای  بودجه  و  برنامه  درکمیسیون 
راستای   در  شده   تعیین  وظایف  و  برماموریتها 
مقررات و در چارچوب قوانین، در بخش مالی نظارت 
بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، 
و  شهرداری  غیرمنقول  و  منقول  اموال  و  جنسی 
همچنین نظارت بر حساب های درآمد و هزینه های 
آنها به گونه ای که در جریان امور عادی شهرداری 
خللی ایجاد نکنند، مورد بررسی قرار گرفته و با تأیید 
صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری هر ۶ ماه 
یکبار به هیئت رئیسه شورا اطاع رسانی کرده و حتی نسخه از آن هم پس از تصویب نهایی به وزارت 

کشور ارسال می شود.
در بحث توسعه پایدار شهری شورای اسامی نقش بسزایی داشته و برچهار رکن اساسی استوار بوده 
و ایفای نقش می کند، که حفظ منابع طبیعی و تجدیدپذیر کاهش هرگونه ضایعات و آلودگی، استفاده 
، تامین نیازهای مالی زندگی فردی و اجتماعی شهری را از مهمترین برنامه های  بهینه از منابع تجدیدپذیر

این سند تحول می توان نام برد.
تامین منابع درآمد پایدار از طریق جذب سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ شهروندان به منظور 
نیل به اهداف توسعه شهری امری اجتناب پذیر برای مجموعه مدیریت شهری اسامشهر بوده 
 که در این راستا، تعیین اهداف مشخص در بودجه ۱۴۰۱ مصوبه شورای اسامی شهر نقش بسته

 است.
شورای اسامی شهر اسامشهر باتبعیت از فرامین رهبر معظم انقاب و با رویکرد علمی و اجرایی، 
بهره وری از ظرفیت های نهفته شهر اسامشهر در حوزه سرمایه گذاری، مشارکت و سازماندهی به 
منظور دستیابی به اهداف توسعه شهری،  با تامین بخشی از  منابع مالی پروژه های عمرانی، حمل 
و نقل، خدمات شهری واستناد به مواد ۶۵ و ۷۹ قانون شهرداری ها و آیین نامه های معاماتی 
، نسبت به تامین  شهرداری ها، شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت اباغی سال ۱۳۹۹ وزارت کشور
منابع و پایش، شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری، ضرورت تهیه بسته های جامع شهری و پروژه های 
دارای اطاعات جامع و کلی اقتصادی، ایجاد بستر مناسب برای ترغیب و تشویق شهروندان و سرمایه 
، تدوین سیستم  گذاران ازطریق ردیف بودجه، اطلس جامع سرمایه گذاری ومشارکت شهراسامشهر

ارزیابی و نظارتی مدرن حداقل هفت میلیارد تومان در نظر گرفته است.

رضا عظیمی رئیس کمیسیون حقوقی – شهرسازی:

ضرورت  ایجاد تقاطع غیرهمسطح در میادین ورودی و خروجی
، بحث  بنده در شورای شهر کار  به  ع  آغاز شرو از 
ح جامع از نکات کلیدی مسائل فنی و  بازنگری طر
ح تفضیلی  شهرسازی بود که به بحث »بازنگری طر
« کمک خواهد کرد.به ضرس قاطع  شهر اسامشهر
امروز در مسائل شهرسازی، مسئله ای که دامن گیر 
شهر اسامشهر شده، نگاه مطلوب و مناسب به 
ح  ضوابط بندی، معیارها و اصول کلی حاکم بر طر
ح جامع  تفضیلی است که با توجه به مطالعات طر
ح تفصیلی این مسئله به طور اختصاصی باید  و طر
در نظام ارتفاعات و مسائل اقتصادی و اجتماعی لحاظ شود.بنابراین دو کار مهم کمیسیون حقوقی و 
ح تفصیلی مطلوب  ح تفصیلی« است. ناگفته نماند که ما هنوز از طر ح جامع« و »طر شهرسازی، بحث »طر

که در اصل، نظام حرکتی شهرداری و مردم در خصوص ساخت و سازهای شهری است، فاصله داریم.
با پیگیری های انجام شده و مصوبه کمیسیون ماده ۵ در سطح منطقه ۳ شهرداری تراکم احداث بنا و 

سطح اشغال برای زمینهای با کاربری خدماتی با توجه به زیرساخت های موردنیاز افزایش یافته است.
الت مستهلک  در بحث چابک سازی سیستم و مجموعه شهرداری، مجوز فروش تعدادی از ماشین آ
الت و تجهیزات متناسب با حوزه خدمات شهری  و مازاد سازمان موتوری صادر و به جای آنها ماشین آ
خریداری و استفاده می شود. پیگیری انعقاد تفاهم نامه با اداره کل راه و شهرسازی در خصوص 
، تسهیل  اختصاص سهمیه قیر به منظور بازسازی محات هدف بازآفرینی و بافت فرسوده اسامشهر
در شرایط واگذاری اتوبوس های بازسازی شده به بخش خصوصی از جمله مهمترین مصوبات و 
اقدامات کمیسیون حقوقی و شهرسازی دوره ششم شورای شهر اسامشهر است که در تمام این 
اقدامات انجام شده منافع شهر و شهرداری و حفظ حقوق شهروندان در نظر گرفته و پیگیری شده 
خ رشد جمعیت و سایر مؤلفه های شهر  است. در پایان بنده معتقدم که با توجه به جمعیت پذیری و نر
، قطع به یقین در آینده در خصوص مسائل ترافیکی مشکات خاصی را خواهیم داشت که  اسامشهر

این مهم باید با پیگیری پروژه های عمرانی، تقاطع های غیر هم سطح و ... برطرف شود.

: مصطفی ساالریان عضو شورای شهر اسالمشهر

مسئوالن برای اجرای پروژه های ملی مترو و کمربندی کمک کنند

شورای ششم، بحمداهلل شورای خوب و منسجمی 
است و همه اعضا با همدلی در کنار هم مشغول 
خدمت به مردم هستند و تمام توان خود را در اجرای 
هرچه بهتر امور عمرانی به کار می گیرند تا اقدامات 
در  شهروندان  و  شود  انجام  مطلوب تری  و  بهتر 
آسایش کامل از امکانات و زیرساختهای مناسب 

بهره ببرند.
ع شده  بودند  کارهایی که در دوره های قبل شرو
مانند ابرپروژه های عمرانی از قبیل مترو اسامشهر 
ح به تملک درآمده  ، کمربندی شمالی ، کنار گذر 2۴ متری که حدود ۵2 درصد از اماک واقع در این طر
است، در حال حاضر در حال ساماندهی هستند. به نظر بنده در سال های اخیر رضایت مندی مطلوبی 
، دارالسام، نواب، واوان، جاده  برای مردم اسامشهر جهت کارهایی از قبیل روشنایی ها، مسکن مهر
، پارک شش و نیم هکتاری شهید سلیمانی  کمالیه، بازگشایی ها، آسفالت ها، الیه روبی های انهار
شهرک امام حسین با طراحی ویژه شامل دریاچه مصنوعی، رستوران هوایی و مجموعه های فرهنگی 
، بازگشایی خیابان شهید شامی به مسکن مهر و تعریض و اصاح هندسی بلوار بسیج مستضعفین 
به طول 2 کیلومتر حد فاصل خیابان نواب تا میدان قائم... ایجاد شده و عملیات اجرایی احداث 
 ، ایستگاه میدان نماز هم حدود 2۰ درصد شمع گذاریهای آن انجام شده است. در مجموع حال شهر
حال مردم نسبت به گذشته بهتر شده است. در نهایت از مسئوالن شهرستانی،  فراشهرستانی و 
حتی فرا استانی درخواست داریم که در خصوص تأمین اعتبارات مالی اجرای این پروژه ها که شهرهای 
 از آن بهره مند خواهند شد، به داد مردم این شهر برسند چرا که این شهر 

ً
هم جوار اسامشهر نیز قطعا

با جمعیت بالغ بر ۵۰۰ هزار نفری نیاز به توسعه و بازسازی دارد.

: مهدی جاوید عضو شورای اسالمی شهر اسالمشهر

کاهش 4۷ درصدی تصادفات فوتی و جرحی با اصالح هندسی معابر
اجرای پروژه های بزرگ اسامشهر نیازمند حمایت 
 ، اسامشهر متروی  بزرگ  پروژه  است،  دولت 
که  شمالی  کمربندی  و  نماز  میدان  ایستگاه 
از پروژه های استانی به شمار می رود، باید دولت 
مساعدت الزم برای اجرایی شدن این پروژه ها را 
داشته باشد. زیرا این پروژه ها سهم بزرگی در روان 
شدن ترافیک شهرستان اسامشهر و همچنین 

شهروندان شهرستان های همجوار دارد.
شهرداری   ۱۴۰۱ بودجه  تصویب  به  جاوید  مهدی 
اشاره کرد و ادامه داد: الیحه بودجه ای که به شورای شهر ارائه شد، حفظ ساختار کلی الیحه از جمله 
اهداف شورا بود اما پس از بررسی تغییراتی در آن اعمال شد و در نهایت به تصویب رسید؛ تکمیل 

پروژه های عمرانی شاخص شهر در بودجه به طور ویژه دیده شد. 
محات  شهروندان  مشکات  رفع  به  توجه  ششم  شورای  و  شهری  مدیریت  این که  بیان  با  وی 
کم برخوردار را وظیفه خود می داند، افزود: در شش ماهی که از فعالیت این دوره می گذرد، تمام اعضا بر 
این محور متمرکز بودند که اتفاق خوبی برای شهروندان این مناطق رقم بخورد که با ایجاد "میز محات" 
نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و شاخص آن توجه به محات کم برخوردار در پروژه های 

اجرایی خواهد بود.
در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ قابل توجهی به منظور تاکید بر آرام سازی ترافیک به منظور ارتقای کیفیت زندگی و 
افزایش ایمنی و همچنین توجه به بازسازی، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل ونقل عمومی لحاظ شده 
است، زیرا حمل ونقل عمومی یکی از حوزه های مهم است که نقش کلیدی در افزایش فرصت دسترسی 
شهروندان به کاالها و خدمات را در سطح شهر ایفا می کند، در بودجه ۱۴۰۱ که مورد تصویب قرار گرفت، 

مبلغ قابل توجهی به حوزه حمل ونقل و ترافیک اختصاص یافته است.
، تعویض بلوار آیت اهلل سعیدی  سازمان حمل و نقل ترافیک نیز اقداماتی از قبیل اصاح هندسی معابر
که باعث کاهش ۴۷ درصدی تصادفات فوتی و جرحی شده است را به ثمر رساند. ضمن این که این 

سازمان موفق به کسب رتبه هفتم کشوری در حوزه دوربین های شهری شد. 
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معرفی کتاب جاسوسی نوین

اصولی  محمد  نوشته  نوین  جاسوسی  کتاب 
انــتــشــارات  تخصصی  کــتــاب هــای  از  یکی  هــان 

دانشگاه و پژوهشگاه دفاع ملی است.
این دانشگاه و پژوهشگاه از مراکز علمی کلیدی 
و حساس در عرصه مسائل راهبردی اسـت که 
از پیـروزی  آن، پـس  راه انـــدازی  از بدو تشکیل و 
مسائل  ــوزش  ــ آم صحنه  در  اســامــی،  انــقــاب 
دفاعی امنیتی و متناسـب بـا اهـداف جمهـوری 
اســامــی در ســطــوح مـــدیـــران عــالــی کــشــوری و 

لشکری پیشقدم بوده است.
آموزش  را  خـود  اصلی  وظیفـه  پژوهشگاه  این   
فرماندهان و مدیران عالی رتبه کشور قرار داده 
است. در همین راستا بیشتر کتاب های منتشر 
و  دانشگاه  راهــبــردی  انتشارات  مرکز  در  شــده 
پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی 
و  راهــبــردی، دفـــاع ملی  در ســه حـــوزه مدیریت 
به  عمقی  و  پژوهشی  نگاهی  و  ملی اند  امنیت 

مسائل کشوری، منطقه ای و جهانی دارند.
کتاب جاسوسی نوین نیز یکی از کتاب های این 
مفیدی  اطاعات  می تواند  که  اســت  انتشارات 
حوزه  متخصصان  و  پژوهشگران  اختیار  در  را 

مسائل راهبردی قرار دهد.

در کوی نویســندگان شهر

تولید  از مشکات شرکت صنایع مفتولی قدس در عرصه  گزارشی 
ساختمانی،  و  صنعتی  مفتول  کننده  تولید  از  اهم  مفتولی،  صنایع 
انواع فنس، توری های فلزی، سیم خاردار با نام تجاری "صنایع مفتولی 

قدس" در سال تولید،دانش بنیان اشتغال آفرین.
با  گفتگو  در  کننده  تولید  و  آفرین  کار  حسینی  منصور   مهندس 
جام جم در رابطه با رومد این شرکت گفت: از سال ۱۳۷۹ با تبدیل 
کارگاه پدری به کارخانه تولید محصوالت فلزی در روستای ده عباس 
منطقه اسامشهر شروع به کار کردیم و در حال حاضر حدود ۵۰ نفر 
نیروی کار  بصورت مستقیم و حدود ۴۰ نفر بصورت غیر مستقیم در 

این شرکت مشغول به کار هستند.
واردات  مسیر  از  کشور  نیازهای  تمام   

ً
تقریبا  ۸۰ دهه  سال های  در 

همچنین  و  کشور  وارد  اوکراین  و  روسیه  آسیا،  شرق  کشورهای  از 
توجه  با  می شد.  تأمین  کشورها  این  از  نیز  ما  اولیه  موادهای  تمام 
از  بسیاری   ۸۰ دهه  اواخر  در  اروپا،  و  امریکا  ظالمانه  تحریم های  به 
شرکت ها به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شدند. در این زمان بود که 
به قول شهید سردار سلیمانی تمامی تهدیدها تبدیل به فرصت ها 

شد.
یم ها * بومی سازی ماشین آالت اتوماتیک در فشار تحر

کارخانه  این  در   : افزود  کارخانه  این  تولیدات  با  رابطه  در  حسینی 
تولیدات متنوعی از جمله سیم خاردار خطی و حلقه ای  که برای مراکز 
نظامی بیشترین کاربرد دارند و توری های حصاری یا دور باغی را تولید 
 از سال ۱۳۸2 شروع به تولید این محصول کردیم. 

ً
می کنیم که تقریبا

کامًا  و  دستی  صورت  به  ما  کارگاه  در  محصول  این   ۱۳۹۳ سال  تا 
ابتدایی تولید می شد اما از سال ۱۳۹۳ موفق به بومی سازی یکسری 
به  از همان زمان شروع  که  بروز شدیم  و  اتوماتیک  از ماشین آالت 
تولید این محصول به صورت حرفه ای و اتوماتیک وار شدیم. الزم به 

ذکر است اکثر ماشین آالت این مجموعه ساخت خودمان است.
* خودکفایی در تولید بجای واردات 

در بخش دیگر کارگاه تورهای مرغی ساخته می شوند که الحمداهلل 
از سال ۱۳۹۶ موفق به شروع تولید این محصول شدیم. قابل توجه 
است که این محصول تا سال ۱۳۹۶ از کشور چین وارد ایران می شد 
محصول  این  ورود  واردات،  شدن  سخت  و  تحریم ها  دلیل  به  و 
برای مردم مقرون به صرفه نبود. با توجه به همین امر درصدد این 
برآمدیم تا این محصول را تولید و به سبد تولیدات خودمان اضافه 

کنیم.
این  تولید  تولید می شود.  تبری  کارگاه سیم خاردار  در بخش دیگر 
حاضر  حال  در  و  کردیم  شروع   ۱۳۹۸ سال  ابتدای  از  را  محصول 
در  بیشتر  محصول  این  هستیم.  ایران  در  آن  کننده  تولید  تنها 
بیشتر  می شود.  مصرف  زراعی  و  باغی  نظامی،  مراکز  حفاظتی  بحث 

محصوالت ما به کشورهای اطراف نیز صادر می شود.
ما  مجموعه  تولیدات  از  دیگر  یکی  افزود:  ادامه  در  همچنین  وی 
زیادی در  کاربردهای بسیار  که  یا مش پیچ جوش است  بایر مش 
ضلعی  شش  یا  گابیون  توری های  تولید  دارد.  ساختمان   و  صنعت 
در  محصول  این  مصرف  عمده  که  دهم   ۷ و   ۱ و   2 مفتول های  با 

می رود.  کار  به  کوچکتر  اراضی  کردن  مسدود  برای  زراعی  زمین های 
در ضمن  این محصول صادرات خوبی هم به کشورهای اطراف به 

خصوص پاکستان دارد.
بخش دیگر تولیدات ما، تولید تورهای گابیون است که بیشتر عمده 
از  یکی  که  است  سیل بندها  و  سد سازی  در  محصول  این  مصرف 

نیازهای محرز کشور ما است.
یکی از اقدامات جدید ما راه اندازی خط جدید و بروز با بهره وری باال 

است که تولید روزانه این خط در 2۴ ساعت، 2۵ تن می باشد.
* صادرات برای پروژه های کشور های همسایه 

منصور حسینی در رابطه با صادرات محصوالت این کارخانه گفت : 
شرکت صنایع مفتولی قدس در پروژه های مهم کشور های همسایه 
نقش مهمی داشته است که از جمله می توان به فنس کشی مرزی 
سازی  سد  پروژه های  همچنین  و  عربستان   و  قطر  کشور  دو  بین 
کشور های  به  مختلف  محصوالت  صادرات  و  افغانستان  کشور 

پاکستان، عراق ، گرجستان و .... اشاره کرد.
تصمیم  انتظار  در  کشور  مفتولی  صنایع  کننده  تولید  سومین   *

مسئوالن
مدیر شرکت صنایع مفتولی با اشاره به  ظرفیت های گسترده  این 
در  بیشتر  زایی  اشتغال  و  صادرات  و  تولید  توسعه  برای  شرکت 
علت  به  متاسفانه  حاضر  حال  در  افزود:  اسامشهر  شهرستان 
عدم متمرکز بودن کارگاه های این مجموعه در یک مکان مشکات 
عدیده ای برای رشد تولید و اشتغال زایی در این شرکت وجود دارد 

که برای حل این مشکل تصمیم بر متمرکز کردن کارگاه ها در زمینی 
به مساحت ۴ هکتار گرفتیم و با توجه به تأییدات شهرداری وقت 
مجوز  و  شد  خریداری  محصوالت  تولید  و  کارخانه  برای  زمین  این 

ساخت هزار متر آن هم صادر شد.
زمین  هکتار  حدود ۴  که  پاک  این  در  این که  وجود  با  ادامه  در  اما 
است و قبل از سال ۱۳۷۴ به صورت کارگاه آهک پزی در آن فعالیت 
می شده و این زمین مشمول مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی نبوده 
و نیست جهاد کشاورزی ایراداتی وارد کرده است و نظر بر این دارد که 

این اراضی کشاورزی است.
حسینی ادامه داد: با توجه به پیگیر ی های چند ساله از سازمان های 
جهاد کشاورزی و شهرداری بابت تولید و توسعه و بهره وری و ایجاد 
از جهاد  و  انجام دادیم  را  اقداماتی  ما  این ملک  در  اشتغال بیشتر 
که  کردیم  از جهاد استان خواهش  و  کردیم  شهرستان درخواست 
برابر قانون و برابر مصوبه هیئت دولت، پرونده ما را به کمیسیون 
انجام  خصوص  در  دادگستری  رسمی  کارشناسان  کانون  یا  نفره   ۳
آزمایش خاک و تفسیر عکس  های هوایی که مربوط به قبل از سال 
صورت  آهک  تولید  مکان  این  در  می کند  مشخص  و  بوده   ۱۳۷۴

می گرفته است، ارجاع بدهد تا موضوع تعیین تکلیف شود. 
دارد  نظر  در  قدس  مفتولی  صنایع  شرکت  گفت:  پایان  در  حسینی 
پس از رفع موانع با توسعه و ساخت کارگاه های مختلف بستر های 
پروژه  این  اگر  که  بصورتی  آورد  فراهم  را  بیشتری  تولید  و  اشتغال 
نفر   ۴۰۰ و  شیفت  سه  در  مستقیم  بصورت  نفر   ۸۰۰ شود  تکمیل 
بصورت غیر مستقیم در این مجموعه بزرگ مشغول به کار خواهند 
محصوالت  صادرات  و  تولید  پیش  از  بیش  افزایش  شاهد  و  شد 

مفتولی و تامین کامل نیاز کشور خواهیم بود.
گرفت،  انجام  سال  چند  این  در  که  پیگیری هایی  با  متاسفانه  اما  
موفق به دریافت هیچ بامانعی از سوی جهاد کشاورزی نشدیم و 

همچنان پروژه ما نیمه تمام مانده  است.

ممنوعیت برای تولید و اشتغال شهرستان؛

سومین تولید کننده صنایع مفتولی کشور در انتظار تصمیم مسئوالن

فلسطین تنها نیست...
 حضور  باشکوه مردم اسالمشهر ، چهاردانگه ، واوان 

و احمد آباد مستوفی   در راه پیمایی روز قدس

سرپرستی جنوب غرب استان تهران

سرپرستی جنوب غرب استان تهرانسرپرستی جنوب غرب استان تهران

خانواده محترم لطفی

گرامی تان تسلیت  گرامیتان را خدمت شما و خانواده  درگذشت پدر 
کرده و صبر جزیل  آن عزیز سفر  برای  آمرزش  آرزوی مغفرت و  گفته و 
برای شما و سایر بستگان از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.

روحش شاد و یادش گرامی باد

از طرف خانواده براتی


