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شهردار گلستان گفت: 30 پروژه اصلى و مطالبه مردمى اين شهر در 
9 ماه گذشته سامان دهى شده است.

تاثيرگذارى  روز   سياست  خبرنگار  با  گفتگو  در  عرب  عليرضا 
رفاهى،  فرهنگى،  ورزشى،  شاخص هاى  در  عمرانى  پروژه هاى 
راهبردهاى  اجراى  با  افزود:  و  برشمرد  اهميت  حائز  را  اجتماعى 
داريم  سعى  عمرانى  هاى  پروژه  اجراى  جمله  از   مختلف 
در  آرمانى  هدف  يك  عنوان  به  را  شهروندان  به  رسانى  خدمت 

مجموعه شهردارى و شوراى اسالمى شهر گلستان محقق كنيم.

شهردار گلستان خالقيت در پروژه ها و همچنين مردم محورى را دو 
رويكرد جديد عنوان كرد و افزود: در پروژه ها به دو رويكرد خالقيت 
و جذابيت توجه مى شود تا گلستان نيز به مانند ساير شهرهاى 
موفق بتواند پروژه هاى خالقانه و جذاب نيز داشته باشد و در آينده 

نزديك سعى مى كنيم اين دو رويكرد را به يادگار بگذاريم.
در  پروژه  به سى  نزديك  گذشته  ماه  در 9  تنها  داد:  ادامه  عرب 
آخر  مراحل  در  آنها  از  بخشى  كه  است  گرفته  سامان  شهر  اين 
 اجرا و بخشى ديگر نيز با سرعتى مطلوب در حال رسيدن به خط

 پايان است.
وى افزود: در همين ماه هاى اندك كه از عمر دوره جديد مديريت 
شهرى گذشته همه چيز براى يك جهش مهم و ماندگار فراهم شده 
است، بودجه ريزى متناسب با نيازهاى توسعه اى شهر صورت گرفته 
و عمليات اجرايى در همه جهات مديريت شهرى به شكلى عميق 

سريع و معقول در حال انجام است.
وى در پايان پروژه هاى شاخص شهردارى را ضامن توسعه متوازن 
شهر دانست و خاطر نشان كرد: پروژه ملى زيرگذر سه راهى آدران، 

مجموعه ورزشى و استخر قلعه مير، پارك 180 هزار متر مربعى 
زورخانه)،  شهر(  پهلوانى  سالن  تنها  شادچاى،  رودخانه  امتداد 
ايستگاه شماره 5 آتش نشانى، احداث كمربندى شمالى، تعريض، 
جمله از  معابر  گسترده  آسفالت  و  چينى  خشكه   جدولگذارى، 

 طرح هاى مهم شهردارى و شوراى اسالمى شهر است كه با افتتاح 
آن تحولى نوين در امر خدمات دهى به شهروندان شريف گلستان 

ايجاد خواهد كرد.

با  گلستان  هاى  پروژه  اتمام  گفت:  گلستان  شهر  شوراى  رئيس 
رويكرد عدالت محور در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار سياست روز، عباس جهان تاب ضمن تشريح 
مهمترين مصوبات و اقدامات شوراى شهر دوره پنجم اظهار داشت: 
اتحاد و همدلى بى نظير شوراى اسالمى شهر در دروه پنجم با انتخاب 
عليرضا عرب شهردار جوان، متعهد، متخصص و مجرب، نقطه قوت 
آغاز شوراى اسالمى شهر بود كه عملكرد چشمگير ايشان دراجراى 

پروژه هاى عمرانى اين امر را به اثبات رساند.
شوراى  كار  دستور  مهمترين  شهردار،  انتخاب  از  بعد  افزود:  وى 
اسالمى شهر گلستان اتمام پروژه هاى نيمه تمام بود كه در تمامى 
محالت با رويكرد توسعه عدالت محور در حال اجراست و يا به بهره 

بردارى رسيده است.
جهان تاب همچنين از تصويب واگذارى  زمين جهت احداث سايت 
ادارى خبرداد و گفت: تصويب واگذارى زمين با هدف احداث سايت 

ادارى شهرستان بهارستان در شهر گلستان و تمركز استقرار ادارات 
در مركز شهرستان از ديگر مصوبات مهم شوراى دوره پنجم بود.

ترافيكى،  فرهنگى،  مسائل  به  ويژه  اهتمام  گفت:  ادامه  در  وى 
بهداشتى، زيست محيطى و ... همگام با اجراى پروژه هاى عمرانى و 
نيز در نظر گرفتن تسهيالت و امتيازات براى مردم در بافت فرسوده 
با هدف نوسازى و بهسازى شهر  و همچنين پيگيرى ترميم و نوسازى 
لوله هاى فرسوده آب كه تركيدگى لوله هاى آب بخش عظيمى از 

بودجه شهردارى را براى آسفالت ناشى از آن به هدر مى دهد.
رئيس شوراى شهر گلستان در ادامه از واگذارى زمين به اداره پست، 
پزشكى قانونى، بيمه تأمين اجتماعى و اورژانس اجتماعى خبر داد 
و افزود: تصويب  خريد دستگاه سى تى اسكن و  دستگاه زباله سوز 
براى بيمارستان امام حسين (ع) و همچنين  تعويض جداول فرسوده 
معابر شهر جهت هدايت بهتر آبهاى سطحى سنگ فرش پياده رو 
معابر اصلى شهر آسفالت روكش معابر بعد از مرمت لوله هاى فرسوده 

آب پيگيرى احداث ميدان امام حسين (ع) در ورودى شهرستان 
بهارستان و شهر گلستان از سمت اسالمشهر از خدمات انجام شده 
بوده است. جهان تاب بيان داشت: اجراى كمربندى شمالى در جهت 
كاهش ترافيك جاده ساوه و ممنوعيت ورود ماشين هاى سنگين به 

اين محور مى تواند در اين حوزه تحول آفرين باشد.
وى همچنين خاطر نشان ساخت ؛؛ساماندهى رودخانه شادچاى و 
پايان معضالت زيست محيطى و آسيبهاى اجتماعى احداث پارك 
مادر در رو دخانه شادچاى در جهت بهره بردارى عموم شهروندان 
و افزايش سرانه هاى فضاى سبز پايان احداث پارك، فضاى سبز و 
تفرجگاه در طول رودخانه شادچاى از حريم راه آهن تا ميمنت آباد 
تا پايان سال جارى و نيز  آغاز احداث تفرجگاه در پارك جنگلى 
ريه با تمام امكانات تفريحى و احداث سالن هاى مختلف ورزشى در 
محالت شهر از قبيل مجموعه ورزشى و استخر المپيك قلعه مير، 

سالن ورزشى انقالب سبزدشت مى باشد.

آتش  ايستگاه هاى  اندازى  راه  و  احداث  بيان داشت:  تاب  جهان 
نشانى 4 و 5 در شهرك امام حسين (ع) و انتهاى خيابان 24 مترى 
شهيد چمران، احداث پارك بانوان در محله سبزدشت همچنان ادامه 
دارد و با بهره بردارى از آن بانوان شهر با امنيت و طيب خاطر مى 
توانند در آن به تفريح بپردازند. وى همچنين از تصويب احداث4باب 
افزود:  و  داد  نيز خبر  كتابخانه در محالت مختلف شهر گلستان 
احداث پروژه زيرگذر سه راه آدران بعد از چندين سال تعطيلى كه با 
اهتمام شهردار  و مجموعه شهردارى به پيشرفت 80 درصد رسيده 
است و محروميت زدايى از محله ميمنت آباد، زيباسازى سطح شهر 
گلستان، كاهش تعرفه هاى نظام مهندسى و عوارض شهردارى ، 
آغازاحداث پايانه اتوبوسرانى و مسافربرى، آغازاحداث پارك سوار 
در سه راه آدران، آغاز احداث سرويس بهداشتى در سه راه آدران و 
بازگشايى معابر در ورودى محالت و صدور مجوز احداث خانه جوان 

وخانه كشتى از مهمترين اقدامات و مصوبات شوراى شهر برشمرد.

مهندس عرب: تغييرات كليدى در محور آيت اهللا سعيدى تقاطع سه راه آدران با اجراى پروژه زيرگذر بزرگترين پروژه 
شهرستان بهارستان ايجاد شده است.

مهندس عرب شهردار گلستان در اين خصوص گفت: با شروع به كار پروژه ملى و عظيم سه راهى آدران كه در مهمترين 
بخش ترافيكى شهرستان قرار دارد تحولى نو قابل مشاهده است كه مى توان به تعريض و حذف الين كندرو، احداث 
دوربرگردان، طرح احداث رفيوژ بلوار در تقاطع، احداث زيرگذر، تخريب و تملك 6 ملك در ورودى شهرك قلعه مير، 

احداث ايستگاه تاكسى سه راه آدران و ... اشاره نمود.

تأسيس  و  كريم  رباط  از  انتزاع  با  سال 1377  در  گلستان  شهر 
شهردارى گلستان اعالم موجوديت كرد و از اواخر سال 1389 به 

عنوان مركز شهرستان بهارستان شناخته شد.
اين شهر با ارتفاع 1047 متر از سطح دريا با شهرهاى نسيم شهر، 
صالحيه و شهرستانهاى اسالمشهر، رباط كريم و شهريار همجوار 
بوده و جاده ترانزيتى آيت اهللا سعيدى معروف به جاده تهران – ساوه 

از دل اين شهر عبور مى كند.
شهردارى گلستان كه محله هاى سبزدشت، سلطان آباد، قلعه مير، 
حسن آباد، كوى گلستان را در بر مى گيرد، در حال حاضر به درجه 9 
شهرداريها كشور ارتقا يافته و جمعيتى حدود 300 هزار نفر خدمات 

عمرانى، خدماتى، فرهنگى، رفاهى و ... ارائه مى دهد.
دوره جديد مديريت شهردارى گلستان كه مولد تصميم جسورانه 
بود،  آشنا  كار  و  جوان  شهردارى  انتخاب  در  شهر  جوان  شوراى 

افزايش  و  گلستان  چهره  از  كمبودها  آثار  برچيدن  حال   در 
سرانه ها است.

تنها در 9 ماه گذشته نزديك به سى پروژه در اين شهر سامان گرفته 
است كه بخشى از آنها در مراحل آخر اجرا و بخشى ديگر نيز با 
سرعتى مطلوب در حال رسيدن به خط پايان است.ميان پروژه هاى 
در حال اجراى فعلى شهردارى گلستان با گذشته تمايزهاى مهم و 
قابل اعتنايى مى توان يافت.مهمترين آنها تمركز شورا و شهردارى 

به روى رفع كاستى هاى شهر در زمينه سرانه ها است.
بهبود وضعيت فضاى سبز,توسعه ى راه ها و شبكه معابر,اصالح 
وضعيت اراضى سطح شهر,سامان دهى مدل توسعه شهرى و ساخت 
و ساز ها با توجه به مساله مهم بافت هاى فرسوده و اتخاذ تصميم 
هاى كارگشا به عنوان مشوق هاى ارزشمند براى تسريع در رفع اين 
مشكل ,توسعه سرانه هاى خدماتى، ورزشى و فرهنگى با همكارى 
بخش  خصوصى و مشاركت با دستگاه هاى متولى وچندين مساله 
مهم و حياتى ديگرحاال به عنوان اصول اساسى مديريت شهرى 

مورد توجه قرار گرفته است.
دوره جديد  و  پنجم  از عمر شوراى  كه  اندك  هاى  ماه  در همين 
مديريت شهرى گذشته همه چيز براى يك جهش مهم و ماندگار 
فراهم شده است.بودجه ريزى متناسب با نيازهاى توسعه اى شهر 
صورت گرفته و عمليات اجرايى در همه جهات مديريت شهرى به 

شكلى عميق سريع و معقول در حال انجام است.
يكى از مهمترين رويكردهاى شهردارى گلستان طى ماه هاى گذشته 
توجه به توسعه معابر و اصالح معابر موجود بوده است .دليل اصلى 
اين موضوع را ميتوان به موقعيت استراتژيك شهر گلستان نسبت 
داد.از قلب  شهرگلستان يكى از مهمترين محورهاى ترانزيتى كشور 
عبور ميكند كه از آن به عنوان يكى از شريان هاى حياتى كريدور 

غرب وجنوب غربى حمل و نقل ياد مى كنند.
جاده ساوه سال هاست كه از دل شهر گلستان مى گذرد و با خود 

مشكالت و مسائل بى شمارى را بر دوش شهر تحميل ميكند .
دليل  نيز  ديگر  هاى  مواصالتى شهرستان  مسير  در  گرفتن  قرار 
هاى شهر  شانه  و  مضاعف  را  اين مشكالت  بار  كه  است  ديگرى 

گلستان را زير اين بار خميده تر ميكند .
حاال  كه  بود  بزرگى  كارهاى  نيازمند  شرايط  اين  از  شهر  نجات 
احداث  جدى  ادامه  و  آنهاست.آغاز  اجراى  دار  پرچم  شهردارى 

آدران,نويد بخش شروع حركتى  راهى  غير همسطح سه  تقاطع 
بزرگ و ماندگار در شهردارى گلستان است.اين سه راهى به عنوان 
مركز تالقى سه شهرستان مهم جنوب غرب استان تهران همواره 
پذيراى حجم سنگينى از ترافيك بوده و در سال هاى اخير با شرايط 
غير قابل تحمل رو به رو بوده است.اين مسئله عالوه بر اثار و تبعات 
اقتصادى و بهداشتى نتايج نامطلوب اجتماعى را نيز به دنبال داشت 
كه هم اكنون تكميل فاز نخست از پروژه تقاطع غير همسطح اين 

سه راهى معروف نويد بخش رفع همه ى آنهاست.
اين پروژه كه هم اكنون شمارش معكوس براى بهره بردارى از ان 
آغاز شده تا كنون بيش از 9 ميلياردو 500 ميليون تومان هزينه در 
بر داشته و و با اهتمام و تالش شبانه روزى روند مطلوب پيشرفت 

خود را طى مى كند.
توسعه معابر و اصالح وضعيت پيشين تنها به همين پروژه ختم 
رودخانه  محدوده  در  ساوه  جاده  شمالى  باند  .تعريض  نميشود 
شادچاى كه همواره موجب دردسر براى عابران بود در همين مدت 
با اعتبار 3 ميليارد و 200 ميليون تومانى به ثمر رسيد.اين پروژه و 
پروژه سه راهى آدران افزون بر هزينه هاى ساخت و ساز هزينه هاى 
سنگينى نيز در جابه جايى تاسيسات شهرى همچون شبكه گاز 
آب,برق و مخابرات بر شهردارى تحميل كرد كه نميشود به سادگى 

از كنار آن عبور كرد.
تعريض باند شمالى جاده ساوه حد فاصل خيابان ابدام تا ابتداى 
سبزدشت و بالعكس از خيابان اميركبير تا الهيه بازگشايى تعدادى 
از معابر شهر ,احداث كمربندى شمالى حدفاصل خيابان امير كبير تا 
جاده شهريار با اعتبار 2 ميليارد و 500 ميليون تومان و بازگشايى 
چندين معبر با تخريب امالك معارض بعد از حصول توافق با مالك 
نيز از جمله ديگر اقدامات شهردارى در حوضه توسعه راه ها و معابر 

شهر بوده است .
آسفالت وسعت زيادى از معابر شهر و نوسازى روكش خيابانها و 
محورهاى پر تردد ,جدولگذارى معابر و بهسازى آسفالت در برخى 
معابر ديگر نيز از جمله دستاوردهاى شهردارى و شورا در همين 
مدت به حساب مس آيد اما آنچه ميتوان گل سرسبد تالش هاى 
عمرانى شهردارى در حوزه راه ها و معابر شهرى معرفى كرد پروژه 
بهسازى و اصالح پرترددترين خيابان شهر است كه حاال از آن به 
عنوان پروژه سنگ فرش خيابانن مدرسه ياد ميشود كه با هزينه اى 

بالغ بر يك ميلياردو 250 ميليون تومان اين خيابان مهم را به يك 
خيابان جذاب براى قدم زدن هاى شهروندان تبديل كرده است.

گلستان  شهر  در  شهرى  سبز  فضاهاى  توسعه  و  ساخت  به  نياز 
يك اصل انكار نشدنى است كه شهردارى و شوراى شهر با درك 
اهميت آن دست به كارهاى مهمى براى جبران كمبودهاى شهر 
زده اند .تكميل و نهايى شدن پروژه پارك ساحلى شادچاى و طرح 
هاى توسعه اى آن با مساحتى بالغ بر 180 هزار مترمربع همچنين 
و  بانوان  ويژه  هاى  بوستان  براى ساخت  اراضى جديد  شناسايى 
بوستان هاى بزرگ تفرجگاهى همانند پارك جنگلى ريه از جمله 
برنامه هايى است كه در شهردارى انجام شده و يا  احداث آنها كليد 

خورده است .
توسعه زير ساخت هاى شهرى در بخش ورزش نيز حاال به جايى 
رسيده كه ميتوان از آن به عنوان يك آغاز ارزشمند براى رفع يك 
كمبود بزرگ ياد كرد .تكميل و توسعه مجموعه ورزشى چند منظوره 
استخر قلعه مير در منطقه محروم قلعه مير كه اعتبارى هفت ميليارد 
تومانى را به خود اختصاص داده يكى از اين نمونه هاست كه حاال در 
مراحل نهايى قرار دارد تا شهروندان به ويژه جوانان در اين مجموعه 
با 3385 متر مربع زيربنا بتوانند ساعات پرنشاطى را بگذرانند افزون 
بر آن، استاديوم ورزشى 3500 نفرى با اعتبارات داخلى و ملى در 

پارك جنگلى ريه احداث خواهد شد.
احداث سالن ورزشهاى باستانى, احداث ساختمان كتابخانه,احداث 
سه زمين چمن مصنوعى و تكميل سالن ورزشى سبزدشت از جمله 
فعاليت هاى ارزنده اى است كه شهردارى با حمايت شوراى شهر 

براى توسعه سرانه ورزش و فرهنگ شهر انجام داده است.
عالوه براين زمين مناسبى نيز براى راه اندازى اورژانس اجتماعى 
در اختيار دستگاه مربوطه قرار گرفته است كه اين حركت نيز در 

راستاى كنترل آسيب هاى اجتماعى است.
پاسخ به مطالبات مردم و در اولويت قرار دادن ديدگاه هاى شهروندان 
بويژه در رسانه ها يكى از مهمترين رويكرد هاى مديريت شهرى و 
شوراى شهر بوده است.اساسا تمركز مديريت شهرى بيشتر برروى 
تحقق مطالبات مردم بوده و هست.احداث پارك سوار سه راه آدران 
,احداث پل عابر پياده در سى مترى شهيد ستارى ,احداث پايانه 
مسافربرى ,خط كشى معابر و چنديد اقدام مهم ديگر در همين 

راستا و براى پاسخ به مطالبات مردم بوده است.

در آخر نويد يك اقدام بزرگ را نيز بايد مطرح كرد و آن هم تخصيص 
زمين مناسب براى احداث شهرك ادارى شهرستان بهارستان در 
گلستان  شهر  جهش  جهت  در  مهم  گام  يك  كه  است  گلستان 

محسوب مى شود.
شهر گلستان نيازمند برداشتن گام هاى بلند است و شوراى اسالمى 
شهر و شهردارى گلستان با مديريت مهندس عرب در كنار يكديگر 
و با يارى و حمايت مردم اين گام ها را يكى پس از ديگرى برمى 
توسعه و  شهروندان  آرامش  و  رضايت  شاهد  نهايت  در  تا   دارن 

 شهر باشيم.
گزارش خبرى از ذبيح اهللا اصغرى

شهردار گلستان خبر داد

سامان دهى 30 پروژه شهرى گلستان در 9 ماه گذشته

احداث تقاطع غير همسطح سه راهى آدران,نويد بخش شروع حركتى بزرگ و ماندگار در شهردارى گلستان است

با احداث پروژه عظيم زيرگذر تغييرات 
اساسى در سه راه آدران ايجاد شده است

رئيس شوراى شهر گلستان

اتمام پروژه هاى گلستان با رويكرد عدالت محور در حال اجرا است

شهردار گلستان از 

نصب سايه بان مدرن 

در ايستگاه تاكسى 

تازه تأسيس سه راه 

آدران خبر داد


