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رپرتاژ

شهر گلستان در مسیر جاده ساوه که محور اصلی ارتباطی شرق و غرب 
کشور است در روزگارانی نه چندان دور ساکنانش با وجود فاصله بسیار کم 
با پایتخت هیچ سرانه ورزشی ، تفریحی و درمانی نداشت. امروز به برکت 
همدلی مسوالن و شهروندان در رفع مشکالت  و به همت شهرداری و 
شورای اسالمی شهر ، گلستان  با رشد سرانه ها و تسریع در روند اجرای 
طرحهای عمرانی به یکی از شهرهای تبدیل شده که دیگر ورزشکاران و 

هنرمندان و صنعتگران آن به دیگر شهرها برای کار مراجعه نمی کنند.
محبوبه میرزایی – خبرنگار - مدیریت شهری گلستان تاکید کرد : ده ها 
پروژه کوچک و بزرگ  بر حسب نیازهای شهروندان در سطح مناطق و 
محالت گلستان در حال  انجام است   تا با این مهم بتوانیم گوشه ای از 

مشکالت مردم شریف گلستانی را رفع کنیم.
دکتر سید محمد میرزمانی  اضافه کرد: توجه به مسائل شهری در ماه های 
اخیر برای ما فرصتی خلق کرد که عالوه بر شناخت و دقت در زوایای شهر، 
هدف گذاری ناظر در دو تحول صورت گیرد؛ نخستین تحول در بخش 
سخت و کالبدی شهر که با اجرای پروژه های شهری در پی آن هستیم، 
دومین تحول در حوزه نرم و زیست شهری که بر اساس آن مجموعه های 

فرهنگی و اجتماعی را در دستور کار شهرداری قرار دادیم.
 شهردار گلستان تاکید کرد : سعی کردیم بدون هیاهو زمینه نشستن لبخند 
بر لبان مردم فراهم و گره از زندگی آن ها باز شود؛ اساس حرکتمان را بر 
همدلی و تعامل با شورای اسالمی شهر، آغاز کردیم و بر مشارکت مردم و 

مجموعه های مختلف تکیه زدیم.
وی افزود: فاز اول روشنایی پارک جنگلی گلستان، زمین چمن مصنوعی 
اتحاد محله سبزدشت ، زمین چمن مصنوعی سالمت محله قلعه میر، پروژه 

پایش تصویری ، احداث خط لوله هدایت آبهای سطحی در خیابان امام 
زاده قاسم ، زمین چمن تندرستی کوی گلستان، زمین چمن مصنوعی تعاون 
بهارستان هفتم واقع در محله 24 متری فرهنگیان و سرای محله مهر 
ساختمان جانباز شهید داود پژوهی و مجموعه ورزشی تفریحی قهرمان 
ساز محله سبز دشت از جمله پروژه های قابل افتتاح شهرداری گلستان در 

شهریور ماه می باشد.
 دکتر میرزمانی گفت: یکی از پروژه های دیگر مجموعه فرهنگی  و ورزشی 

المپیک)استخر( محله قلعه میر است که در دست ساخت قرار دارد . 
 شهردار گلستان تصریح کرد: در حوزه توسعه زیرساخت های شهری، احداث 
کانال دفع آب های سطحی محله های مختلف شهر گلستان نیز به بهره 

 برداری می رسند.
 وی یادآور شد: آسفالت  ریزی در سطح مناطق و خیابان های اصلی شهر در 

سال جاری از پروژه های دیگر شهرداری در حوزه آسفالت است.

  تبدیل شدن شهر گلستان به کارگاه عمرانی 
 دکتر میرزمانی در بازدید از عملیات عمرانی اجرای پروژه جدول گذاری 
معابر در کوچه های والیت 2، ارغوان یکم و خیابان فردوسی بر تسریع 
بخشیدن به این پروژه ها به منظور  تسهیل تردد مردم در معابر عمومی تاکید 
کرد و گفت: با توجه به درخواست های مکرر همشهریان عزیز گلستانی از 
مجموعه شورا و شهرداری بازسازی و ترمیم معابر عمومی در دستور کار 
قرار گرفت و امروز شهر گلستان به کارگاه عمرانی تبدیل شده و رضایت 
شهروندان را در پیش داشته است. بر همین اساس جدولگذاری و پیاده 
رو سازی و آسفالت مکانیزه و لکه گیری بصورت جهادی وشبانه روزی 
در دستور کار شهرداری قرار گرفته که این امر رضایتمندی شهروندان را 

فراهم کرده است .
شهردار گلستان ضمن تبریک به اعضای هیات رئیس شهر گلستان گفت: 
رضایت مردم و رفع مشکالت آنان جز اهداف اصلی مجموعه شهرداری 
هست که خوشبختانه با تعامل خوبی که میان اعضای شورا و شهرداری 

است این مهم در حال انجام است.
مدیریت شهری گلستان ادامه داد: مجموعه شهرداری گلستان به طور جد 
برای رفع مشکالت و پیشرفت شهر در حال تالش است که میتوان به 
عملکرد یکسال گذشته با همدلی شورا و شهرداری صورت گرفته و نسبت به 
گذشته با جهشی فوق العاده روبه رو شد اشاره نمود  که با نگاهی به سطح 

شهر و پروژه های عمرانی در حال اجرا به تصدیق این موضوع پرداخت.

 احداث چندین چمن مصنوعی دیگر به همت  شهرداری 
گلستان 

قسمتی از زمین چمن مصنوعی پارک فدک واقع در )شهرک سبزدشت( و 
زمین چمن مصنوعی پارک جانباز واقع در )شهرک قلعه میر( که از کیفیت 
مناسبی برخوردار نبود، به دستور مدیریت شهری گلستان و به همت معاونت 

فنی عمرانی شهرداری مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.
 گفتنی است در این پروژه ها ی ورزشی، ترمیم نقاط آسیب دیده چمن 
مصنوعی، اضافه کردن چمن مصنوعی های جدید، جابه جایی تیر دروازه ها، 

خط کشی و رنگ آمیزی آن از جمله اقدامات اجرایی می باشد.
سکان دار مدیریت شهری گلستان گفت: احداث کتابخانه و سرای محله، 
احداث زمین اختصاصی بازی اسکیت در بوستان فدک، احداث 2 باب زمین 
چمن مصنوعی و احداث سالن چند منظوره ورزشی واقع در پارک مادر مورد 
بهره برداری قرار خواهد گرفت تا شهروندان باری دیگر شاهد رشد سرانه ها 

عمومی در شهر گلستان باشند.
 ساختمان مرکزی شهرداری گلستان، سالن چند منظوره پارک مادر، معابر 
سطح شهر، استخر المپیک، سرای محله و کتابخانه کوی گلستان و چندین 
پروژه عمرانی مورد بازدید شهردار گلستان قرار گرفت و دکتر میرزمانی 
ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه های در حال اجرا؛ جهت رفع برخی 
مشکالت و موانع پیش روی اجرای این طرح ها، دستورات الزم را در 

محل صادر کرد .

  تاکید شهردار گلستان بر سرعت گرفتن قطار سازندگی  
در این  شهر 

 مدیریت شهری گلستان با اشاره به ساخت  سالن ورزشی چند منظور در 
پارک مادر گفت: با هدف ارتقای سرانه های ورزشی، عملیات عمرانی این 
سالن ورزشی در زمینی با مساحت 1700 متر مربع آغاز شد و در سال جاری 
با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی به بهره 
خواهد رسید . میرزمانی  با بیان اینکه این سالن ورزشی شامل بخشهایی 
چون اتاق مربیان، اتاق کنترل، رختکن، اتاق کمک های اولیه و سرویس 
بهداشتی است افزود: سالن بسکتبال، والیبال و فوتسال در بخشی از این 

سوله ورزشی و قسمت اداری آن در دو طبقه در حال ساخت می باشد.
وی ادامه داد: امروزه توجه به امر ورزش به عنوان یک عنصر مهم تأثیرگذار 
در تمامی ابعاد جامعه مطرح است  به همین منظور برای افزایش سطح 

آمادگی جسمانی و سالمت جامعه، ضرورت دارد در  این حوزه اقدامات زیر 
ساختی مناسب اجرا شود.

دکتر میرزمانی با اشاره  اختصاص 70 درصد بودجه شهرداری به حوزه 
عمرانی تصریح کرد : 19 پروژه در حال اجرا در مناطق مختلف شهر گلستان 
و هنری  فرهنگی  تجاری،  احداث مجموعه  به  توان  دارد که می  وجود 
گفتمان، پروژه احداث سامانسرای گلستان، پروژه احداث بوستان ترافیک، 
بازسازی ساختمان شهرداری قدیم، مجموعه ورزشی )شهرک قلعه میر(، فاز 
دوم بوستان و سالن ورزشی بانوان )شهرک سبزدشت( تکمیل مصلی صاحب 
الزمان)عج(، تکمیل کمربندی شمالی، احداث ساختمان جدید شهرداری، 
بهسازی خیابان اصلی جاده ساوه حد فاصل سه راهی آدران تا پمپ گاز، 
جابجایی تیر برق و ترانس در معابر، جدول گذاری و اجرای کفپوش، آسفالت 
گسترده معابر، احداث چمن مصنوعی، زمین بازی اسکیت، تکمیل سرای 

محله و فاز دوم پایانه مسافربری شهر گلستان اشاره کرد .
دکتر سید محمد میرزمانی ادامه داد: شرایط ویژه و مناسبی برای فعالیت 
تعداد قابل توجهی از رشته های ورزشی از جمله؛ کشتی و ژیمناستیک 
و فوتسال در مراکز ورزشی شهر گلستان فراهم شده است اما با توجه به 
استقبال شهروندان از رشته ورزشی اسکیت و نظر کارشناسان، ساخت زمین 
اختصاصی اسکیت در دستور کار مدیریت شهری گلستان قرار گرفته است.  
وی تصریح کرد: پس از تجهیز و راه اندازی این زمین بازی اسکیت برای 
عالقه مندان که به متراژ 2700 متر مربع است، این فضای ورزشی به طور 
رایگان در اختیار اسکیت بازان گلستانی قرار می گیرد.گفتنی است برای  
ساخت زمین اختصاصی بازی اسکیت در بوستان فدک گلستان 20 میلیارد 

ریال  اعتبار در نظر گرفته شده است .

 همت جهادی شهرداری گلستان برای رشد سرانه ها 

 فرا رسیدن اربعین سرور و ساالر شهیدان 
حضرت ابا عبداهلل الحسین ) علیه السالم (

برعموم شیعیان وشیفتگان حضرتش تسلیت باد .
  مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری

 و شورای اسالمی شهر گلستان


