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 معرفی مرکز:

سفند  ۴در تاریخ  صویب هیأت دولت، بخش  ۱۳۸۹سال   ا ستان های با ت ستان و  گل ستان رباط کریم   از  بو منظور افزایش  به شهر

  .شد تبدیل مستقل شهرستان به بهارستان شهرستان نام با و کرد پیدا انتزاع بیشتر خدمات ٔاختیارات و ارائه

  و مالش سمت از. است شده واقع آن غربی جنوب در و تهران استان های شهرستان از یکی گلستان، مرکزیت با بهارستان شهرستان

 شهریار  شهرستان   با غرب از و کریم رباط شهرستان   با غرب جنوب و جنوب از ری، شهرستان   با شرق  از اسالمشهر،   با شرق  شمال 

 تهران :استان

 صالحیه ،نسیم شهر ،گلستان :سایر شهرها

 بخش بوستان ،بخش گلستان :هابخش

 ۱۳۸۹ :سال تأسیس

 هادی تمهیدی :فرماندار

 نفر ۴۰۰۰۰۰۰بالغ بر  :جمعیت

 کیلومتر مربع ۶۲ :مساحت

 متر ۱۰۴۷ :سطح دریا ارتفاع از

 60: روزهای یخبندان ساالنه

 ۰۲۱ :تلفن ٔشمارهپیش
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 100 از کمتر شهرستان وسعت. باشد می نفر 536329 بر بالغ1395 سال سرشماری اساس بر شهرستان جمعیت. باشد می مجاور

  .گردد می محسوب کشور های شهرستان ترین تراکم پر جمله از اساس همین بر که باشد می مربع کیلومتر

 در د،رس  می نظر به  شهرستان   از کار نیروی خروج سبب  به روز طول در شهرستان،   بودن ای حاشیه  خاص ویژگی به توجه با البته 

شت  خواهد وجود حداکثری جمعیت شب  هنگام ستان    در کمتری جمعیت روز ساعات  در و دا شند  می ساکن  شهر ستان   . با  شهر

صورت  شعابات  از شادچای  و سیاب  رود دو بین ما مسطح  تقریبا دشتی  ب ست  گرفته قرار کرج، رودخانه فرعی ان  از یوسیع  قسمت . ا

ستان    سکونی  بافت شهر شد  می م صورت  مناطق بقیه و با شاورزی،  زمینهای ب سمت  و ملی بایر زمینهای ک   یم صنعتی  محدودی ق

  .باشد

 راه طخ و گرفته قرار ساوه  قدیم جاده و قم بزگراه ساوه،  بزگراه یعنی کشور  اصلی  بزگراه سه  فاصل  حد در شهرستان   این همچنین

شور  جنوب آهن ستان    این از نیز ک سمت . کند می عبور شهر سیعی  ق ستان    از و سل  روی بر شهر  سابقه  که دارد قرار کهریزک گ

  درمانی و بهداشتی  مرکز 44 تعداد با بهارستان  درمان و بهداشت  شبکه . باشد  می دارا را ریشتر  7 باالی بزرگی با زلزله بروز تاریخی

 ولتید درمانی و بهداشتی  خدمات انسانی  نیروی تعداد همکاری با بهداشت  وخانه سالمت  پایگاه بهداشت،  پایگاه روستایی،  و شهری 

 وضعیت  هب توجه با باشد،  می خصوصی   بیمارستان  فاقد و فعال دولتی بیمارستان  یک دارای شهرستان  .کند می ارائه شهروندان  به را

 بر رمانید و بهداشتی  خدمات بیشتر  ودولتی، خصوصی   درمانی مراکز پرسنل  بودن بومی غیر همچنین و مردم اکثر ضعیف  اقتصادی 

شد  می بالیا بروز هنگام دولتی بخش عهده سیس  به توجه با. با ستان    تا سعه  و 1389 سال  در شهر ستان    تو   کوتاه، زمانی در شهر

 در عموضو  این که است  نشده  ساخته  شهرسازی   و مهندسی  اصول  اساس  بر  شهری  تسهیالت  و معابر خیابانها، ساختمانها،  متاسفانه 

 .بوجودآورد فراوانی خسارات و صدمات تواند می احتمالی بالیای بروز صورت

شت  شبکه  ستان  درمان و بهدا شتی  مرکز 40 تعداد با بهار ستایی،  و شهری  درمانی و بهدا شت،  پایگاه رو  خانه و سالمت  پایگاه بهدا

 ارائه شهروندان  به را دولتی درمانی و بهداشتی  خدمات ،115 اورژانس پایگاه 7 انسانی،  نیروی  نفر 299  تعداد همکاری با بهداشت 

  فاقد و...   و جراحی داخلی، اطفال، زنان، های بخش واجد فعال تخت 120 با دولتی بیمارسهههتان یک دارای شههههرسهههتان.کند می

ستان  صی    بیمار صو شد،  می خ ضعیت  به توجه با با صادی  و سنل  بودن بومی غیر همچنین و مردم اکثر ضعیف  اقت   مانیدر مراکز پر

شتی  خدمات بیشتر  ودولتی، خصوصی    هرستان ش  تاسیس  به توجه با.باشد  می بالیا بروز هنگام دولتی بخش عهده بر درمانی و بهدا

سعه  و 1389 سال  در ستان    تو سفانه  کوتاه، زمانی در شهر سهیالت  و معابر خیابانها، ساختمانها،  متا ساس  بر  شهری  ت صول  ا  ا



 

 

سی  سازی    و مهند شده  ساخته  شهر ست  ن ضوع  این که ا سارات  و صدمات  تواند می احتمالی بالیای بروز صورت  در مو  فراوانی خ

  .بوجودآورد

  تعداد که 145740 خانوار تعداد، باشد می زن %49 و مرد %51 حدود که باشد می نفر 463690 شبکه این پوشش تحت جمعیت

 علت به که کرد اشههاره پذیری مهاجر به توان می جمعیتی مهم نکات از. باشههد می 3.53 خانوار بعد و 18,808 روسههتایی خانوار

 .باشد می آن گرفتن قرار حاشیه در ویژه جایگاه

 مخاطرات:

 رودخانه شادچای 

 مجتمع انبار های امین زاده 

 پایانه باربری نسیم شهر 

 های اهلیهای داممراتع و زیستگاه 

  راهیها و برخی صنوف بینکارخانجات کارگاهشهرک های صنعتی، عدم وجود آب لوله کشی شده در 

 نزدیکی ایستگاه های جمع آوری موقت زباله با رودخانه ها و منازل مسکونی و زمین های کشاورزی 

 مخازن و چاه های مورد استفاده برای تامین آب شرب در مناطق شهری و روستایی 

  آبیاری زمین های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی با فاضالب 

  دفع غیر بهداشتی فاضالب 

  بهسازی و حصارکشی نامناسب برخی از چاه های مورد استفاده برای تامین آب آشامیدنی و مجاورت آنها با منابع آالینده

 مانند زمین های کشاورزی و مناطق مسکونی 

 اری مواد غذاییانبارها و سردخانه های نگهد 

 عدم وجود تصفیه خانه فاضالب و آب 

  استفاده بیش از حد از سموم و آفات در باغات 

 ها به شبکه آبرسانیاتصال مستقیم برخی چاه 

 مراکز تولید توزیع فروش و فرآوری غیر مجاز مواد غذایی 

  کارگاه و کارخانجات فرآوری و تولید مواد غذایی 

  شهرینبود سیستم جمع آوری فاضالب 

 پوسیدگی و شکستگی شبکه آبرسانی و وجود انشعابات غیرمجاز 

  وجود دور گردان و دست فروشان مواد غذایی 

 خودروهای غیر مجاز حمل مواد غذایی و همچنین جابجایی مواد غذایی با خودروهای شخصی 

 

 

 تسهیالت:

 ابنیه تاریخی و جاذبه های باستان شناسی 

 

 



 

 

 

 

 

 


