
دیدار سرپرست شهرداری 
با رئیس دادگستری شهرستان اسالمشهر

تاکید سرپرست شهرداری 
بر پیگیری احداث ایستگاه مترو در میدان نماز

محسن حمیدی سرپرست شهرداری اسالمشهر با حضور در دادگستری اسالمشهر، با رئیس دادگستری 
کــه جعفــر محمدرضایــی رییــس  گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، در ایــن دیــدار  کــرد. بــه  دیــدار 
اداره حقوقــی و قوانیــن شــهرداری ، سرپرســت شــهرداری را همراهــی مــی کرد، محســن حمیدی ضمن تشــکر 
از حمایــت هــای همــه جانبــه دســتگاه قضــا از مجموعــه مدیریــت شــهری و تبریــک انتصــاب حجــت االســالم 
محمدرضــا عباســی بعنــوان رییــس جدیــد دادگســتری اسالمشــهر، گزارشــی را از روند اجــرای پروژه ها و ســایر 

فعالیــت هــای شــهرداری اسالمشــهر بــه رییس دســتگاه قضــا ارائــه نمود.
حجت االســالم محمدرضا عباســی رئیس دادگســتری شهرســتان اسالمشــهر نیز ضمن تشــکر از فعالیتهای 
شــبانه روزی مجموعــه مدیریــت شــهری، خواســتار حمایــت همــه جانبــه و تعامــل و همــکاری دوســویه 

شــهرداری و دســتگاه قضــا در رفــع مشــکالت شــهری شــد.

جلسه مدیران ارشد شهرداری 
اسالمشــهر به ریاست محسن 
حمیــدی سرپرســت شــهرداری 

اسالمشــهر برگزار شد. 
ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
شــهرداری اسالمشــهر، در این 
جلســه کــه بــا حضــور معاونین 
و  مناطــق  مدیــران  شــهردار، 
برخــی مدیــران ســتادی برگــزار 
شــد، مقــرر شــد ســازمان حمل 
و نقــل ریلــی بــا توجــه بــه اعتبــار تخصیــص یافتــه جهــت اوراق مشــارکت، پیگیــری هــای الزم را جهــت 

احــداث ایســتگاه متــرو در میــدان نمــاز بعمــل آورد.
در ادامــه جلســه ضمــن پیگیــری پرونــده هــای مربــوط بــه ســرقت امــوال شــهرداری، بــر ایمــن ســازی 
کیــد شــد و موضوعــات دیگــری  المــان هــای شــهری جهــت جلوگیــری از ســرقت هــای احتمالــی تا
همچــون راه انــدازی آبنمــای ابتــدای خیابــان بــاغ فیــض، کشــت و ایجــاد فضــای ســبز در نقاط مختلف 

ســطح شــهر مطــرح و تصمیماتــی اتخــاذ شــد.

گودبرداری غیراصولی در خیابان ابوذر، موجب ریزش آوار و تخریب یک ساختمان ۲ طبقه مسکونی و یک 
باب واحد تجاری گردید. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، یوسف منطقی رئیس سازمان 
آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اسالمشــهر در توضیح این خبر گفت: ســاعت ۲۳:۰۲ شــامگاه 
جمعه مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۰ در پی تماسهای مکرر شاهدان عینی با سامانه ۱۲۵ و اعالم یک مورد حادثه 
ریزش آوار منجر به محبوس شدن سکنه در زیر آوار ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه های 

شــماره ۲ و ۶ را بــه همــراه گــروه امــداد و نجــات ۱ را روانــه محل حادثه واقع در خیابان ابوذر نمود.
وی افــزود: اولیــن ایســتگاه اعزامــی در مــدت زمــان ۲ دقیقــه از زمــان اعــالم در محــل حادثــه حضــور یافــت و 
مشــاهده شــد یک باب ســاختمان مســکونی و یک واحد تجاری بصورت کامل تخریب و در گودبرداری 
مجاور ریزش کرده بودند و دو نفر از سکنه ساختمان در حین فرار در پلکان در زیر آوار محبوس شده اند؛ 
لذا بالفاصله نیروها با رعایت اصول ایمنی و آواربرداری تخصصی و تکنیکی محبوسین را با بکارگیری ادوات 
کز درمانی تحویل عوامل اورژانس  فنی در کوتاهترین زمان ممکن رهاسازی نموده و جهت انتقال به مرا
حاضر در موقعیت نمودند. منطقی گفت: در ادامه نیروها جهت یافت سایر محبوسین احتمالی اقدام 
به جستجو در سایر بخش های آوار نمودند و با اطمینان از عدم وجود محبوس دیگر در زیرآوار اقدامات 
الزم جهت ایمن ســازی محل را به عمل آوردند و ســپس محل با حضور نیروهای امداد گاز ، آب و برق نیز 
ایمن سازی شد و عوامل شهرداری و مدیرت بحران نیز همکاری الزم در خصوص پاکسازی معبر را بعمل 

آوردند. و نیروها پس از ارائه توصیه های ایمنی و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه مراجعه نمودند.
رئیــس ســازمان آتشنشــانی در انتهــا اظهــار کــرد: رعایــت کامــل اصــول ایمنــی در حیــن گودبــرداری ضامــن 
ســالمت شــهروندان خواهــد بــود کــه گاهــا بــا ســهل انگاری در ایــن خصــوص شــاهد اینگونــه حــوادث در 

سطح شــهر هستیم.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

گودبرداری غیراصولی در خیابان ابوذر 
منجر به ریزش ساختمان مجاور شد

برگزاری جلسه هماهنگی عملیات زمستانه شهرداری اسالمشهر

گام بلند شهرداری اسالمشهر برای احداث ایستگاه مترو میدان نماز 

اولیــن جلســه هماهنگــی عملیــات زمســتانه بــا 
حضــور برخــی اعضــای شــورای اســالمی شــهر، 
مدیر خدمات شهری، معاونین خدمات شهری 
مناطق، مسئولین نواحی ، پیمانکاران خدمات 
شــهر، و برخــی کارشناســان حــوزه در ســالن آمفی 

تئاتــر شــهید آوینــی شــهرداری مرکــز برگزارشــد.
شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
رعایــت  بــا  کــه  جلســه  ایــن  در  اسالمشــهر، 
ــزار شــد،  همــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی برگ
مجموعــه عملیــات زمســتانه شــهرداری جهت 
مواجهــه بــا وضعیــت های مختلــف آب و هوایی 
رییــس  زاده  حــور  داود  و  شــد  ریــزی  برنامــه 
ــورای  ــران ش ــهری و عم ــات ش ــیون خدم کمیس
اســالمی شــهر اظهار داشــت: مهمترین وظیفه 
شــهرداری در خدمــات رســانی بــه شــهروندان، 
کیزگــی و نظافــت و رفــت و روب و حمل  حفــظ پا
ایــن مــوارد بیــش از  بایــد در  کــه  زبالــه اســت 

پیــش تــالش شــود.
وی ضمــن تشــکر از اقدامــات مجموعــه خدمــات 
شــهری شــهرداری ابــراز داشــت: شــورای اســالمی 
ســاختی  زیــر  مشــکالت  حــل  جهــت  شــهر 
ــن  ــاری تامی ــای اعتب ــف ه ــه ردی ــی از جمل خدمات

ملزومــات خدمــات شــهری، از ایــن بــه بعــد توجه 
بیشــتری خواهــد داشــت تــا امــر خدمــات رســانی 

ــود. ــام ش ــکل انج ــدون مش ــهروندان ب ــه ش ب
کمیســیون خدمــات شــهری و عمــران  رئیــس 
کیــد بــر آمادگــی همــه  شــورای اســالمی شــهر بــا تا
کلیــه پرســنل و ماشــین آالت خدمــات  جانبــه 
شــهری در زمســتان ســال جــاری گفــت: مدیــران 
مربوطــه هــر گونــه کمبــود در ایــن بخــش را قبــل 
از آغــاز فصــل ســرما بــه شــورای اســالمی شــهر 
منعکــس نماینــد تــا تمهیــدات الزم در خصــوص 

مــوارد اعالمــی اندیشــیده شــود.
در ایــن جلســه همچنیــن مهــدی جاویــد از دیگــر 
اعضــای شــورای اســالمی شــهر نیــز  مطالبــه گــری 
کیزگــی شــهر را یــک خواســته  شــهروندان در پا
مجموعــه  داشــت  کیــد  تا و  دانســت  بالحــق 
مدیریــت شــهری بایــد تمام تــالش خــود را جهت 
ارائــه خدمــات شــهری مطلوبتــر بــه آحــاد جامعــه 
بــکار ببنــدد. در پایــان جلســه نیــز از حســن وثــوق 
بــه عنوان مســئول ناحیه نمونــه شــهرداری تقدیر 

بعمــل آمــد.

رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری اسالمشهر گفت: با واریز شدن 
اعتبــار فــروش اوراق مشــارکت بــه حســاب طــرح، بــه زودی عملیــات اجرایی 

احــداث ایســتگاه میدان نمــاز آغاز می شــود.
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، رضا قاسمی رئیس سازمان 
حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری بــا اعــالم نهایــی شــدن مراحــل اداری فــروش 
کــرد: بــا واریــز شــدن اعتبــار فــروش اوراق مشــارکت بــه  اوراق مشــارکت اظهــار 
حســاب طرح، به زودی عملیات اجرایی احداث ایســتگاه میدان نماز آغاز 

خواهد شــد.
قاســمی بــا اشــاره بــه جزئیــات طــرح فــروش اوراق مشــارکت افــزود: بــر اســاس 
مجــوز شــورای اســالمی شــهر و موافقــت بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی 
ایران، مبلغ هزار میلیارد ریال اوراق مشــارکت با ضمانت ۵۰ درصدی دولت 
بــرای تامیــن منابــع مالــی فــاز یــک مترو اسالمشــهر )ایســتگاه میــدان نمــاز( با 

عاملیــت بانــک ملــی در تیرمــاه ســال جــاری بــه فــروش رفــت.
وی بیــان کــرد: مراحــل مختلــف ایــن طــرح از جملــه اخــذ مجــوز بانــک مرکــزی، 
صــدور ضمانت نامــه ســهم دولــت و موافقــت بانــک ملــی جهــت ضمانــت و 
انتشار اوراق با مساعدت و پیگیری های دکتر مهدی شریفیان نماینده مردم 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــس در مجل ــمیرانات و پردی ــران، ری، ش ــهر ته اسالمش
انجــام و پــس از فــروش اوراق بــه حســاب شــهرداري در بانــک عامــل واریــز شــد.

 رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی اسالمشــهر ادامــه داد: در بیــن تغییــرات 
بــه وجــود آمــده در مجموعه پارلمان شــهری اسالمشــهر با پیگیــری مجدانه 
دکتر سلیمی رئیس شورای اسالمی شهر، دکتر محسن حمیدی سرپرست 
شــهرداری اسالمشــهر از دکتــر مهــرداد بذرپــاش رییــس دیــوان محاســبات 
کشــور، زمینــه تســهیل در انجــام مراحل پایانی کار بــه وجود آمــد و مقرر گردید 
کــه روزهــای آتــی میــزان اعتبــارات فــروش هزار میلیارد ریــال اوراق مشــارکت به 

حســاب طــرح متــرو اسالمشــهر واریــز شــود.
وی بازپرداخت این اوراق را ۴ ساله با نام و باسود علی الحساب سالیانه ۱۸ 
درصــد و معــاف از مالیــات اعــالم کرد و گفت: با پیگیری های بعمل آمده پس 
از واریــز اعتبــار فــروش ایــن اوراق بــه حســاب طــرح، عملیات اجرایــی احداث 
فــاز نخســت ایســتگاه میــدان نماز آغــاز خواهد شــد که این اقــدام گامی بلند 
در جهت رســیدن هر چه ســریعتر به مراحل بهره برداری از مترو اسالمشــهر و 

دسترســی آســانتر شــهروندان به شبکه حمل و نقل ریلی مترو است .
ــوده و  ــل متــرو در حــال اجــرا ب ــا بیــان اینکــه عملیــات حفــاری تون قاســمی ب
پیشــرفت قابــل قبولــی دارد، خاطرنشــان کــرد: بــا طراحــی هــای انجــام شــده 
ایســتگاه میــدان نمــاز متــرو اسالمشــهر بــا در نظــر گرفتــن تاسیســات و ابنیــه 
هــای مــورد نیــاز در فضایــی بــه وســعت ۷ هــزار مترمربــع در دو طبقــه و بــا 

ــر دو هــزار میلیــارد ریــال احــداث مــی شــود. اعتبــاری بالــغ ب

از برگزیــدگان دومیــن مســابقه نقالــی و پــرده خوانــی 
بــا عنــوان "امیــر غدیــر" کــه بــه مناســبت دهــه والیت 

برگــزار شــده بــود تقدیــر شــد.
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، این 
مســابقه بــا هــدف زنــده نگــه داشــتن فرهنــگ غنی 
غدیر با محوریت امامت، والیت، فضائل و رشادت 
های امام علی علیه السالم و اعتالی آیین سنتی 
نقالــی وپــرده خوانــی توســط معاونــت اجتماعــی و 

فرهنگــی شــهرداری و انجمــن هنرهــای نمایشــی 
شهرستان اسالمشهر برگزارشد. 

در ایــن میــان طــی جلســه ای و بــا رعایــت پروتــکل 
هــای بهداشــتی از آثــار ارســالی ۵ نقــال و پرده خــوان 
کــه بعنــوان برگزیــدگان رتبــه اول تــا پنجــم توســط 
داوران انتخــاب و معرفــی شــدند، توســط معــاون 
امور اجتماعی فرهنگی و مسئول انجمن هنرهای 
نمایشی شهرستان اسالمشهر تجلیل بعمل آمد.

تقدیر از برگزیدگان دومین مسابقه نقالی وپرده خوانی »امیرغدیر«
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اخذ مجوز راه اندازی خط دوم معاینه فنی شماره یک اسالمشهر 
در جهت افزایش خدمات رسانی به شهروندان  و پس از پیگیری های متعدد، خط دوم معاینه فنی 

شماره یک اسالمشهر راه اندازی شد.
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، بهزاد بذرگری رئیس سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری اسالمشهر در توضیح این خبر گفت: با توجه با مراجعات زیاد شهروندان و به منظور 
تسریع در امورات کاری شهروندان و جلوگیری از صف های طویل خودروها، خط دوم معاینه فنی 

شماره یک اسالمشهر جهت تست خودروهای سبک راه اندازی گردید. 
کز معاینه فنی با هدف کاهش میزان آلودگي هوا، افزایش ایمنی تردد و کاهش  گفتنی است مرا

خسارات جانی و مالی ناشی از عیوب فنی خودرو در حال فعالیت هستند.


