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اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

در جهت افزایش خدمات رسانی به شهروندان و پس از پیگیری های متعدد ،خط دوم معاینه فنی
شماره یک اسالمشهر راه اندازی شد.
به گزارشمرکزارتباطاتشهرداریاسالمشهر،بهزادبذرگریرئیسسازمانمدیریتپسماند
شهرداری اسالمشهر در توضیح این خبر گفت :با توجه با مراجعات زیاد شهروندان و به منظور
تسریع در امورات کاری شهروندان و جلوگیری از صفهای طویل خودروها ،خط دوم معاینه فنی
شماره یکاسالمشهرجهت تستخودروهایسبکراهاندازی گردید.
گفتنیاستمراکزمعاینهفنی باهدف کاهشميزانآلودگيهوا،افزايشايمنیتردد و کاهش
خسارات جانی و مالی ناشی از عيوب فنی خودرو در حال فعالیت هستند.

دیدار سرپرست شهرداری
با رئیس دادگستری شهرستان اسالمشهر

محسن حمیدی سرپرست شهرداری اسالمشهر با حضور در دادگستری اسالمشهر ،با رئیس دادگستری
دیــدار کــرد .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در ایــن دیــدار کــه جعفــر محمدرضایــی رییــس
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 االســام
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 االســام 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.

تاکیدسرپرستشهرداری
بر پیگیری احداث ایستگاه مترو در میدان نماز
جلسهمدیرانارشدشهرداری
اسالمشــهربهریاستمحسن
حمیــدیسرپرســتشــهرداری
اسالمشــهربرگزار شد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات
شــهرداری اسالمشــهر ،در این
جلســه کــه بــا حضــور معاونین
شــهردار ،مدیــران مناطــق و
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
المــان هــای شــهری جهــت جلوگیــری از ســرقت هــای احتمالــی تاکیــد شــد و موضوعــات دیگــری
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
منجر به ریزش ساختمان مجاور شد

گودبرداریغیراصولیدرخیابانابوذر،موجبریزشآواروتخریبیکساختمان۲طبقهمسکونیویک
بابواحدتجاری گردید.به گزارشمرکزارتباطاتشهرداریاسالمشهر،یوسفمنطقیرئیسسازمان
آتشنشــانیوخدماتایمنیشــهرداریاسالمشــهردر توضیحاینخبر گفت:ســاعت ۲۳:۰۲شــامگاه
جمعهمورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۰در پیتماسهایمکرر شاهدانعینیباسامانه ۱۲۵واعالمیکموردحادثه
ریزشآوار منجربهمحبوسشدنسکنهدر زیرآوار ستادفرماندهیسازمانآتشنشانانایستگاههای
شــماره ۲و ۶رابــههمــراه گــروهامــدادونجــات ۱راروانــهمحلحادثهواقعدر خیابانابوذر نمود.
ویافــزود:اولیــنایســتگاهاعزامــیدر مــدتزمــان ۲دقیقــهاز زمــاناعــامدر محــلحادثــهحضــور یافــتو
مشــاهدهشــدیکبابســاختمانمســکونیویکواحدتجاریبصورت کاملتخریبودر گودبرداری
مجاورریزش کردهبودندودونفراز سکنهساختماندر حینفرار در پلکاندر زیرآوار محبوسشدهاند؛
لذابالفاصلهنیروهابارعایتاصولایمنیوآواربرداریتخصصیوتکنیکیمحبوسینرابابکارگیریادوات
فنیدر کوتاهترینزمانممکنرهاسازینمودهوجهتانتقالبهمراکزدرمانیتحویلعواملاورژانس
حاضردر موقعیتنمودند.منطقی گفت:در ادامهنیروهاجهتیافتسایرمحبوسیناحتمالیاقدام
بهجستجودر سایربخشهایآوار نمودندوبااطمیناناز عدموجودمحبوسدیگردر زیرآوار اقدامات
الزمجهتایمنســازیمحلرابهعملآوردندوســپسمحلباحضور نیروهایامداد گاز ،آبوبرقنیز
ایمنسازیشدوعواملشهرداریومدیرتبحراننیزهمکاریالزمدر خصوصپاکسازیمعبررابعمل
آوردند.ونیروهاپساز ارائهتوصیههایایمنیوتنظیمصورتجلسهبهایستگاهمراجعهنمودند.
رئیــسســازمانآتشنشــانیدر انتهــااظهــار کــرد:رعایــت کامــلاصــولایمنــیدر حیــن گودبــرداریضامــن
ســامتشــهروندانخواهــدبــود کــه گاهــابــاســهلانگاریدر ایــنخصــوصشــاهداینگونــهحــوادثدر
سطح شــهرهستیم.

گام بلند شهرداری اسالمشهر برای احداث ایستگاه مترو میدان نماز
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 میشــود.
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر ،رضا قاسمی رئیس سازمان
حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری بــا اعــام نهایــی شــدن مراحــل اداری فــروش
اوراق مشــارکت اظهــار کــرد :بــا واریــز شــدن اعتبــار فــروش اوراق مشــارکت بــه
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 اســامی شــهر و موافقــت بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی
ایران ،مبلغ هزار میلیارد ریال اوراق مشــارکت با ضمانت ۵۰درصدی 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 ضمانتنامــه ســهم دولــت و موافقــت بانــک ملــی جهــت ضمانــت و
انتشار اوراق با مساعدت و پیگیریهای دکتر مهدی شریفیان نماینده مردم
اسالمشــهر تهــران ،ری ،شــمیرانات و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی
انجــاموپــساز فــروشاوراقبــهحســابشــهرداريدر بانــکعامــلواریــزشــد.

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 ۴ساله با نام و باسود علیالحساب سالیانه۱۸
درصــد و معــاف از مالیــات اعــام 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 بهرهبرداری از مترو اسالمشــهر و
دسترســی آســانتر شــهروندان به شبکه حمل و نقل ریلی مترو است .
قاســمی بــا بیــان اینکــه عملیــات حفــاری تونــل متــرو در حــال اجــرا بــوده و
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  ۷هــزار مترمربــع در دو طبقــه و بــا
اعتبــاری بالــغ بــر دو هــزار میلیــارد ریــال احــداث مــی شــود.

برگزاری جلسه هماهنگی عملیات زمستانه شهرداری اسالمشهر
اولیــن جلســه هماهنگــی عملیــات زمســتانه بــا
حضــور برخــی اعضــای شــورای اســامی 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.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری
اسالمشــهر ،در ایــن جلســه کــه بــا رعایــت
همــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی برگــزار شــد،
مجموعــه عملیــات زمســتانه شــهرداری جهت
مواجهــه بــا وضعیــت های مختلــف آب و هوایی
برنامــه ریــزی شــد و داود حــور زاده رییــس
کمیســیون خدمــات شــهری و عمــران شــورای
اســامی شــهر اظهار داشــت :مهمترین وظیفه
شــهرداری در خدمــات رســانی بــه شــهروندان،
حفــظ پا کیزگــی و نظافــت و رفــت و روب و حمل
زبالــه اســت کــه بایــد در ایــن مــوارد بیــش از
پیــش تــاش شــود.
وی ضمــن تشــکر از اقدامــات مجموعــه خدمــات
شــهری شــهرداری ابــراز داشــت :شــورای اســامی
شــهر جهــت حــل مشــکالت زیــر ســاختی
خدماتــی از جملــه ردیــف هــای اعتبــاری تامیــن

ملزومــات خدمــات شــهری ،از ایــن بــه بعــد توجه
بیشــتری خواهــد داشــت تــا امــر خدمــات رســانی
بــه شــهروندان بــدون مشــکل انجــام شــود.
رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری و عمــران
شــورای اســامی شــهر بــا تاکیــد بــر آمادگــی همــه
جانبــه کلیــه پرســنل و ماشــین آالت خدمــات
شــهری در زمســتان ســال جــاری گفــت :مدیــران
مربوطــه هــر گونــه کمبــود در ایــن بخــش را قبــل
از آغــاز فصــل ســرما بــه شــورای اســامی شــهر
منعکــس نماینــد تــا تمهیــدات الزم در خصــوص

مــوارد اعالمــی اندیشــیده شــود.
در ایــن جلســه همچنیــن مهــدی جاویــد از دیگــر
اعضــای شــورای اســامی شــهر نیــز مطالبــه گــری
شــهروندان در پاکیزگــی شــهر را یــک خواســته
بالحــق دانســت و تاکیــد داشــت مجموعــه
مدیریــت شــهری بایــد تمامتــاش 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.

تقدیر از برگزیدگان دومین مسابقه نقالی وپرده خوانی «امیرغدیر»
از برگزیــدگاندومیــنمســابقهنقالــیوپــردهخوانــی
بــاعنــوان"امیــرغدیــر" کــهبــهمناســبتدهــهوالیت
برگــزار شــدهبــودتقدیــرشــد.
به گزارشمرکزارتباطاتشهرداریاسالمشهر،این
مســابقهبــاهــدفزنــدهنگــهداشــتنفرهنــگغنی
غدیربامحوریتامامت،والیت،فضائلورشادت
هایامامعلیعلیهالسالمواعتالیآیینسنتی
نقالــیوپــردهخوانــی توســطمعاونــت اجتماعــیو

فرهنگــیشــهرداریو انجمــن هنرهــای نمایشــی
شهرستان اسالمشهر برگزارشد.
در ایــنمیــانطــیجلســهای و بــا رعایــت پروتــکل
هــایبهداشــتیاز آثــار ارســالی ۵نقــالوپردهخــوان
کــه بعنــوان برگزیــدگان رتبــه اول تــا پنجــم توســط
داوران انتخــاب و معرفــی شــدند ،توســط معــاون
امور اجتماعیفرهنگیومسئولانجمنهنرهای
نمایشیشهرستاناسالمشهرتجلیلبعملآمد.

