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اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

تامین دوبرابری منابع مالی شهرداری اسالمشهر
نسبت به سال گذشته
شــهردار اسالمشــهر گفــت :در  ۶ماهــه نخســت ســال جــاری  ۶۰۰میلیــارد تومــان اعتبار بــرای پروژههای
کالنشــهری تامیــن شــده کــه ایــن مبلــغ دو برابــر مدت مشــابه ســال گذشــته می باشــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر،
محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر در هفتمیــن
نشســت رســمی شــورای اســامی شــهر کــه بــا حضــور
اعضــای شــورا ،مدیــران شــهری و اصحــاب رســانه برگــزار
شــد ،بــا ارائــه گزارشــی از اجــرای پــروژه هــای عمرانــی در
شــش ماهــه نخســت ســال اظهــار داشــت :از ابتــدای
ســال جــاری تا کنــون  ۱۹ردیــف پــروژه عمرانــی تعریــف
شــده کــه بــرای همگــی انعقــاد قــرارداد صــورت گرفتــه و
در حــال انجــام اســت کــه  ۱۰پــروژه مربــوط بــه معاونــت
خدمــات شــهر ۴ ،پــروژه ســازمان ســیما و منظــر شــهری،
یــک پــروژه ســازمان مدیریــت پســماند ۳ ،مــورد مزایــده
در خصــوص جمــع آوری پســماند خشــک ،یــک مــورد
مناقصــه هــای متفرقــه و  ۱۲ردیــف مزایــده فــروش امــا ک
و  ۶مــورد مزایــده ســازمانهای تابعــه اســت .وی در ادامــه
گفــت ۲۵ :مناقصــه و  ۲۳مزایــده نیــز در مــاه آتــی بــا در نظــر گرفتــن ردیــف هــای تعریــف شــده و بــر اســاس
اولویــت بنــدی و بودجــه بــرآوردی محقــق میشــود.
حمیــدی بــا اشــاره بــه پیشــرفت قابــل توجــه پــروژه متــرو اسالمشــهر تا کیــد کــرد :درحــال حاضــر در دو
قطعــه حفــاری مکانیــزه و دســتی متــرو بــه پیشــرفت  ۴۳درصــدی رســیدیم و عملیــات اجرایــی شــفت
میانــی شــاطره هــم آغــاز شــده و در روزهــای آتــی آ گهــی مناقصــه ایســتگاه متــرو میــدان نمــاز منتشــر و
پیمانــکار آن مشــخص و بــه زودی عملیــات احــداث ایســتگاه میــدان نمــاز آغــاز مــی شــود.
شــهردار اسالمشــهر افــزود :بــا پیگیریهــای انجــام شــده در ســال جــاری بــرای احــداث ایســتگاه میــدان
نمــاز دغدغــه مالــی نخواهیــم داشــت و  ۱۰۰میلیــارد تومــان بــه صــورت نقــدی و  ۹۰میلیــارد تومــان اوراق
خزانــه بــرای ایــن کار در نظــر گرفتــه شــده اســت.
حمیــدی در ادامــه بــا ارائــه گزارشــی از حــوزه درآمــدی شــهرداری بیــان کــرد :در  ۶مــاه نخســت ســال
گذشــته  ۳۰۰میلیــارد تومــان درآمــد جــذب شــده بــود ایــن در حالیســت کــه امســال در مــدت مشــابه
ایــن درآمــد بــه  ۴۰۰میلیــارد تومــان رســیده و در مجمــوع بــا  ۱۰۰میلیــارد اوراق مشــارکت و  ۹۰میلیــارد
اوراق خزانــه ،حــدود  ۶۰۰میلیــارد تومــان منابــع مالــی در شــش ماهــه نخســت ســال تامیــن شــده
اســت کــه ایــن مهــم مرهــون لطــف خــدا و پیگیــری مســئولینی همچــون دکتــر شــریفیان ،اعضــای
شــورای اســامی شــهر و دیگــر مدیرانــی اســت کــه دغدغــه منــد بــوده و بــا اســتفاده از همــکاری و
همراهــی آنــان توانســتیم بــا تأمیــن منابــع مالــی شــهرداری و منابــع ملــی ،پــروژه هــای کالن عمرانــی
را پیــش ببریــم.
وی ادامــه داد :در کنــار پــروژه هــای کالن عمرانــی ۳۰ ،پــروژه خــرد هم در ســطح شــهر در حال اجراســت
و  ۲۵پــروژه عمرانــی دیگــر هــم تــا پایــان ســال انجــام میشــود ،همچنیــن بررســی بودجــه ســال  ۱۴۰۱نیــز
ً
کــه کامــا کاربــردی و عملیاتــی خواهــد بــود از یــک مــاه آینــده آغــاز و تقدیــم شــورا خواهــد شــد.

برگزاری اولین نشست ّ
تخصصی ویژه ناشنوایان
در فرهنگسرای استاد شهریار

اولیــن نشســت ّ
تخصصــی ویــژه ناشــنوایان بــا موضــوع مدیریــت اســترس در فرهنگســرای اســتاد شــهریار
اسالمشــهر برگــزار شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،بــه مناســبت گرامیداشــت هشــتم مهرمــاه روز جهانــی
ناشــنوایان اولیــن نشســت ّ
تخصصــی ویــژه ناشــنوایان بــا موضــوع مدیریــت اســترس بــا حضــور دکتــر محســن
رئــوف ســعید در ســالن آمفــی تئاتــر فرهنگســرای اســتاد شــهریار شــهرک امــام حســین (ع) برگــزار گردیــد.

اجرای عملیات همسطح سازی پیاده رو
در خیابان امام محمد باقر و بلوار شهید نواب صفوی

پیــاده رو خیابــان امــام محمــد باقــر در منطقــه یــک و پیــاده رو مقابــل ادارات در بلــوار نــواب منطقــه دو بــا
اجرای عملیات کفپوش برای تردد شــهروندان هموار شــد .به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر،
در راســتای بهبــود وضعیــت معابــر و رفــاه حــال عابــران پیــاده ،عملیــات همســطح ســازی و کفپــوش خیابــان
امــام محمــد باقــر در متــراژ تقریبــی  1000مترمربــع توســط معاونــت فنــی و عمرانــی و واحــد عمــران منطقــه یک و
خیابــان نــواب بــه متــراژ  ۲۶۰متــر مربــع توســط معاونــت فنــی و عمرانــی و واحــد عمــران منطقــه دو انجام شــد تا
رفــت و آمــد شــهروندان در ایــن مســیرها تســهیل یابــد.

شــهردار اسالمشــهر و نایــب رییــس شــورای اســامی بــا خانــواده معظم ســه شــهید نیروی انتظامــی دیــدار کردند.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در آســتانه فرارســیدن هفتــه نیــروی انتظامــی و در جهــت ارج
نهــادن بــه مقــام شــامخ شــهدا ،مرتضــی خانعلــی نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر بــه همــراه محســن حمیــدی
سرپرســت شــهرداری ،بهارلــو رئیــس بنیــاد شــهید شهرســتان ،ســرهنگ عســکری جانشــین فرماندهــی نیــروی
انتظامــی شهرســتان ،و قــادر محمــدی مســئول امــور
ایثارگــران شــهرداری بــه دیــدار خانــواده هــای معظــم
شــهدای نیــروی انتظامــی شــهید کمــال طهماســبی،
شــهید مالمیــر چگینــی ،شــهید علــی محمــد جــوادی
رفتــه و از ایشــان تجلیــل نمودنــد.

رئیس شورای اسالمی شهر :مسائل شهری
و دغدغه شهروندان را ریشهای پیگیری میکنیم

رئیــس شــورای اســامی شــهر اسالمشــهر گفــت :بــه مــردم شــریف
اسالمشــهر قــول میدهیــم مســائل شــهری و دغدغــه شــهروندان را
ریشـهای پیگیــری کنیــم تــا مانــع از بــروز مشــکل بــرای مــردم در ســالهای
آتــی شــویم .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،محمــد
مهــدی ســلیمی رئیــس شــورای اســامی شــهر در هفتمیــن نشســت
رســمی شــورای اســامی شــهر کــه بــه صــورت فوقالعــاده بــا حضــور
اعضــای شــورا ،شــهردار ،مدیــران شــهری اسالمشــهر و اصحــاب
رســانه برگــزار شــد ،بــا آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات و ســوگواری هــا
بــه ســاحت مقــدس اباعبــداهلل الحســین(ع) و اهــل بیــت عصمــت و
طهــارت اظهــار داشــت :امیــدوارم در ایــام پایانــی مــاه صفــر توشــه خوبــی
از مــاه محــرم و صفــر بــرده باشــیم ،ا گــر بــه عمــق تاریــخ نــگاه کنیــم بــر طبــق
فرمایشــات امــام راحــل کــه "ایــن محــرم و صفــر اســت کــه اســام را زنــده
نگــه داشــته" ،محــرم و صفــر در روح تاریــخ ســاری و جــاری اســت و بــر مــا
واجبســت کــه بــا فهــم دقیــق مســائل در هــر برهــه زمانــی از ایــن ایــام پــر
برکــت در حــوزه هــای مختلــف سیاســی ،اجتماعــی ،مدیریتــی ،راهبــردی
و دیگــر مولفــه هــا بهــره کافــی را ببریــم.
وی گفــت :ضمــن آرزوی توفیــق بــرای دانشــجویان ،دانشآمــوزان و
مســئولین تربیتــی ،معلمیــن و دانشــگاهیان در ســال تحصیلــی جدیــد،

انشــاءاهلل بــا همــت و برنامــه ریــزی دقیقــی کــه در حــوزه درمــان بــرای
وا کسیناســیون در دولــت جدیــد آغــاز شــده ،بــا ریشــه کــن شــدن ســریعتر
ویــروس کرونــا ،تــرم آینــده مــدارس و مرا کــز عالــی بــه صــورت حضــوری
برگــزار شــود.
ســلیمی بــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه مدیریــت شــهری یــک مجموعــه
واحــد اســت و در کنــار هــم معنــا مییابــد ،تأ کیــد کــرد :برخــی موضوعــات
در ادوار گذشــته شــورا مصــوب شــده ولیکــن موجــب بــروز برخــی
مشــکالت بــرای شــهروندان شــده  ،بــه همیــن دلیــل شــورای ششــم بــه
مــردم شــریف و والیتمــدار اسالمشــهر قــول میدهــد کــه حداقــل هماننــد
دوره پنجــم شــورا کــه شــاهد اتفاقــات خــوب در ســطح شــهر بودیــم،
مســائل ریشـهای پیگیــری شــود و موضوعــی تصویــب نشــود کــه در آینده
بــرای شــهروندان مشــکل ســاز شــود.
رئیــس شــورای اســامی شــهر اسالمشــهر ادامــه داد :توســعه و آبادانــی
امــروز شــهر مــا ،ماحصــل زحمــات و تــاش هــای افــراد بســیاری اســت کــه
حتــی ممکــن اســت دیگــر در ایــن مجموعــه حضــور نداشــته باشــند و مــا
بایــد قــدردان آنهــا باشــیم.
گفتنی اســت در هفتمین نشســت رســمی شــورای اســامی شــهر هشــت
الیحــه مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه  ۷الیحه بــا رای ا کثریت تصویب شــد.

تولید بیش از 27هزار تن آسفالت در نیمه نخست سالجاری
توسط کارخانه آسفالت شهرداری
س ســازمان مدیریــت پســماند از تولیــد حــدود  27هــزار تــن آســفالت
رئیــ 
در شــش مــاه اول ســالجاری تاکنــون توســط کارخانــه آســفالت شــهرداری
اسالمشــهر خبــرداد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،بهــزاد بذرگــری در توضیــح
این خبر افزود :با هدف خودکفایی و تامین آســفالت موردنیاز ســطح شــهر،
بــا همــت و تــاش ســازمان مدیریــت پســماند و همــکاری معاونــت فنــی و
عمرانــی شــهرداری میــزان تولیــد آســفالت از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بــه
حدود 27هزارتن توســط کارخانه آســفالت شــهرداری اسالمشــهر رســید که
بــرای آســفالت معابــر ســطح شــهر اســتفاده گردیــد.
گفتنــی اســت نهضــت آســفالت معابــر مناطــق شــش گانــه شــهر بــه واســطه
تولیدات کارخانه آســفالت شــهرداری در طی چند ســال گذشــته رقم خورده
کــه بــه ایــن واســطه اغلــب شــریانهای اصلــی و معابــر فرعی شــهر دســتخوش
روکــش اســفالت شــده ،ضمــن اینکــه در شــرایط حــاد اقتصــادی روز ،صرفــه
جویــی قابــل مالحظــه ای نیــز در بحــث هزینــه هــا اتفــاق افتــاده اســت.

 ۶۳درصد درآمد منطقه ۴شهرداری اسالمشهر صرف پروژههای عمرانی و جاری فرامنطقهای و شهری می شود
مدیــر منطقــه چهــار شــهرداری از افزایــش  ۸۱درصــدی درآمــد شــش ماهــه اول
منطقه ۴شــهرداری در شــرایط کرونایی نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته
خبــر داد .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،رضــا مهــدوی مدیــر
منطقه چهار شهرداری اسالمشهر در توضیح خبر فوق اظهار داشت :منطقه
 ۴شــهرداری اسالمشــهر بــا وجــود ۷هــزار واحــد صنفی تولیدی-خدماتی نقش
بسزایی در اقتصاد شهر و مولفه های تولید ،اشتغال و کسب درآمد شهرداری
ایفــا میکنــد کــه در همیــن راســتا منطقــه ۴شــهرداری در  ۶ماهــه نخســت ســال
جــاری بــا وصــول ۴۳۲میلیــارد ریــال درآمد قطعی نســبت به مدت مشــابه ســال
قبــل حــدود ۸۱درصــد و نســبت بــه بودجه مصوب ســال ۱۴۰۰بیــش از  ۲۵درصد
افزایــش درآمــد حاصــل شــده اســت.
مهــدوی بــا اشــاره بــه تعطیلــی مکــرر صنــوف در نیمســال نخســت براســاس
دســتورالعملهای ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا تاکیــد کــرد :در ایــن شــرایط کرونایــی و
رکــود بــازار نــه تنهــا کاهــش درآمــد در ســطح منطقــه نداشــتیم ،بلکــه بــا برنامهریــزی
تهــای مدیــران فرادســتی و از همــه مهمتــر
مناســب و تــاش همــکاران و حمای 
همراهــی شــهروندان خــوب و فرهیختــه منطقــه ،افزایــش معنــی دار درآمــد نســبت
بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته را شــاهد بودیــم کــه دســت همــه شــهروندان و

صاحبان صنوف را در همراهی با برنامه های شــهرداری را به گرمی می فشــاریم و از
مشــارکت آنهــا در اداره امــور شــهر صمیمانــه تشــکر میکنیــم.
مدیــر منطقــه  ۴شــهرداری اسالمشــهر ادامــه داد :بــا توجــه بـ ه قاعــده  ۶۰درصــد
هزینــه جــاری و ۴۰درصــد هزینــه عمرانــی متعــارف از محــل درآمــد شــهرداریها
تهــای عمرانــی در ایــن منطقــه در راس امــور قــرار گرفتــه و از
شــهرداریها ،فعالی 
مجمــوع کل درآمــد منطقــه حــدود  ۲۳درصــد صــرف هزینــه جــاری و خدمــات
شــهری %۱۷ ،صــرف پروژ ههــای عمرانــی منطقــ ه و  %۶۰مابقــی درآمــد صــرف
پروژ ههــای عمرانــی فرامنطق ـهای و شــهری میشــود بــه عبارتــی منطقــه چهــار
منطقــه بــا صــرف %۷۷از درآمــد در بخــش عمران منطقه ای و شــهری بعنوان یک
منطقــه عمــران محــور اســت .وی بــا بیــان اینکــه تحقــق پیــام ســال مقــام معظــم
رهبــری در ســال  ۱۴۰۰بــا عنــوان "تولیــد ،پشــتیبانی هــا ،مانــع زدایــی هــا" اســاس
برنام ههــای ســال جــاری در منطقــه ۴شــهرداری اســت ،خاطــر نشــان کــرد :بــا
توجــه بــه شــرایط ویــژه کالبدی منطقــه ۴و وجود بیــش از  ۲۵درصد صنوف شــهر
اسالمشــهر در ایــن منطقــه ،حمایــت از تولیــد و تــاش در جهــت تحقــق مولفــه
های شــعار ســال جهت بهبود محیط کســب و کار و رفع موانع تولیدی در قالب
بودجــه مصــوب ســال  ۱۴۰۰در دســتورکار منطقــه قــرار دارد.

