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دکترمحسنحمیدیدر پیامی هفتهمقدسرانمادسلحشوریواستقامتملتایرانبرشمرد .در اینپیامآمدهاست:
دوران هشت سال دفاع مقدس ملت بزرگ ایران ،یادآور جانفشانی و رشادتهای رزمندگان غیور در جنگی نابرابر هست
که حتی یک وجب از خاک میهن را به دشمن تا ُبن دندان مسلح ندادند ،دورانی که باید از آن بعنوان نماد سلحشوری
و استقامت ملت ایران در برابر ظلم ظالمان ومتجاوزان یاد کرد.
امروز ا گر همه ما در امنیت و آرامش بسر می بریم همه مرهون و مدیون جانفشانیهای رزمندگان جان برکفیست که با
نثار خون خویش در روزهای آتش و خون قصیده بلند مقاومت و فدا کاری را سرودند.
اینجانب ضمن پاسداشت چهل و یکمین سالگرد هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد وخاطره امام راحل (ره)
،شهدا،جانبازان وایثارگران عزیز و آرزوی سالمت و طول عمر با عزت برای رهبر معظم انقالب  ،توفیق و دوام ملت
شریف ایران را از درگاه حضرت دوست مسئلت می نمایم.

اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

محسنحمیدی_سرپرستشهرداریاسالمشهر

بازدید رییس و عضو شورای اسالمی شهر
از سازمان حمل و نقل بار و مسافر

رییس و یکی از اعضای شورای اسالمی شهر از سازمان حمل و نقل بار و مسافر بازدید کردند.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،محمدمهــدی ســلیمی رئیــس شــورای اســامی شــهر و
داود حــورزاده عضــو شــورای اســامی شــهر بــا حضــور در ســازمان حمــل و نقل بار و مســافر از اتوبوســهای
بازســازی شــده ،اتــاق مانیتوریــک و تعمیــرگاه ســازمان بازدیــد کردند.
در ایــن بازدیــد ابراهیــم ابراهیــم رئیــس ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر توضیحاتــی را در خصــوص ۳۲
دســتگاه اتوبــوس بازســازی شــده شــهرداری اسالمشــهر و ســایر فعالیــت هــای ســازمان بــه اعضــای شــورا
ارائــه داد .گفتنــی اســت بــا اتمــام بازســازی  ۳۲دســتگاه اتوبــوس شــهری ،ایــن اتوبوســها از طریــق برگــزاری
مزایــده عمومــی جهــت فعالیــت  ۵ســاله در خطــوط ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر به اشــخاص واجد
شــرایط وا گــذار خواهنــد شــد.

بازدید اعضای شورای اسالمی شهر
از سطح منطقه یک

برخــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر بــا حضــور در ســطح منطقــه یــک و دیــدار بــا شــهروندان در
جریــان مشــکالت و درخواســت هــای ایشــان قــرار گرفتنــد.
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر ،در این بازدید که با حضور مرتضی خانعلی نایب
رئیس شــورای اســامی شــهر ،حجت االســام و المســلمین علی ترکمن ،ســیداکبر اســحقی ،داود
حــوزاده و مهــدی جاویــد از اعضــای شــورای اســامی شــهر از شــهرک جانبــازان و شــهرک طالقانــی
صــورت پذیرفــت ،شــهروندان درخواســت هــا و مشــکالت خــود را بیــان نمودنــد و اعضــای شــورای
اســامی شــهر با بررســی درخواســت ها قول مســاعدت در جهت رفع مشــکالت و برطرف نمودن
موانــع را دادنــد تــا بــا حــل معضــات و بهبــود خدمــات ،رضایتمندی شــهروندان جلب شــود.
گفتنــی اســت در ایــن بازدیــد هــادی گورابــی معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری ،هوشــمند عســگریان
رئیــس ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز شــهری و معاونیــن شــهرداری منطقــه یــک نیــز حضــور
داشــتند و توضیحــات الزم را در خصــوص پــروژه هــای جــاری و درخواســت هــای شــهروندان بــه
اعضــای شــورا ارائــه نمودنــد.

آغاز شمارش معکوس برای بهره برداری از بزرگترین بوستان استان تهران در اسالمشهر

بوستان  6.5هکتاری سردار سلیمانی
تا یکماه آینده به بهره برداری میرسد

مدیرعامــل ســازمان ســیما منظــر و فضای ســبز
شــهرداری اسالمشــهر گفــت :بــا بهــره بــرداری از
پــارک شــش و نیــم هکتــاری شــهید حــاج قاســم
ســلیمانی ،ســرانه فضــای ســبز در اسالمشــهر
بــه بیــش از  ۱۰متــر افزایــش مــی یابــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری
اسالمشــهر ،هوشــمند عســگریان رئیــس
ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز شــهرداری
اسالمشــهر اظهــار داشــت :بــا بهرهبــرداری از
بزرگترین بوســتان اســتان تهران در شهرســتان
اسالمشــهر ،تــا یــک مــاه آینــده ســرانه فضــای
ســبز بــرای جمعیــت  ۶۰۰هــزار نفــری اسالمشــهر
بــه  ۱۰متــر مــی رســد.
وی گفــت :بوســتان  6.5هکتــاری شــهید حــاج
قاســم ســلیمانی در ضلــع غربــی شــهرک امــام
حســین(ع) واقــع و بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۲
میلیــارد از ابتــدای ســال  ۹۸کلنــگ احــداث آن

بــه زمیــن زده شــد و تا کنــون بیــش از  ۹۵درصــد
پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.
عســگریان بــا اشــاره بــه تجهیــزات و امکانــات
منحصــر بــه فــرد ایــن بوســتان تا کیــد کــرد:
دریاچــه مصنوعــی بوســتان در فضایــی بــه
مســاحت  ۵/۱هکتــار و دارای رســتوران هوایــی
در وسط آن ،احداث تپه مصنوعی ،ساختمان
بــوم گــردی ،فضــای بــازی در دو ضلــع غربــی و
شــرقی پــارک ،آالچیــق و ...از امکانــات در نظــر
گرفتــه شــده بــرای ایــن بوســتان اســت.
وی ادامه داد :در ســال گذشــته ســازمان ســیما
منظــر و فضــای ســبز شــهری در راســتای افزایش
ســرانه فضــای ســبز و رفــاه حــال شــهروندان
بوســتان عــرش را در شــهرک قائمیــه در فضایی
به مســاحت تقریبی  ۶۴۰۰متر و بوســتان زینبیه
در شــهرک واوان را در مســاحت  ۳۴۵۹متــر
احــداث کــرده اســت.

رئیــس ســازمان ســیما ،منظــر و فضــای ســبز
شــهری بــا اشــاره بــه فضاهــای ســبز در حــال
احــداث در اسالمشــهر تصریح کرد :بــاغ ایرانی
بــه وســعت  ۱۳هــزار و  ۲۹۰متــر در انتهــای بلــوار
خلیــج فــارس ،بــاغ زیتــون بــه وســعت  ۱۳هــزار
و  ۵۰۰متــر در شــهرک امــام حســین و پــارک
ســردار شــهید ســلیمانی به وســعت بیش از ۶۵
هزارمتــر نیــز در حــال احــداث بوده و بــه زودی به
بهرهبــرداری میرســد.
عســگریان بــا تا کیــد بــر ادامــه فعالیــت هــای
ســازمان بــرای حفــظ و نگهــداری بوســتان هــا
و فضاهــای ســبز در فصــل ســرما خاطرنشــان
کــرد :بــا توجــه بــه تغییــر فصــل و آغــاز فصــل
ســرما ،هــرس درختــان ،شناســایی درختانــی
کــه احتمــال ســقوط بــر اثــر نــذورات جــوی دارند،
هــرس ســبز درختــان ســوزنی بــرگ در صــورت
نیــاز و  ...در دســتور کار ایــن ســازمان قــرار دارد.

رونمایی از تندیس شهید نواب صفوی
همزمــان بــا آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس ،طــی مراســمی از تندیــس شــهید
نــواب صفــوی رونمایــی شــد .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری
اسالمشــهر در راســتای حفــظ ارزشــهای واالی انقــاب و زنــده نگهداشــتن
مجاهدتهــای شــهید نــواب صفــوی از مبارزیــن دوره ی رژیــم پهلــوی،
بــا حضــور محمدمهــدی ســلیمی رئیــس شــورای شهر،محســن حمیــدی
شــهردار اسالمشــهر ،اکبر گنجه ای مدیر منطقه دو و هوشــمند عســگریان
رئیس ســازمان ســیما منظر و فضای ســبز شــهرداری و جمعی از مســئولین
و هنرمنــدان اسالمشــهری و اصحــاب رســانه از تندیــس ایــن مجاهــد
نســتوه پــرده بــرداری شــد .گفتنــی اســت ایــن اثــر هنــری توســط هنرمنــدان
اسالمشــهری و بــه ســفارش شــهرداری اسالمشــهر ســاخته و در ابتــدای
بلــوار شــهید نــواب صفــوی در منطقــه  ۲نصــب گردیــد.

برگزاری آیین افتتاحیه مهد قرآن و کتابخانه خانه فرهنگ مهستان واوان
 ۷۰۰مخزن زباله نو تا هفته آینده در سطح شهر نصب خواهد شد
مدیرخدماتشهریشهرداریاسالمشهراز آغاز مرحلهاولتحویل
مخازن زباله نو از شب گذشته و نصب در سطح شهر خبر داد.
بــه گــزارشمرکــزارتباطــاتشــهرداریاسالمشــهر،داودعلــینیــامدیــر
خدمــاتشــهریشــهرداریاسالمشــهردر توضیــحاینخبر گفــت:با
اعتبــارات پیــش بینــی شــده در ســال جــاری ۷۰۰مخــزن از ۵۶۰۰مخــزن
زبالــه شــهر نوســازی خواهنــد شــد کــه مرحلــه اول تحویــل مخــازن از
شــب گذشــته آغــاز و تــا هفتــه آینــده ادامــه خواهــد داشــت .وی اظهــار
کــرد :در ســال گذشــته اعتبــار الزم جهــت نوســازی مخــازن زبالــه ،بــرای
حــدود ۲۵درصــد کل مخــازن پیــش بینــی شــده بــود امــا بــا نوســان غیرعــادی بــازار فلــزات و افزایــش ۱۴۰درصــدی
قیمت هر مخزن زباله ،با اعتبار فوق در حال حاضر حدود ۱۲درصد مخازن ســطح شــهر نوســازی خواهند شــد.
علینیاافزود:البتهباتوجهبهلزومحفظســامتیشــهروندانوافزایشســطحبهداشــتعمومی ،کمیســیون
خدمات شهری شورای اسالمی شهر در نظر دارد در متمم بودجه بخشی از این کسر اعتبار را جبران نماید که تا
پایان سال بتوانیم حداقل ۱۵درصد مخازن سطح شهر را نوسازی نماییم.

مهــد قــرآن و کتابخانــه خانــه فرهنــگ
مهســتان واوان طــی مراســمی افتتــاح و
آغــاز بــه کار نمــود.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری
اسالمشــهر ،آییــن افتتاحیــه مهــد قــرآن
و کتابخانــه خانــه فرهنــگ مهســتان
واقــع در شــهرک واوان بــا حضــور مرتضــی
خانعلــی نایــب رئیــس شــورای اســامی
شــهر ،حجــت االســام و المســلمین
علــی ترکمــن ،ســیدا کبر اســحقی ،داود
حــورزاده ،مهــدی محمــودی جاویــد،
رضا عظیمی از اعضای شــورای اســامی
شــهر ،محســن حمیــدی شــهردار
اسالمشــهر و برخــی مســئولین شــهری و
مدیــران شــهرداری برگــزار شــد.

در ایــن مراســم حجــت االســام و
المسلمینعلیترکمنرئیس کمیسیون
فرهنگــی ورزشــی شــورا در خصــوص لــزوم
تکریــم و آمــوزش قرآن از ســنین خردســالی
بــه ســخنرانی پرداخــت و پــس از اجــرای
زیبــای گــروه ســرود تســنیم ،از مربیــان
کالس هــای آموزشــی خانــه فرهنــگ
مهســتان بــا اهــدای لــوح تقدیــر ،تجلیــل
شــد .در پایــان اعضــای شــورای اســامی
شــهر ضمن افتتاح کتابخانه و مهد قرآن،
از فعالیــت هــا و کالســهای آموزشــی ایــن
مجموعــه فرهنگــی ،هنــری و قرآنــی بازدید
نمــوده و از نزدیــک بــا مربیــان و هنرجویــان
دیــدار و بــه بررســی و رفــع مشــکالت
مطروحــه پرداختنــد.

