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

بوستان 6.5 هکتاری سردار سلیمانی 
تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد 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 مشــکات و درخواســت هــای ایشــان قــرار گرفتنــد.

که با حضور مرتضی خانعلی نایب  گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسامشــهر، در این بازدید  به 
کبر اســحقی، داود  رئیس شــورای اســامی شــهر، حجت االســام و المســلمین علی ترکمن، ســیدا
حــوزاده و مهــدی جاویــد از اعضــای شــورای اســامی شــهر از شــهرک جانبــازان و شــهرک طالقانــی 
صــورت پذیرفــت، شــهروندان درخواســت هــا و مشــکات خــود را بیــان نمودنــد و اعضــای شــورای 
اســامی شــهر با بررســی درخواســت ها قول مســاعدت در جهت رفع مشــکات 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.

 

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

کردند. رییس و یکی از اعضای شورای اسامی شهر از سازمان حمل و نقل بار و مسافر بازدید 
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسامشــهر،  محمدمهــدی ســلیمی رئیــس شــورای اســامی شــهر و  بــه 
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 اسامشــهر و ســایر فعالیــت هــای ســازمان بــه اعضــای شــورا 
گفتنــی اســت بــا اتمــام بازســازی ۳۲ دســتگاه اتوبــوس شــهری، ایــن اتوبوســها از طریــق برگــزاری  ارائــه داد. 
مزایــده عمومــی جهــت فعالیــت ۵ ســاله در خطــوط ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر به اشــخاص واجد 

گــذار خواهنــد شــد. شــرایط وا

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

مدیرعامــل ســازمان ســیما منظــر و فضای ســبز 
شــهرداری اسامشــهر گفــت: بــا بهــره بــرداری از 
پــارک شــش و نیــم هکتــاری شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی، ســرانه فضــای ســبز در اسامشــهر 

بــه بیــش از ۱۰ متــر افزایــش مــی یابــد.
شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
رئیــس  عســگریان  هوشــمند  اسامشــهر، 
ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهرداری 
اسامشــهر اظهــار داشــت: بــا بهره بــرداری از 
بزرگترین بوســتان اســتان تهران در شهرســتان 
اسامشــهر،  تــا یــک مــاه آینــده ســرانه فضــای 
ســبز بــرای جمعیــت ۶۰۰ هــزار نفــری اسامشــهر 

بــه ۱۰ متــر مــی رســد.
گفــت: بوســتان ۶.۵ هکتــاری شــهید حــاج  وی 
قاســم ســلیمانی در ضلــع غربــی شــهرک امــام 
 ۱۲ بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  و  واقــع  حســین)ع( 
کلنــگ احــداث آن  میلیــارد از ابتــدای ســال ۹۸ 

کنــون بیــش از ۹۵ درصــد  بــه زمیــن زده شــد و تا
پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.

عســگریان بــا اشــاره بــه تجهیــزات و امکانــات 
کــرد:  کیــد  تا بوســتان  ایــن  فــرد  بــه  منحصــر 
بــه  فضایــی  در  بوســتان  مصنوعــی  دریاچــه 
مســاحت ۵/۱ هکتــار و دارای رســتوران هوایــی 
در وسط آن، احداث تپه مصنوعی، ساختمان 
گــردی، فضــای بــازی در دو ضلــع غربــی و  بــوم 
ــر  ــات در نظ ــق و... از امکان ــارک، آالچی ــرقی پ ش

ــت. ــتان اس ــن بوس ــرای ای ــده ب ــه ش گرفت
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 ۶۴۰۰ متر و بوســتان زینبیه 
متــر  مســاحت ۳۴۵۹  در  را  واوان  شــهرک  در 

کــرده اســت. احــداث 

رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز 
شــهری بــا اشــاره بــه فضاهــای ســبز در حــال 
احــداث در اسامشــهر تصریح کرد: بــاغ ایرانی 
بــه وســعت ۱۳ هــزار و ۲۹۰ متــر در انتهــای بلــوار 
خلیــج فــارس، بــاغ زیتــون بــه وســعت ۱۳ هــزار 
پــارک  و  حســین  امــام  شــهرک  در  متــر  و ۵۰۰ 
ســردار شــهید ســلیمانی به وســعت بیش از ۶۵ 
هزارمتــر نیــز در حــال احــداث بوده و بــه زودی به 

می رســد. بهره بــرداری 
کیــد بــر ادامــه فعالیــت هــای  عســگریان بــا تا
ــرای حفــظ و نگهــداری بوســتان هــا  ســازمان ب
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 
کار ایــن ســازمان قــرار دارد. نیــاز و ... در دســتور 

کتابخانــه خانــه فرهنــگ  مهــد قــرآن و 
مهســتان واوان طــی مراســمی افتتــاح و 

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

مدیــران شــهرداری برگــزار شــد.

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

مطروحــه پرداختنــد.

ــهید  ــس ش ــمی  از تندی ــی  مراس ــدس، ط ــاع مق ــه دف ــاز هفت ــا آغ ــان ب همزم
شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه  شــد.  رونمایــی  صفــوی  نــواب 
اسامشــهر در راســتای حفــظ ارزشــهای واالی انقــاب و زنــده نگهداشــتن 
مجاهدتهــای شــهید نــواب صفــوی از مبارزیــن دوره ی رژیــم پهلــوی، 
ــا حضــور محمدمهــدی ســلیمی رئیــس شــورای شهر،محســن حمیــدی  ب
کبر گنجه ای مدیر منطقه دو و هوشــمند عســگریان  شــهردار اسامشــهر، ا
رئیس ســازمان ســیما منظر و فضای ســبز شــهرداری و جمعی از مســئولین 
و هنرمنــدان اسامشــهری و اصحــاب رســانه از  تندیــس ایــن مجاهــد 
گفتنــی اســت ایــن اثــر هنــری توســط هنرمنــدان  نســتوه پــرده بــرداری شــد. 
ــدای  ــاخته و در ابت ــهر س ــهرداری اسامش ــفارش ش ــه س ــهری و ب اسامش

ــد. گردی ــب   ــه ۲ نص ــوی در منطق ــواب صف ــهید ن ــوار ش بل

خبرنامه الکترونیک شهرداری اسالمشهر  .  شماره پنجاه . پنج شنبه اول مهرماه  1400

 پیام دکتر محسن حمیدی شهردار منتخب اسالمشهر 
 بمناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس

 دکتر محسن حمیدی در پیامی  هفته مقدس را نماد سلحشوری و استقامت ملت ایران برشمرد.  در این پیام آمده است:
دوران هشت سال دفاع مقدس ملت بزرگ ایران، یادآور جانفشانی و رشادتهای رزمندگان غیور در جنگی نابرابر هست 
ک میهن را به دشمن تا ُبن دندان مسلح ندادند ،دورانی که باید از آن بعنوان  نماد سلحشوری  که حتی یک وجب از خا

 و استقامت ملت ایران در برابر ظلم ظالمان ومتجاوزان یاد کرد.
گر همه ما در امنیت و آرامش بسر می بریم همه مرهون و مدیون  جانفشانیهای رزمندگان جان برکفیست که با  امروز  ا

کاری را سرودند.  نثار خون خویش در روزهای آتش و خون قصیده بلند مقاومت و فدا
اینجانب ضمن پاسداشت چهل و یکمین سالگرد هفته دفاع مقدس و گرامیداشت  یاد وخاطره امام راحل )ره( 

،شهدا،جانبازان وایثارگران عزیز و آرزوی سامت و طول عمر با عزت برای رهبر معظم انقاب ، توفیق و دوام ملت 
محسن حمیدی _ سرپرست شهرداری اسامشهرشریف ایران را از درگاه حضرت دوست مسئلت می نمایم.

رونمایی از تندیس شهید نواب صفوی 

مدیر خدمات شهری شهرداری اسامشهر از آغاز مرحله اول تحویل 
مخازن زباله نو از شب گذشته و نصب در سطح شهر خبر داد.

بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسامشــهر، داود علــی نیــا مدیــر 
خدمــات شــهری شــهرداری اسامشــهر در توضیــح این خبر گفــت: با 
اعتبــارات پیــش بینــی شــده در ســال جــاری ۷۰۰ مخــزن از ۵۶۰۰ مخــزن 
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 ۲۵ درصــد کل مخــازن پیــش بینــی شــده بــود امــا بــا نوســان غیرعــادی بــازار فلــزات و افزایــش ۱۴۰ درصــدی 
قیمت هر مخزن زباله، با اعتبار فوق در حال حاضر حدود ۱۲ درصد مخازن ســطح شــهر نوســازی خواهند شــد.

علی نیا افزود: البته با توجه به لزوم حفظ ســامتی شــهروندان و افزایش ســطح بهداشــت عمومی، کمیســیون 
خدمات شهری شورای اسامی شهر در نظر دارد در متمم بودجه بخشی از این کسر اعتبار را جبران نماید که تا 

پایان سال بتوانیم حداقل ۱۵ درصد مخازن سطح شهر را نوسازی نماییم.

 ۷۰۰ مخزن زباله نو تا هفته آینده در سطح شهر نصب خواهد شد

برگزاری آیین افتتاحیه مهد قرآن و کتابخانه خانه فرهنگ مهستان واوان


