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اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

دکتر حمیدی ،شهردار اسالمشهر:

احداث ایستگاه میدان نماز
بزودیعملیاتی میشود

محســن حمیــدی از انتخــاب پیمانــکار پــروژه ایســتگاه میــدان نمــاز در روزهــای آتــی و بــر زمیــن زدن
کلنــگ احــداث آن در دو هفتــه آتــی خبــر داد .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری ،محســن حمیــدی
شــهردار اسالمشــهر در دهمیــن نشســت رســمی شــورا کــه بــا حضــور همــه اعضــای شــورا برگــزار شــد ،بــا
ارائــه گزارشــی از رونــد پیشــرفت پــروژه هــای عمرانــی ســطح شــهر اظهــار داشــت ۲۴ :آبــان مــاه پیمانــکار
احــداث ایســتگاه میــدان نمــاز مشــخص و تــا دو هفتــه دیگــر هــم آییــن کلنــگ زنــی احــداث ایســتگاه
ً
میــدان نمــاز برگــزار میشــود تــا عمــا مــردم اسالمشــهر شــاهد عملیاتــی شــدن ملمــوس احــداث متــرو
باشــند ،چــرا کــه تا کنــون عملیــات اجرایــی احــداث متــرو در زیرزمیــن و مرحلــه حفــر تونــل بــوده کــه نمــای
ظاهــری نداشــته اســت .وی افــزود :خوشــبختانه مبلــغ مناقصــه پــروژه ایســتگاه میــدان نمــاز  ۲۰۰میلیــارد
تومــان اســت کــه  ۱۹۰میلیــارد آن تامیــن و در حســاب شــهرداری بــوده و دغدغــه ای در زمینــه تامیــن
اعتبــار آن نیســت و مصــداق آن حضــور  ۴۳شــرکت عمرانــی معتبــر بــا گریــد  ۱اســت کــه بــرای ایــن پــروژه
در مناقصــه شــرکت کردهانــد و بــه ســامت سیســتم مالــی و کارفرمــا کــه شــهرداری اسالمشــهر اســت،
اعتمــاد دارنــد .شــهردار اسالمشــهر بــا اشــاره بــه ادامــه حفــاری تونــل متــرو تا کیــد کــرد :حفــاری تونــل مترو
بــه اواســط میــدان شــهید ســلیمانی قبــل از رودخانــه کــن رســیده و عملیــات اجرایــی شــفت شــاطره کــه
بــه دلیــل بارندگــی هــای اخیــر چنــد روزی بــه تاخیــر افتــاد ،در هفتــه آتــی شــمع گــذاری آن تمــام و حفــاری
تونــل در محــدوده شــاطره نیــز آغــاز میشــود.
حمیــدی بــا بیــان اجــرای دیگــر پــروژه هــای عمرانــی ســطح شــهر ادامــه داد :پــروژه کمربنــدی شــمالی نیــز
ً
بــه پیشــرفت  ۳۰درصــدی رســیده و در روزهــای آتــی در محــل خیابــان برنــده ســیفی ســتون هــا کامــا
روی ســطح زمیــن مــی رســد و فعالیــت هــای بتنــی ایــن پــروژه عظیــم در حــد اعــا در حــال انجــام اســت.
وی بــا اشــاره بــه بارندگیهــای اخیــر و اقدامــات انجــام شــده در ایــن خصــوص تصریــح کــرد :در ســال
هــای گذشــته بــا کمتریــن بارندگــی در ا کثــر مناطــق آبگرفتگــی و شــهروندان بــا مشــکالت عدیــدهای روبــرو
بودنــد ،بــا اقدامــات زیرســاختی کــه در ایــن ســالها انجــام شــده ،این مشــکل مرتفــع و شــهروندان بدون
دغدغــه و نگرانــی بــه اســتقبال فصــل بــارش مــی رونــد.
شــهردار اسالمشــهر افــزود :تنهــا در خیابــان شــهید رحمانــی بــا آبگرفتگــی معابــر در زمان بــارش مواجهیم
کــه اعتبــار  ۷۰۰میلیونــی بــرای آن در بودجــه  ۱۴۰۰دیــده شــده کــه کافــی نیســت و بــه یــاری خــدا تــا پایــان
ســال جــاری مشــکل آبگرفتگــی ایــن خیابــان نیــز برطــرف میشــود.
حمیــدی بــا بیــان اقدامــات انجــام شــده در زمینــه خدمــات شــهر و خدمــات شــبانهروزی پرســنل ایــن
حــوزه در ایــام بارندگــی خاطرنشــان کــرد ۱۱ :پیمانــکار پســماند در  ۱۱ناحیــه شــهری مشــغول فعالیــت
هســتند کــه درآمــدی در حــدود  ۱۸میلیــاردی را بــرای شــهر بــه ارمغــان آورده و فضایــی کــه در اختیــار
پیمانــکاران بــرای جمــع آوری پســماند خشــک قــرار دارد خــارج از بافــت شــهری و بــه انتخــاب شــهرداری
بــوده و تنهــا یــک نقطــه در ســطح شــهر وجــود دارد که پســماند خشــک به انتخــاب پیمانــکار در آن محل
جمــع آوری مــی شــود و بــه منظــور رعایــت نــکات زیســت محیطــی و بهداشــتی بــه پیمانــکار مربوطــه تذکــر
داده مــی شــود.

افتتاح دفتر پایگاه مقاومت بسیج
در معاونت فنی و عمرانی شهرداری اسالمشهر
دفتــر پایــگاه مقاومــت بســیج در ســاختمان
جدیدالتاســیس معاونــت فنــی و عمرانــی
شــهرداری اسالمشــهر افتتــاح شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر،
طــی مراســمی و بــا حضــور دکتــر محســن حمیــدی
شــهردار اسالمشــهر ،ســرهنگ ایلــکا فرمانــده
بســیج ناحیــه سیدالشــهدا اسالمشــهر ،گورابــی
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری و برخــی
مســئولین شــهری ،دفتــر پایــگاه مقاومــت بســیج
در ســاختمان جدیدالتاســیس معاونــت فنــی و
عمرانــی افتتــاح و راه انــدازی شــد.
دکتــر محســن حمیــدی ضمــن اشــاره بــه نقــش و
جایــگاه بســیج در حفــظ و صیانــت از ارزش هــا و
دســتاوردهای عظیــم انقــاب اســامی ،تقویــت
فرهنــگ بســیجی در پاســداری از نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی را از اهــداف راه انــدازی ایــن
دفتــر برشــمرد.

تا کید شهردار اسالمشهر بروصول مطالبات قانونی شهرداری
جلسه هفتگی مدیران ارشد شهرداری اسالمشهر به ریاست دکتر محسن حمیدی شهردار اسالمشهر برگزار شد .
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در ایــن جلســه ضمــن بررســی وضعیــت درآمــدی شــهرداری و میــزان تحقــق
ســرفصلهای پیــش بینــی شــده در بودجــه ســال جــاری ،شــهردار اسالمشــهر بــر تــاش مضاعــف مدیــران مناطــق و روســای ســازمان
هــای تابعــه بــرای وصــول مطالبــات قانونــی و معــوق تا کیــد کــرد .تجدیــد ممیــزی امــا ک  ،رفــع آبگرفتگــی برخــی نقــاط آبگیــر در مواقــع
بارندگــی ،تکمیــل ســاختمان هــای نواحــی مناطــق ،اصــاح ورودی خیابــان افــق در منطقــه دو ،اصــاح دریچــه هــای بازدیــد فاضــاب
در ســطح معابــر شــهری از دیگــر موضوعاتــی بودنــد کــه در ایــن جلســه مطــرح و مــورد تا کیــد قــرار گرفــت.

رئیس شورای اسالمی شهر تا کید کرد:

تسریع در تملک امالک واقع در طرح  24متری کنارگذر راهآهن

رئیــس شــورای اســامی شــهر اسالمشــهر
خواســتار تســریع در تملک امالک واقع در کنار
گــذر  ۲۴متــری راه آهــن حدفاصــل بلــوار مخابرات
تــا خیابــان امــام محمــد باقــر( ع) شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری ،محمــد
مهــدی ســلیمی رئیــس شــورای اســامی شــهر
اسالمشــهر در دهمیــن نشســت رســمی شــورای
شــهر کــه بــا حضــور اعضــای شــورا ،شــهردار،
مدیران شــهرداری و اصحاب رســانه برگزار شد ،با
اشــاره بــه اقــدام شــجاعانه و مدبرانــه دالورمــردان
ایــران اســامی و ســپاه پاســداران در روزهــای
اخیــر اظهــار داشــت :دیپلماســی بیــن الملــل بــر
اســاس دو مولفــه قــدرت و امنیــت در زمــان خــود
یشــود و در طــول تاریــخ و بــا گــذر زمــان
تعریــف م 
دو مفهــوم قــدرت و امنیــت هــم دچــار تحــول
شــده ،مولفههــای قــدرت متنــوع بــوده و قــدرت
نظامــی هــم یکــی از مولفههــای قــدرت اســت و
عرصــه بینالملــل عرصــه واقعــه گرایانــه اســت
نــه عرصــه تعــارف و خوشبینــی ،تقویــت قــدرت
نظامــی نیز یکــی از اقدامات هوشــمندانه و مبتنی

بــر برنامهریــزی علمــی اســت.
وی افــزود :بــا چالــش هایــی کــه در خاورمیانــه
هســت و بخــش اعظــم آن بــه دلیــل ایدئولــوژی
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران
اســت ،امنیتــی کــه در ایــن شــرایط بــر مــا واقــع
شــده ماحصــل زحمــات و خدمــات شایســته و
شــبانهروزی دســتگاههای امنیتــی در ســطوح
مختلــف بــوده و برخــود الزم میدانیــم بــه ســهم
خودمــان از ســوی مــردم والیتمــدار اسالمشــهر،
از ایــن اقــدام مدبرانــه ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی تقدیــر و تشــکر کنیــم.
رئیــس شــورای اســامی شــهر اسالمشــهر در
ادامــه بــه بازدیــد هایــی کــه در کنــار مجموعــه
خدمــات شــهری در ایــام بارندگــی از نواحــی
مختلــف ســطح شــهر داشــته اشــاره کــرد و گفت:
در پــی ایــن بازدیدهــا نقــاط ضعــف و قــوت و
مشــکالتی کــه در زمــان بارندگــی در ســطح شــهر
بــا آن مواجهیــم احصــا و بــه ســازمانها و نواحــی
مربوطــه اعــام شــده اســت ،بخشــی از نقــاط
ضعــف ســاختاری و بخشــی نیــروی انســانی و

ســختافزاری اســت ،ا گــر میخواهیــم شــهرداری
اسالمشــهر در شــان شــهرداری درجــه  ۱۱باشــد،
بایســتی نقــاط ضعــف برطــرف گــردد تــا در مواقــع
بحــران در کوتاهتریــن زمــان و بــا کمتریــن آســیب
از آن عبــور کنیــم.
ویدر پایــانبــااشــارهبــهتأخیــردر اجرایعملیات
اجرایــی پــروژه هــای عمرانــی  ۲۴متــری و ۴۵
متــری خاطرنشــان کــرد :از مجموعــه شــهرداری
میخواهیــم تکمیــل پــروژه احــداث  ۲۴متــری و
تملک امالک واقع در کنار گذر راهآهن حدفاصل
بلــوار مخابــراتوخیابــاناماممحمــدباقــر(ع)رادر
اولویــت فعالیتهــای عمرانــی خــود قــرار دهنــد.
الزم بــه ذکــر اســت در دهمیــن نشســت رســمی
شــورای اســامی شــهر اسالمشــهر ۱۰ ،الیحــه
مطــرح شــد و پــس از اعــام نظــر کمیســیون
هــای مربوطــه و اعضــای شــورا مصــوب و الیحــه
مجــوز افزایــش مبلــغ تفویــض اختیــار شــورا تــا
ســقف نصــاب معامالت توســط آییــن نامه مالی
شــهرداریها در ســال  ۱۴۰۰نیــز بــه صــورت غیــر
علنــی مطــرح و بررســی شــد.

مانور آمادگیحوزهخدماتشهری شهرداریاسالمشهردر مواجههبابحران
بــا شــروع اولیــن بارشــهای پائیــزی عوامــل خــدوم خدمات شــهری شــهرداری اسالمشــهر ضمن حضور
فعــال در مانــور آمادگــی عملیاتــی مواجهــه بــا بحران نســبت به رفع آبگرفتگی معابــر اقــدام کردند.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،همزمــان بــا بارشــهای قابــل توجــه دیشــب بــا
حضــور نرگــس محســنی سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری و کلیــه معاونیــن و مســئولین نواحــی
مناطــق ششــگانه و بــا بکارگیــری ماشــین آالت و تجهیــزات مربوطــه #مانــور مقابله با بحــران با هدف
ارزیابــی از میــزان آمادگــی عوامــل خدمــات شــهری در مواجهــه بــا بارشــهای زمســتانی برگــزار شــد.
در ایــن مانــور پــس از تشــکیل جلســه در حــوزه معاونــت خدمــات شــهری و توجیــه مســئولین و معاونیــن
خدمــات شــهری ،فرمــان آعــاز مانــور توســط مرکــز کنتــرل عملیــات شــهرداری صــادر گردیــد و بعــد از آن
تیمهــای عملیاتــی بــا اســکرت و پاشــش فرضــی مــاده یــخ زدا و پــس از بارگیــری ماســه و نمــک از جایــگاه
هــا و مرا کــز پیــش بینــی شــده  ،تــوان و آمادگــی خــود را در مواقــع بــروز وضعیــت بحرانــی ناشــی تغییــرات آب و
هوایی به نمایش گذاشــتند .تســت تجهیزات مربوط به رفع آبگرفتگی معابر در نقاط پیش بینی شــده و
بازدیــد از ســتاد بحــران شــهرداری در میــدان الغدیــر و در نهایــت ارزیابــی کلی مانور توســط معــاون خدمات
شــهری بهمــراه داود علــی نیــا مدیــر خدمــات شــهری  ،پایان بخش ایــن مانور بود .شــایان ذکر اســت حوزه
معاونــت خدمــات شــهری و امــور مناطــق  ،معاونیــن و مســئولین خدمــات شــهری مناطــق و نواحــی تابعــه ،
شــب گذشــته بــه صــورت آمــاده بــاش کامــل در معابــر اصلــی و فرعی حضور یافته و آبهای ســطحی ناشــی از
بــارش بــاران را هدایــت کردنــد تــا مشــکل و مزاحمتــی بــرای شــهروندان عزیــز پیــش نیایــد.

آموزشفرهنگتفکیکپسمانداز مبدابهقرآنآموزاندارالقرآنشهرداریاسالمشهر
طــرح آمــوزش مفاهیــم مدیریــت پســماند و نیــز تفکیــک زبالــه از مبــدا در
دارالقــرآن شــهرداری اسالمشــهر اجــرا شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر ،با هدف نهادینه شــدن
فرهنــگ مدیریــت پســماند ایــن طــرح آموزشــی روز گذشــته بــا حضــور
مســئولین آموزشــی ســازمان مدیریــت پســماند در یکــی از کالس هــای
مهــد قــرآن مجموعــه دارالقــران شــهرداری اسالمشــهر برگــزار شــد کــه پــس
از آمــوزش نــکات مدیریــت پســماند بــه قــران آمــوزان  ،بســتههای آموزشــی
شــامل کتــاب "آمــوزش بازیافــت" و بروشــور "طــرح تفکیــک پســماند از
مبــدا" در بیــن قــرآن آمــوزان ایــن مجموعــه توزیــع شــد.

