
بازدید اعضای شورای اسالمی شهر 
از سازمان حمل و نقل بار و مسافر 

جلسه کمیته نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر اسالمشهر برگزار شد

مهــدی محمــودی جاویــد و داود حــورزاده از اعضــای شــورای اســامی شــهر از ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر بازدیــد کردنــد. بــه 
گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسامشهر، در بازدید روز گذشته جاوید و حورزاده از اتوبوس های بازسازی شده، تعمیرگاه و پایانه 
مسافربری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اسامشهر، ابراهیم ابراهیم رئیس سازمان توضیحاتی را در خصوص فعالیت 

هــای ســازمان و رونــد بازســازی اتوبــوس هــا بــه اعضــای شــورا ارائــه نمود.

کــن عمومــی بــه  کمیتــه نامگــذاری معابــر و اما ســی و هفتمیــن جلســه 
کــن فاقــد نــام  و یــا  میزبانــی شــهرداری اسامشــهر برگــزار و معابــر و اما
گــزارش مرکز ارتباطات شــهرداری  جدیــد االحــداث نامگــذاری شــد. به 
کــن  اسامشــهر ،ســی و هفتمیــن جلســه کمیتــه نامگــذاری معابــر و اما
عمومــی در محــل ســالن جلســات حــوزه شــهردار برگزارشــد و معابــر و 
کــن فاقــد نــام  و یــا جدیــد االحــداث نامگــذاری شــد. ایــن جلســه  اما
باحضــور حجــت االســام والمســلمین علــی ترکمــن نماینــده شــورای 
اســامی شــهر ،نماینــده اداره بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران ،اداره 
فرهنــگ وارشــاد اســامی ، مدیــران و نماینــدگان ســازمانها و مناطــق 
و حــوزه خدمــات شــهری بــا ریاســت معــاون امــور اجتماعــی فرهنگــی 
کمیتــه   روی  پیــش  جلســه  دســتور  از  بنــد   ۱۷ بررســی   . برگزارشــد 
کــن عمومــی بــا نامگــذاری معابــر فاقــد نــام  بــا نــام شــهدای هفــت ســال دفــاع مقــدس ،قهرمانــان ورزشــی  نامگــذاری معابــر و اما
گرفــت. الزم بذکراســت ایــن مصوبــات طــی  کــه مــورد بحــث و نظــر قــرار  و پیشکســوتان حــوزه شــعر و ادب از جملــه مــواردی بــود 

الیحــه ای بــه شــورای محتــرم اســامی شــهر ارســال و پــس از تصویــب و تاییــد فرمانــداری قابــل اجــرا خواهــد بــود.

بازدید مدیرکل امور مالیاتی جنوب استان تهران 
از پروژه های کالن شهرداری اسالمشهر

کل امــور مالیاتــی جنــوب اســتان  ســهراب امــدادی فــر مدیــر 
تهــران بــه همــراه محســن حمیــدی شــهردار اسامشــهر از 

کان شــهرداری اسامشــهر بازدیــد نمــود. پــروژه هــای 
بــه گــزارش مرکــز ارتباطات شــهرداری اسامشــهر، در این بازدید 
کــه بــا حضــور برخی مدیران و مســئولین شــهرداری اسامشــهر 
از پــروژه هــای متــرو،  کمربنــدی شــمالی  و بوســتان6هکتاری 
حــاج قاســم ســلیمانی در شــهرک امــام حســین صــورت گرفت،  
محسن حمیدی ضمن تشــکر از مساعدت های ســازمان امور 
مالیاتی در پیشبرد برنامه های عمرانی شهرداری گفت: پروژه 
متــرو اسامشــهر در دو قطعــه مکانیــزه و دســتی در حــال انجــام 
اســت کــه خوشــبختانه نزدیــک بــه ۵۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
کنون تقریبا بیش از ۸۵ درصد از هزینه مترو از منابع  داشته و تا
مالی داخلی شــهرداری و محل ارزش افزوده تامین شــده اســت 
و تنهــا حــدود ۳۰ میلیــارد تومــان از منابــع و ردیــف هــای اعتباری 

دولــت در اجــرای ایــن پــروژه هزینــه شــده اســت.
رضــا قاســمی رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری 
اسامشــهر نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه اتصــال خــط ۳ متــرو تهــران بــه 
اسامشهر از مزایای زیادی همچون کاهش ورود خودرو به شهر 
تهــران، کاهــش مصــرف ســوخت، کاهــش ترافیــک و ...  برخــوردار 
اســت گفــت: بــا بهــره بــرداری از متــرو اسامشــهر، زمــان ســفر از 
اسامشــهر بــه تهــران از ۵۰ دقیقــه بــه ۱۱ دقیقــه کاهــش مــی یابــد.

امدادی فر در حاشیه  بازدید امروز خود از پروژه های شهرداری 
اسامشهر، ضمن تشکر از زحمات مجموعه مدیریت شهری 
ــن  ــروز از ای ــد ام ــا بازدی ــت: ب ــی، گف ــای عمران ــروژه ه ــرای پ در اج
پــروژه هــا مــا انرژی گرفتیم چرا که نتیجه زحمات همکاران خود 

را در حــوزه امــور مالیاتی در اسامشــهر دیدیم.
رئیــس امــور مالیاتــی جنــوب اســتان تهــران در ادامــه افــزود: 
کــه بعنــوان ارزش افــزوده در اختیــار شــهرداریها قــرار  مبالغــی 
کــه در عمــران  گیــرد امــروز در اسامشــهر بــه عینــه دیدیــم  مــی 
و آبــادی شــهر و خدمــت بــه مــردم هزینــه مــی شــود بنابرایــن تــا 
جایــی کــه تــوان داشــته باشــیم بــا انگیــزه مضاعــف کار را ادامــه 
مــی دهیــم و از هیــچ مســاعدتی فروگــذار نخواهیــم کرد و ســعی 
کــه در اختیــار داریــم بــه ســاده تریــن حالــت  میکنیــم منابعــی 

کار در اختیــار شــهرداری قــرار بگیــرد. ممکــن بــرای ادامــه 
و  تمهیــدات  کــه   ســئوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  فــر  امــدادی 
مســاعدت ســازمان امــور مالیاتــی بــرای پیشــبرد امــور عمرانــی 
گفــت :  بــا بســیج نیروهــای  شــهرداری چگونــه خواهــد بــود 
ــرد پرونــده هــای بیشــتری در بحــث  ک بیشــتر ســعی خواهیــم 
منابــع  تــا  گیــرد  قــرار  رســیدگی  بررســی  مــورد  افــزوده  ارزش 
کــه در  ــردد  گ ــادی شــهر صــرف  ــرای عمــران و آب حاصــل از آن ب
ایــن راســتا پیگیــری پرونــده هــای مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا 

ســرعت و جدیــت بیشــتری در حــال انجــام اســت.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

بازدید فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهدا اسالمشهر از دارالقرآن شهرداری اسالمشهر
 ســرهنگ هادی ایلکا، فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت بســیج سیدالشــهدا اسامشــهر از دارالقرآن شــهرداری 
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسامشــهر، در ایــن دیــدار، شــهرام فــرح نیــا،  کــرد. بــه  اسامشــهر بازدیــد 
سرپرست دارالقرآن شهرداری اسامشهر، گزارش مبسوطی از عملکرد و فعالیت های آموزشی این مجموعه 
گانــه تحــت مدیریــت ایــن مؤسســه قرآنــی را ارائــه نمــود و در ادامــه از کاس آموزشــی "اندیشــه  و شــعبات ســه 
اسامی" ویژه نوجوانان بسیجی ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهداء اسامشهر که در محل سالن همایش 
شــهید بهشــتی دارالقــرآن شــهرداری اسامشــهر برگــزار می شــود توســط فرمانــده ســپاه ناحیــه سیدالشــهدا  
بازدیــد بــه عمــل آمد.   فرمانده ســپاه ناحیه سیدالشــهدا دقایقــی در باب اهمیت برگــزاری این دوره آموزشــی به 
سخنرانی پرداخت و گفت: این دوره با هدف "ایجاد گفتمان انقاب اسامی، والیت فقیه و تمدن اسامی"، 

بــا محوریــت ترویــج و تبییــن اندیشــه هــای مقــام معظــم رهبــری طــرح ریــزی و اجرا شــده اســت.

ــود  ــتانی خ ــفر شهرس ــران در س ــتاندار ته ــوری اس ــن منص محس
شــهرداری  کان  هــای  پــروژه  از  اسامشــهر  شهرســتان  بــه 

بازدیــد نمــود. اسامشــهر 
بــه گــزارش مرکــز ارتباطات شــهرداری اسامشــهر ، در این بازدید 
ــه مهــدی شــریفیان نماینــده مــردم اسامشــهر، تهــران، ری،  ک
شــمیرانات و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی بــه همــراه 
فرمانــدار ، شــهردار و ســایر مســئولین شــهری و شهرســتانی 
کلیــه مدیــران و  نیــز حضــور داشــتند، منصــوری ضمــن تشــکر از 
مســئولین شــهری، پــروژه متــرو اسامشــهر را جــزو پــروژه هــای 
فاخــر اســتان تهــران دانســت و اظهــار داشــت : پــروژه متــرو 
اسامشــهر، از پــروژه هــای فعــال و رو بــه جلــو اســتان تهــران 
کــه قطعــا موجــب تغییــرات و تحــوالت مثبــت در شــهر  اســت 

اسامشــهر خواهــد شــد.

گفــت: منطقــه اسامشــهر منطقــه  اســتاندار تهــران در ادامــه 
کار انقــاب اســت و مــا بــه خاطــر  ای متدیــن، هزینــه داده و پــای 
نجابــت مــردم و ارادات مــردم بــه انقــاب بــه ایشــان بدهــکار 
هســتیم و بایــد بــا جزییــات و بــه صــورت  جــدی پیگیــر مســائل 
این شــهر باشــیم و در انجام امور مربوطه تســریع نماییم  لذا در 
حــوزه فعالیــت هــای عمرانــی، پــروژه ها می بایســت طبق برنامه 
زمانبنــدی پیــش بــرود و در تامیــن منابع مالــی اجرای پــروژه ها از 

کــرد. هیــچ مســاعدتی دریــغ نخواهیــم 
ــا اشــاره بــه اینکــه  محســن حمیــدی شــهردار اسامشــهر نیــز  ب
روزانــه ۵۰۰ هــزار تــردد در محــور آیــت اهلل ســعیدی صــورت مــی 
گیــرد، بیــان کــرد: پــروژه متــرو اسامشــهر جــزو فعــال تریــن پــروژه 
کشــور اســت و یــک پــروژه ملــی و فرامنطقــه ای  هــا در ســطح 
کنــون در قطعــه مکانیــزه بیــش از  کــه تا محســوب مــی شــود 

۳۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت و در حــال حاضــر پــروژه  
احــداث ایســتگاه متــرو در میــدان نمــاز در حــال انجــام مناقصــه 
اســت کــه تــا 29 آذر مــاه پیمانــکار آن مشــخص و بــا اعتبــاری بالغ 
بــر 2۰۰ میلیــارد تومــان احــداث آن آغــاز خواهــد شــد و ایــن پــروژه 
کلنــگ زنــی مــورد بهــره  کــه یکســال پــس از  قابلیــت ایــن را دارد 

بــرداری قــرار بگیــرد. 
کان  کــرد: دیگــر پــروژه   شــهردار اسامشــهر در ادامــه اظهــار 
کمربنــدی شــمالی شــهر  شــهرداری اسامشــهر پــروژه احــداث 
کــه دارای 6 تقاطــع غیرهمســطح  کیلومتــر اســت  بــه طــول 6.۵ 
کــه بــه ســرعت در حــال  شــامل روگــذر، زیرگــذر، تونــل و ... اســت 
انجــام اســت و همچنیــن پــروژه احــداث بوســتان ۵/6هکتــاری 
کــه از  شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در شــهرک امــام حســین 
کــم برخــوردار و بافــت فرســوده اسامشــهر مــی باشــد و  مناطــق 

شــامل امکانات منحصربفردی همچون دریاچه مصنوعی، تپه 
مصنوعــی، کلبــه بــوم گــردی، دارای گونــه هــای گیاهــی ســازگار با 

کارکــردی فرامنطقــه ای دارد. کــه  محیــط و غیــره مــی باشــد 
شــریفیان نماینــده مــردم اسامشــهر، تهــران، ری، شــمیرانات 
اینکــه  بیــان  بــا  نیــز  اســامی  شــورای  مجلــس  در  پردیــس  و 
متاســفانه برخــی پــروژه هــای کان شهرســتان اسامشــهر در 
طــول چنــد ســال ناقــص مانــده و نیازمنــد حمایــت و نــگاه ویــژه 
ای مــی باشــند گفــت: شهرســتان اسامشــهر فضای مســتعدی 
بــرای رشــد و پیشــرفت دارد و بــا توجــه بــه وجــود نیــروی انســانی 
پرتــاش و همدلــی و هــم افزایــی دســتگاه هــای اجرایــی و ارگان 
هــا، نیازمنــد حمایــت اســتانداری و مجلــس شــورای اســامی 
اســت تــا انشــاهلل بــا تامیــن بودجــه و هماهنگــی دســتگاه هــای 

ملــی، شــاهد تحــوالت رو بــه پیشــرفتی در ایــن شــهر باشــیم.
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