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اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

بازدید رئیس دادگستری شهرستان از پروژه کمربندی شمالی اسالمشهر

حجت االسالم محمدرضا عباسی رئیس دادگستری شهرستان از پروژه کمربندی شمالی اسالمشهر
بازدید نمود .به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر ،در این بازدید محســن حمیدی شــهردار
اسالمشــهر کــه حجــت االســام عباســی را همراهــی مــی نمــود ،بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث کمربنــدی
شــمالی شــهر بــا کاهــش ترافیــک مســیر بلــوار بســیج و افزایــش دسترســی هــای محلــی زمینــه رشــد و
توســعه متــوازن منطقــه را فراهــم مــی کنــد ،توضیحاتــی را در خصــوص رونــد اجرایی و پیشــرفت فیزیکی
پــروژه کــه در چنــد جبهــه در دســت انجــام مــی باشــد ،ارائــه نمــود.
حجــت االســام عباســی نیــز ضمــن تشــکر از زحمــات دســت انــدرکاران ایــن پــروژه عظیــم  ،بــر حمایــت
همــه جانبــه مجموعــه قضــا شهرســتان در جهــت پیشــبرد اهــداف مدیریــت شــهری و ارتقــا ســطح
خدمــات رســانی بــه شــهروندان تاکیــد نمــود.

دعوت از سرمایه گذاران
برای سرمایه گذاری در اسالمشهر

شــهردار اسالمشــهر جــذب ســرمایه گــذار و حمایــت از بخــش خصوصــی را راهــکار بــرون رفــت از مشــکالت
اقتصــادی و توســعه و پیشــرفت شــهر اعــام کــرد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر در شــانزدهمین
نشســت رســمی شــورا بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح شناســایی و ســاماندهی  ۵۰۰دســتفروش و وانــت بــار در
اسالمشــهر ،اظهــار کــرد :ایــن طــرح شــاید در کل کشــور هــم اتفاقــی نــادر باشــد و شناســنامه دار شــدن ایــن
مشــاغل ســیار و بــدون کانــون تا کنــون در هیــچ نقطــه از کشــور روی نــداده کــه اجــرای آن موجــب بــاال رفتــن
ضریــب امنیــت شــهر و حمایــت از ایــن گونــه مشــاغل بــرای امــرار معــاش شــهروندان مــی باشــد.
وی بــا پــوزش از کســبه و اهالــی محلــه بــاغ فیــض بــه جهــت طوالنــی شــدن مشــاوره و طــی مراحــل
کارشناســی اصــاح ســنگ فــرش بــاغ فیــض گفــت :جمــع آوری پــروژه ای در ایــن حجــم نیازمنــد ملزومــات
و زیرســاختهایی اســت کــه در حــال انجــام مــی باشــند و طــی چنــد روز آینــده مطالعــات شــورای ترافیــک
انجــام و بــه اطــاع عمــوم خواهــد رســید.
شــهردار اسالمشــهر در ادامــه بــا بیــان اینکــه تنهــا راه بــرون رفــت از مشــکالت اقتصــادی و پیشــرفت و
توســعه شــهر حمایــت از بخــش خصوصــی و جــذب ســرمایهگذار مــی باشــد از تمامــی شــهروندان خواســت
در صــورت آشــنایی بــا ســرمایه گــذاران امــور شــهری ،از ایشــان بــرای ســرمایه گــذاری در اسالمشــهر دعــوت
بعمــل آورنــد .حمیــدی افــزود :در حــال حاضــر توافقــات مجموعــه  ۱۵هکتــاری بــا کاربــری فرهنگــی ،هنــری،
اجتماعــی ،ورزشــی در پشــت بوســتان قائــم در مســیر رودخانــه ســالور انجــام شــده کــه بــه زودی در
کمیســیون مــاده  ۵مطــرح خواهــد شــد و عــاوه بــر تامیــن درآمــد پایــدار میتوانــد در زمینــه ارتقــا و افزایــش
زیرســاخت هــای فرهنگــی اجتماعــی شــهر راهگشــا باشــد.
وی بــا اشــاره بــه تصویــب الیحــه اصــاح و متمــم بودجــه تجمیعــی ۱۴۰۰تاکیــد کــرد :بودجــه محقــق شــده ســال
 ۹۹بــا  ۲۵درصــد افزایــش در متمــم بودجــه بــه ۸۰۰میلیارد نرســید ،درحالیکه در ســال جاری تنهــا  ۷/۹درصد
ً
در متمــم افزایــش یافــت و قطعــا بــا رویکــرد خوب شــورای شــهر و مدیریــت برنامه و بودجه و بررســی تخصصی
موضــوع و احصــا نقــاط ضعــف و قــوت آن بودجــه بســیار عملیاتی بــرای ســال  ۱۴۰۱رقم خواهیــم زد.
گفتنــی اســت در پایــان بــا الیحــه دو فوریتــی شــهرداری مبنــی بــر صــدور مجــوز  ۶۰میلیــارد ریــال بــرای خریــد
میلگــرد از محــل ردیــف بودجــه کمربنــدی شــمالی موافقــت شــد.

بازدید معاون فنی و عمرانی
از کارخانه آسفالت شهرداری اسالمشهر

علیرضــا جهانپــور معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری از کارخانــه آســفالت شــهرداری اسالمشــهر بازدیــد کــرد .بــه
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،روز گذشــته علیرضــا جهانپــور معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری از
بخشهای مختلف کارخانه آسفالت بازدید کردند و در جریان مراحل تولید آسفالت در این کارخانه قرار گرفتند.

آغاز عملیاتاجراییجدولگذاریخیابان 16.5متریمجتمعصنفیخدماتیاسالمشهر
توسط معاونت فنی و عمرانی و واحد عمران منطقه چهار

لزوم عزم مدیریت شهری برای رفع دغدغه شهروندان
اصالح سریعتر سنگفرش باغ فیض

رئیــس شــورای اســامی شــهر اسالمشــهر بــر برنامــه ریــزی بهتــر و دقیــق
تــر مدیریــت شــهری در جهــت رفــع دغدغههــا و مشــکالت شــهروندان
تا کیــد کــرد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،محمــد مهدی ســلیمی
در شــانزدهمین نشســت رســمی شــورا کــه بــا حضــور تمامــی اعضــا،
شــهردار ،مدیــران شــهری و اصحــاب رســانه برگــزار شــد ،بــا خــدا قــوت
خدمــت مســئولین شــهری کــه بــرای رفــع و کاهش مشــکالت شــهروندان
تــاش میکننــد اظهــار کــرد :در حــال حاضــر در شــرایطی هســتیم کــه بــه
ســعه صــدر بیشــتری بــرای پیگیــری کارهــا نیــاز اســت و مــردم بــه لحــاظ
اجتماعــی و اقتصــادی در شــرایط ســختی بــه ســر میبرنــد و نیازمنــد
برنامهریــزی دقیقتــر و پیگیــری بهتــر و مجاهــدت هــای بیشــتر مســئولین
هســتیم .وی افــزود :از شــهردار محتــرم مــی خواهــم کــه ســازمانها و
مناطــق شــهرداری بــا دغدغــه بیشــتر بــه امــورات مــردم رســیدگی کننــد و
در فصــل بودجــه بــرای ســال آتــی مشــورت و کار کارشناســی دقیــق همــه
مســائل شــهری لحــاظ شــود.
ســلیمی ضمــن تقدیــر از حضــور جهــادی فرمانــدار در بیــن دســتگاهها و
ادارات و رفع دغدغهها و مشــکالت شهرســتان ،تاکید کرد :آســتانه تحمل
مــردم بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی پایینتــر آمــده و انتظــار
داریــم شــهردار ،اعضــای شــورای شــهر و مســئولین بــا برنامــه ریــزی بیشــتر

و نظــم دقیــق تــر و بهتــر در جهــت رفــع مشــکالت شــهروندان گام بردارنــد.
رئیــس شــورای شــهر اسالمشــهر بــا تا کیــد بر اصالح ســریعتر ســنگفرش باغ
فیــض و رفــع دغدغــه کســبه و اهالــی ادامــه داد :کاری نکنید که فــردای روز
نارضایتیهــای دیگــری از ســوی مــردم بــه وجــود آیــد و حتمــا بــا پیوســت
قانونــی و طــی مراحــل قانونــی و کار کارشناســی خواســته بــه حــق کســبه و
اهالــی بــاغ فیــض انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه الیحــه متمــم بودجــه شــهرداری در ســال  ۱۴۰۰خاطرنشــان
کرد :با تشــکر از رئیس کمیســیون برنامه و بودجه و اعضای کمیســیونهای
تخصصی شــورا و شــهردار و مدیران مناطق و معاون اداری و مالی شــهرداری
و همــه کســانی کــه در متمــم بودجــه دخیــل بودنــد ،خوشــبختانه پــس از
ســاعتها بررســی و اعمال نظرات کارشناســی الیحه اصالح و متمم بودجه
تجمیعی شهرداری مصوب و اجرایی می شود.گفتنی است در شانزدهمین
نشســت رســمی شــورا ۴الیحــه مطــرح شــد کــه ۳الیحــه مصــوب و تنهــا یــک
الیحــه جهــت بررســی بیشــتر بــه شــهرداری عــودت داده شــد.
قابــل ذکــر اســت الیحــه دو فوریتــی درخواســت شــهرداری مبنــی بــر صــدور
مجــوز در خصــوص خریــد میلگــرد بــه مبلــغ  ۶۰میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل
پــروژه کمربنــدی شــمالی از کارخانــه های فوالد مبارکه اصفهــان ،کارخانه
ذوب آهــن اصفهــان و کارخانــه فــوالد میانــه مطــرح و مــورد موافقــت اعضا
قــرار گرفــت و تصویــب شــد.

جشنواره مردمی فیلم عمار
با حضور گسترده مردم در اسالمشهر
جشــنواره مردمی فیلم #عمار برای چهارمین ســال متوالی در اسالمشــهر
بــا حضــور گســترده #مــردم و مســئولین و ا کــران مســتند ســام #مهربــون
آغــاز بــه کار کــرد .حجــت االســام حمــزه #محمــدی ســخنران جشــنواره
مردمــی فیلــم عمــار بــا بیــان ویژگــی هــای شــخصیت عمــار گفت :جشــنواره
عمــار یعنــی حــرف #جبهــه حــق را بــا بیــان هنــری و بیانــی کــه جهــان امــروز
نیــاز دارد بــه تصویــر بکشــیم.
وی ادامــه داد :جشــنواره عمــار متولــی یــک #حرکــت بــزرگ و مردمــی بــرای
رســاندن پیــام صحیــح انقــاب و پیــام های الهــی و معنوی و مهدوی اسـت
و بایــد بــرای ایــن وظیفــه تــاش کــرد و همــه کســانی کــه در ایــن زمینــه نقــش
دارنــد و میتواننــد کار #هنــری انجــام دهنــد بایــد در میــدان حضــور پیــدا کننــد
و بــا تــاش و کوشــش ،آن مفاهیــم اصیــل و نابــی کــه در اختیــار داریــم را بــا کار
های هنری و #رســانهایی به گوش دنیا،جوانان و مردم خودمان برســانیم.
حجت االســام محمدی در رابطه با مســتند #ســام_مهربون و زندگینامه
شــهید محمــود شــفیعی بیــان کــرد :یکــی از افتخــارات شهرســتان مــا حضــور
چنیــن شــهدا و ســتارگانی #ارزشــمند و نورانــی هســت کــه همــه مــا مدیــون
اصالح نوارهای حفاری و زیرسازی
و اجرای آسفالت کوچه بعثت  ۱۲و  ۲۰و  ۲۴و ۲۸
واقع در خیابان امیرا کرم شهرک امام حسین(ع)

آنهــا هســتیم و بایــد کار را بــا تبعیــت از مســیر شــهدا تمــام کنیــم و در ایــن راه
نترســیم و دچــار #تزلــزل در اراده و عقیــده نشــویم.
در ادامــه برنامــه نیــز بــا ا کــران مســتند ســام مهربــون اثــری در رابطــه بــا
زندگــی شــهید مدافــع حــرم حــاج محمــود شــفیعی از کارگــردان ایــن مســتند
#فرشــاد_یحیایی و پــدر بزرگــوار شــهید شــفیعی تقدیــر شــد.
جشــنواره مردمــی فیلــم فجــر بــرای چهارمیــن ســال متوالــی در شهرســتان
اسالمشــهر بــه همــت #محلــه امــام رضــا علیــه الســام و ســازمان فرهنگــی
شــهرداری اسالمشــهر و مشــارکت جبهــه فرهنگــی اجتماعی جنــوب غرب
اســتان تهــران  ،ســپاه ســید الشــهدا اسالمشــهر برگــزار شــد.

تداوم اجرای عملیات
روکش مکانیزه آسفالت
خیابان هجرت شهرک واوان

اصالح نوارهای حفاری و زیرسازی
و اجرای آسفالت کوچه کوثر  ۷و  ۸واقع
در خیابان طالقانی شهرک امام حسین (ع)

