
استمرار عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی سطح شهر 
معابــر  و  ادارات  ضدعفونــی  عملیــات 
ــازمان  ــط س ــهر توس ــطح ش ــی س عموم

ادامــه دارد. مدیریــت پســماند 
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری  بــه 
اسالمشــهر، در راســتای حفظ سالمت 
شــهروندان و جلوگیری از شــیوع بیشــتر 
ــی  ــد عفون ــات ض ــا، عملی کرون ــروس  وی
ادارات و معابــر عمومــی شــهر در حــال 
کــه در این راســتا محــدوده  انجــام اســت 
روبــروی بانــک ملــی سابق)ســر نــوری 
کالنتــری  خمینــی،  امــام  ورزشــگاه   ،  )
شــهر  عمومــی  کــز  مرا از  برخــی  و   ۱۸

ضدعفونــی شــدند.
گفتنــی اســت ایــن عملیــات بــه صــورت   
مســتمر و روزانــه، تا قطــع زنجیره انتقال 
کرونا توســط ســازمان مدیریت  بیماری 
پســماند در ســطح شــهر ادامــه خواهــد 

شد.

حضور شهردار اسالمشهر 
در برنامه زنده سالم تهران 

تولید بیش از ۲۸۰۰ تن آسفالت در دیماه سالجاری 
توسط کارخانه آسفالت شهرداری اسالمشهر

گزارشــی از رونــد  شــهردار اسالمشــهر بــا حضــور در برنامــه زنــده »ســالم تهــران« از شــبکه ۵ ســیما بــه ارائــه 
کالن شــهر اسالمشــهر و پاســخگویی بــه ســواالت شــهروندان پرداخــت. اجــرای پــروژه هــای 

گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، دکتر محســن حمیدی شــهردار اسالمشــهر در این برنامه  به 
بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایــی احــداث ایســتگاه مترو میدان نمــاز گفت: به لطــف خداوند منــان در روز 
شــنبه دوم بهمــن مــاه بــا حضــور نایــب رییــس مجلــس شــورای اســالمی شــهر، اســتاندار تهــران و تعــدادی 
از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی شــهر، مســئولین اســتانی و شهرســتانی، عملیــات اجرایــی احــداث 
کــه در ایــن  کــه اتفــاق خوبــی  ایســتگاه متــرو میــدان نمــاز بــا اعتبــاری بالــغ بــر 200 میلیــارد تومــان آغــاز شــد 
کــه پیــش بینــی مــی شــود  پــروژه شــاهد هســتیم تامیــن 70 تــا ۸0 درصــدی منابــع مالــی ایــن پــروژه اســت 

گام مهمــی در تحقــق متــرو اسالمشــهر اســت. کــه  پــروژه طبــق برنامــه زمانبنــدی شــده پیــش بــرود 
ح متــرو اسالمشــهر در ســال 9۱ بــا در نظــر گرفتــن ردیــف ملــی مصــوب شــد امــا تا ســال 97  وی ادامــه داد: طــر
کــه از  گــذار شــد  کــه در ســال 97 دســتگاه اجرایــی تغییــر و بــه شــهرداری اسالمشــهر وا عمــال اتفاقــی نیفتــاد 
کنــون بیــش از ۵ کیلومتــر حفــاری صــورت گرفتــه و پــروژه پیشــرفت قابــل توجهــی داشــته اســت. ســال 9۸ تا
حمیــدی افــزود طبــق قانــون حمایــت از ســامانه هــای ریلــی ۵0 درصــد منابــع مالــی احــداث متــرو مــی بایســت 
کــه  بــا ایــن وجــود بیــش از ۵0 درصــد  توســط دولــت و ۵0 درصــد بایــد از منابــع داخلــی شــهرداری تامیــن  شــود 
از منابع مالی این پروژه توســط شــهرداری اسالمشــهر تامین و خوشــبختانه ۵0 درصد حفاری انجام شــده و 
همزمان عملیات اجرایی احداث ایســتگاه میدان نماز نیز با هزینه ای از قبل تامین شــده آغاز شــده اســت.
شــهردار اسالمشــهر در پاســخ به ســوال مجری برنامه در خصوص اینکه شــهرداری اسالمشــهر در برخورد 
بــا متجــاوزان بــه حریــم عمومــی از جملــه پیــاده روهــا  چــه برخــوردی خواهــد داشــت اظهــار داشــت: پدیده 
کانون اســت یعنی خرده فروشــانی هســتند  کشــور با آن درگیر اســت مشــاغل ســیار و بدون  کل  که االن  ای 
کــه نمیتواننــد بــه صــورت رســمی وارد اقتصــاد کشــور شــوند و چــون این فعالیت تنهــا راه امرار معاش ایشــان 
کــه در  گرفــت  کار شــهرداری قــرار  اســت طبــق دســتور العمــل  ابالغــی، ســاماندهی دستفروشــان  در دســتور 
ایــن راســتا تعــدادی از دستفروشــان شناســنامه دار شــدند و ســاعت و محــل فعالیــت آنهــا مشــخص شــده 

اســت و مــدارک شناســایی آنهــا در اختیــار شــهرداری قــرار دارد.
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــر مجــری در خصــوص برنامه شــهرداری اسالمشــهر بــرای جلوگیری از ســاخت و 
ســاز غیرمجــاز گفــت: خوشــبختانه در شــهر اسالمشــهر مــوردی وجــود نداشــته کــه بدون کســب مجوزهای 
کــه مرجــع رســیدگی بــه ایــن  قانونــی اقــدام بــه ســاخت و ســاز نماینــد امــا تخلــف ســاختمانی وجــود دارد 
کمیســیون مــاده ۱00 مــی باشــد و در ایــن راســتا بــرای جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز،  تخلفــات 
تبصره ۱۱ در کمیســیون های تخصصی شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر بررســی خواهد شــد تا با افزایش 

هزینــه تخلفــات ســاختمانی ، از ســاخت و ســاز غیــر مجــاز و تخلــف ســاختمانی جلوگیــری شــود.
ــه  ک ــرو  ــژه مت ــهرداری بوی کالن ش ــای  ــروژه ه ــدرکاران پ ــت ان ــه دس کلی ــکر از  ــن تش ــان ضم ــدی در پای  حمی
کمیســیون  مطالبــه شهرســتانی بــوده و بــا هــم افزایــی و همدلــی مســئولین شــهر و تصویــب مصوبــات در 
هــای تخصصــی، بــا پیشــرفت قابــل توجهــی در حــال انجــام اســت، از صبــوری مردم اسالمشــهر بــا توجه به 

کــرده قدردانــی نمــود. کارگاهــی پیــدا  اینکــه شــهر بــا اجــرای همزمــان 3۵ تــا 40 پــروژه حالــت 

رئیس  ســازمان مدیریت پســماند از تولید بیش از 2۸00 تن آســفالت در ماه دی ســالجاری  توســط 
کارخانه آسفالت شهرداری اسالمشهر خبر داد. 

گفــت: بــا  گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، بهــزاد بذرگــری در توضیــح ایــن خبــر   بــه 
هــدف خودکفایــی و تامیــن آســفالت موردنیــاز ســطح شــهر، بــا همــت ســازمان مدیریــت پســماند 
کارخانه آســفالت شــهرداری اسالمشــهر به بیش از 2۸00 تن رســید  میزان تولید آســفالت  توســط 

کــه بــرای آســفالت معابــر ســطح شــهر اســتفاده شــده اســت. 
کارخانــه آســفالت شــهرداری اغلــب شــریانهای اصلــی و معابــر   گفتنــی اســت بــه واســطه تولیــدات 
فرعــی شــهر دســتخوش روکــش آســفالت شــده ،ضمــن اینکــه در شــرایط حــاد  اقتصــادی روز صرفه 

جویــی قابــل مالحظــه ای نیــز در بحــث هزینــه هــا اتفــاق افتــاده اســت.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

 تقدیر مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران
 از واحد آموزش شهرداری اسالمشهر

در پی کسب رتبه برتر حوزه آموزش مدیریت شهری استانداری تهران در کشور، از زحمات و تالش های مسئولین واحد 
آموزش شــهرداری های اســتان با برگزاری مراســمی تقدیر شــد. به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشهر، در جلسه 
هم اندیشی با سرگروه های آموزشی شهرداری های استان تهران که به نمایندگی مسئولین آموزش کل شهرداری های 
اســتان با حضور هادی گورابی مدیر کل دفتر امور شــهری و شــوراها اســتانداری تهران برگزار شــد، از زحمات و تالش های 
مســئول و کارشناســان واحــد آمــوزش شــهرداری اسالمشــهر قدردانــی بعمــل آمد. مدیر کل دفتــر امور شــهری و شــوراها در 
کیــد بــر اهمیت و جایــگاه آمــوزش، اظهار داشــت: امروز یکی از مشــکالت و معضالت اساســی پیش  ایــن جلســه ضمــن تا
روی شــهرداری هــا، ایجــاد درآمدهــای پایــدار مــی باشــد کــه آمــوزش صحیــح و بــه موقــع در ایــن خصــوص مــی توانــد نقــش 

بســزایی در موفقیت مدیریت شــهری در ایجاد درآمد پایدار در شــهرداری ها داشــته باشــد.

پردیس  سینمایی اسالمشهر میزبان چهلمین جشنواره فیلم فجر

 کلنگ احداث ایستگاه مترو 
در میدان نماز به زمین زده شد

رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی شــهرداری 
ســینمایی  پردیــس  گفــت:  اسالمشــهر 
کــران فیلــم های چهلمین  اسالمشــهر میزبــان ا

جشــنواره فیلــم فجــر اســت.
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، 
فرهنگــی  ســازمان  رئیــس  میرزاپــور  بهنــام 
اجتماعــی شــهرداری اسالمشــهر بــا اعــالم خبــر 
کــرد: بعــد از دو ســال وقفــه، پردیــس  فــوق اظهــار 
ســینمایی فجــر اسالمشــهر بــرای ســومین بــار 
از تاریــخ ۱2 تــا 22 بهمن مــاه ســال جــاری ، بــا 
کــران فیلــم هــای راه یافتــه به جشــنواره، میزبان  ا

ــود . جشــنواره فیلــم فجــر خواهــد ب
ــا اشــاره بــه اینکــه تهیــه بلیــت بــه صــورت  وی ب
گیشــه ســینما امکان پذیــر  حضــوری و از طریــق 
کــرد: فــروش بلیــت فیلم هــای  نیســت، بیــان 
از طریــق  بــه صــورت آنالیــن فقــط  جشــنواره 
تیکــت،  ایــران  فروشــی  بلیــت  ســامانه های 
عمــوم  بــرای  هفــت  گیشــه  و  تیکــت  ســینما 
متقاضیــان  و  بــوده  پذیــر  امــکان  شــهروندان 
می تواننــد از ســاعت ۱0 صبــح روز چهارشــنبه 
۶ بهمــن مــاه جــاری بــدون هیــچ محدودیتــی 
و تنهــا بــه شــرط وجــود ظرفیــت باقیمانــده در 
ســالن ســینما و سانســهای نمایــش دهنــده 
فیلــم هــا تــا تاریــخ 22 بهمــن بلیــت فیلم هــای 

کننــد.  مــورد نظــر خــود را تهیــه 
رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری 
پردیــس  در  امســال  کــرد:  کیــد  تا اسالمشــهر 

سینمایی فجر اسالمشهر 22 فیلم از فیلم های 
منتخــب جشــنواره در چهــار ســانس بــا رعایــت 
دســتورالعمل هــای بهداشــتی و بــا 70 درصــد از 

کــران می شــود. ظرفیــت ســالن ا
همــکاری  و  همراهــی  از  قدردانــی  بــا  وی 
کــران فیلــم هــا در  مســئولین جشــنواره بــرای ا
کران  شهرســتان اسالمشــهر گفت: در حاشیه ا
کــه بــا حضــور نماینــده و  فیلــم هــای جشــنواره 

ناظــر ســتاد مرکــزی برگــزاری جشــنواره در محــل 
ســالن اصلــی ســینما انجــام می شــود، حضــور 
برخــی از عوامــل فیلــم هــا از جملــه بازیگــران و 
کارگردانــان موجــب رونــق و زینــت بخــش ایــن 

محافــل هنــری خواهنــد شــد.
کــران فیلــم هــای  میرزاپــور بــا اشــاره بــه اینکــه ا
جــدول  طبــق  بهمــن   22 تــا   ۱2 از  جشــنواره 
انجــام  جشــنواره  برگــزاری  ســتاد  اعالمــی 
ــا توجــه  ــرد: امســال ب ک می شــود، خاطرنشــان 
کثــر  ــا حدا ــا فیلــم هــا ب کرون ــه شــیوع بیمــاری  ب
کــران  70 درصــد ظرفیــت ســالن اصلــی ســینما ا
مــی شــوند و فقــط تعــدادی از فیلــم هــا در دو 
هیــچ  بــه  و  آیــد  مــی  در  نمایــش  بــه  ســانس 
نمایــش  بــرای  العــاده  فــوق  ســانس  عنــوان 

داشــت. نخواهیــم 
چهلمیــن  فیلم هــای  کــران  ا اســت  گفتنــی 
جشــنواره فیلم فجر در چهار ســانس و ســاعت 
هــای ۱4، ۱۶:30 ، ۱9،  2۱:30 بــا فــروش بلیــت 
بــه صــورت آنالیــن و غیــر حضــوری از طریــق 
ســامانه های بلیت فروشــی انجــام می شــود و 
ــد  ــا یــک شــماره تلفــن همــراه می توان هــر فــرد ب
از هــر 22 فیلــم بخــش مســابقه ســینمای ایــران 
کنــد و امــکان ابطــال یا  تــا ســقف دو بلیــت تهیــه 

تعویــض وجــود نــدارد.

در آســتانه ورود دســتگاه حفــاری تونــل متــرو بــه اسالمشــهر، طی مراســمی 
عملیــات اجرایــی احــداث ایســتگاه متــرو در میــدان نمــاز آغاز شــد.

کلنگ زنــی و آغــاز  گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، آییــن  بــه 
احــداث پــروژه ایســتگاه متــرو میــدان نمــاز، ظهــر امــروز همزمــان بــا والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س( و با حضور دکتر علی نیکزاد نایب رئیس مجلس 
شــورای اســالمی و تعــدادی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بویــژه 

دکتــر شــریفیان، حجــت االســالم تقــوی رئیــس مجمــع نماینــدگان تهــران، 
مهنــدس منصــوری اســتاندار تهــران، ائمــه جمعــه شهرســتان،اعضای 
شــورای شــهر،جمعی از مســئولین شهرســتانی و اســتانی ،خانــواده معظــم 

گردیــد. شــهدا و ایثارگــران و اصحــاب خبــر و رســانه برگــزار 
شایان ذکر است ایستگاه میدان نماز با اعتبار 224 میلیارد تومان در امتداد 

خــط 3 متــرو تهــران احــداث و تــا 24 مــاه آینده به بهره برداری می رســد.
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