
آغاز اجرای طرح استقبال از بهار 

انجام 175 عملیات آتش نشانی در بهمن ماه سالجاری

معاونــت خدمــات شــهری و امــور مناطــق  هــر ســاله در اســفند ماه عــاوه بر 
ح اســتقبال از بهار اســت. انجــام وظایــف عــادی خــود  مجــری طــر

گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسامشــهر، داود علــی نیــا مدیــر  بــه 
گفــت: بــا مســاعدتر شــدن شــرایط  خدمــات شــهری در توضیــح ایــن خبــر 
ح اســتقبال از بهــار امســال از روز گذشــته کلیــد خــورد  و پرســنل  جــوی، طــر
خدماتی نواحی خدمات شــهری و اداره زیبا ســازی ســازمان ســیما، منظر 
و فضــای ســبز شــهری مجموعــا" حــدود ۸۰ کیلومتــر جــداول معابــر اصلــی و 

کــرد.      فرعــی شــهر را رنــگ آمیــزی خواهنــد 
وی در ادامــه اظهــار داشــت: امســال در راســتای صرفــه جویــی و افزایــش 
ح بــدون پیمانــکار خــاص و بــا اســتفاده از تــوان  بهــره وری، اجــرای ایــن طــر
داخلــی معاونــت خدمــات شــهری بــه مرحلــه اجــرا در خواهــد آمــد و اعتبــار 
تخصیــص یافتــه تنهــا در بخــش تامیــن ملزومــات هزینــه شــده کــه بــا اجرای 
ح توســط پرســنل خدماتــی ۵۰۰ میلیــون تومــان صرفــه جویــی مالــی در  طــر
اجــرا انجــام مــی شــود. علــی نیــا ادامــه داد: از نیمــه اســفند مــاه جمــع آوری 
زبالــه شــهر در هــر ۲۴ ســاعت دوبــار انجام میشــود و ضمنــا نواحــی خدمات 
شــهری مکلف به پذیرش و حمل اســباب و اثاثه مازاد شــهروندان از درب 
ح اســتقبال  منــزل خواهنــد بــود .  مدیــر خدمــات شــهری افزود: امســال طر
از مســافرین نــوروزی نیــز بعــد از ۲ ســال توقــف دوبــاره انجــام خواهــد شــد و 
معاونــت خدمــات شــهری در اســفند مــاه در خصــوص تســهیل در رفــت و 
آمــد شــهروندان  در اجــرای رفــع تخلفــات ســد معابــر عمومــی، جــدی تــر از 

قبــل وارد عمــل خواهــد شــد.
گفــت: هــر چنــد از شــهروندان تقاضــا داریــم در پنــج شــنبه    وی در ادامــه 

کرونــا از  پایــان ســال بــه دلیــل شــیوع پیشــگیری از شــیوع بیشــتر ویــروس 
کننــد  ولیکــن تدابیــر الزم بــرای  مراجعــه بــه آرامســتانهای شــهر خــودداری 

کنــون اتخــاذ شــده اســت. حضــور احتمالــی شــهروندان از هــم ا
علــی نیــا ضمنــا ابــراز امیدواری کرد که امســال چهارشــنبه پایان ســال بدون 
خطــری را پشــت ســر بگذاریــم و همــه خانــواده هــا را بــه رعایــت ایمنــی و 

کــرد. ممانعــت از رفتارهــای پــر خطــر در ایــن جشــن باســتانی دعــوت 

برگزاری نشست هم اندیشی 
رییس شورا با مدیر امور آبفای اسالمشهر

بازدید رییس و اعضای شورای اسالمی شهر
 از سازمان مدیریت پسماند

آغاز عملیات ضربتی تیم حفاری متروی اسالمشهر 
برای عبور از زیر رودخانه شاتره

نشست هم اندیشی رئیس شورای اسامی شهر با مدیر امور آبفای اسامشهر برگزار شد.
ــز ارتباطــات شــهرداری اسامشــهر، در ایــن جلســه محمــد مهــدی ســلیمی رئیــس شــورای  گــزارش مرک بــه 
اســامی شــهر بــا اشــاره بــه اینکــه تعامــل بــا مدیــران و دســتگاه هــای اجرایــی یکــی از رویکردهــای مهــم شــورا 
اســت گفــت: بــا همــکاری و  برگــزاری نشســت هــای مشــترک تــاش مــی کنیــم کــه مشــکات شــهروندان را بــه 

ســرعت مرتفــع کنیــم. 
گفتنی اســت این جلســه با هدف بررســی مشــکات شــهری در خصوص عبور از پیک مصرف ۱۴۰۱ و اجرای 

شــبکه جمع آوری فاضاب شــهری برگزار شــد.

 رییس و اعضای شورای اسامی شهر از سازمان مدیریت پسماند بازدید نمودند.
کــه بــا همراهــی معــاون خدمــات شــهری و  گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسامشــهر، در ایــن بازدیــد  بــه 
رئیس ســازمان مدیریت پســماند از بخشــهای مختلف ســازمان از جمله تعمیرگاه، حمل و نقل ، معاینه فنی، 
ســاختمان اداری و همچنیــن مرکــز ســاماندهی حیوانــات باصاحــب صــورت گرفــت، بذرگــری رئیــس ســازمان 

مدیریــت پســماند گزارشــی از عملکــرد بخــش هــای مختلــف ســازمان بــه رئیــس و اعضــای شــورا ارائــه نمــود.

بــا توجــه بــه حفــاری مکانیــزه از شــفت ورودی شــاتره، عملیــات اجرایــی ضربتــی تیــم حفــاری 
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری  متــروی اسامشــهر بــرای عبــور از رودخانــه شــاتره آغــاز شــد. بــه 
اسامشــهر، در حالــی کــه یکــی از دغدغــه هــای مهــم برخــی صاحــب نظــران در خصوص چگونگی 
عبــور تونــل متــرو اسامشــهر از رودخانــه شــاتره مــی باشــد، کارشناســان ســازمان مدیریــت حمــل و 
کــه قــرارگاه خاتــم االنبیــا بــا اســتفاده از شــیوه هــای  کردنــد  نقــل ریلــی شــهرداری اسامشــهر اعــام 
نویــن حفــاری قصــد عبــور از ایــن مانــع بــزرگ را دارنــد. گفتنی اســت تیم حفــاری و نیروهای ســازمان 
مدیریــت حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری اسامشــهر از مــدت هــا قبــل بــه صــورت آمــاده بــاش ۲۴ 
کــرده و بــر اســاس طــرح  ســاعته، اجــرای عبــور از رودخانــه شــاتره بــا طــرح انحــراف مســیر آب را آغــاز 

کردنــد. پیــش بینــی شــده، موفقیــت اجــرای ایــن طــرح را اعــام 
پــروژه متــرو اسامشــهر کــه یکــی از مهمتریــن پــروژه های حمل و نقل در اســتان تهران محســوب می 
شــود، همچنــان بــا تــاش نیروهــای اجرایــی قــرارگاه خاتــم االنبیا و همچنیــن ســازمان مدیریت حمل 
و نقــل ریلــی در حــال اجــرا بــوده و تــا بــه امــروز نیــز بــر 
پیشــرفت  از  شــده  مشــخص  زمانبنــدی  اســاس 
تونــل  حفــاری  اســت.  برخــوردار  خوبــی  فیزیکــی 
متــروی اسامشــهر در حالــی بــه ســمت میــدان 
نمــاز در حــال اجراســت که احداث ایســتگاه متروی 

میــدان نمــاز نیــز آغــاز و در مرحلــه اجــرا قــرار دارد.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

دیدار مردمی مسئولین ارشد اسالمشهر با اهالی شهرک 
 مصطفی خمینی در مسجد علی ابن موسی الرضاع

همزمــان بــا نمــاز مغــرب و عشــا، تعــدادی از مســئولین شــهری با حضور در مســجد علــی ابن 
موســی الرضــا)ع( شــهرک مصطفــی خمینــی در انتهــای خیابــان بــاغ فیــض، پــای صحبــت 
هــای اهالــی ایــن محلــه نشســتند. به گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسامشــهر، در این 
ــدار، اعضــای شــورای اســامی شــهر، شــهردار، مدیــران  ــا حضــور فرمان ــه ب ک ــدار مردمــی  دی
کن شهرک مصطفی خمینی  شهرداری و سایر مسئولین شهری برگزار شد، شهروندان سا
درخواســت ها و مشــکات خــود را بطــور مســتقیم بــا مســئولین در میــان گذاشــتند و دکتــر 
حمیدی شــهردار اسامشــهر و معاونین وی پس از بررســی درخواســت ها، قول مســاعد در 

خصــوص رفــع مشــکات شــهروندان در حیطــه وظایــف شــهرداری، بــه ایشــان دادنــد.
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تصویب بودجه ۱۶۹۹ میلیاردی
 شهرداری اسالمشهر برای سال ۱۴۰۱

...

بــا  اسامشــهر  شــهرداری  ســال۱۴۰۱  بودجــه 
مبلــغ ۱۶۹۹ میلیــارد تومــان بــه تصویــب رســید.
محمــد مهــدی ســلیمی رئیس شــورای اســامی 
نشســت  نوزدهمیــن  در  اسامشــهر  شــهر 
که با حضور همه اعضای شــورای  رســمی شــورا 
اصحــاب  و  شــهری  مدیــران  شــهردار،  شــهر، 
رســانه برگــزار شــد، ضمــن تقدیــر از زحمــات و 
خدمــات مجموعــه مدیریــت شــهری  در ایــام 
دهــه فجــر و تبریــک میــاد حضــرت علــی علیــه 
الســام اظهــار داشــت : از شــهردار و مدیــران 
شــهری می خواهــم بــا همتی بیشــتر برنامه های 
ویــژه ای بــرای خدمــات رســانی بهینــه، بودجــه 
و  داشــته  شــهری  مدیریــت  مســائل  دیگــر  و 
کارگــران شــهرداری را  موضــوع پرداخــت عیــدی 
کننــد.  بــا جدیــت و دغدغــه بیشــتری پیگیــری 
مشــکات  رفــع  اینکــه  بــر  کیــد  تا بــا  ســلیمی 
اســت،  شــورا  اعضــای  دغدغــه  شــهروندان 

کــرد: امیــدوارم بــا وحــدت رویــه و  خاطــر نشــان 
کــه همــه مدیــران دارنــد در ایــن شــرایط  همتــی 
ســخت اجتماعــی و اقتصــادی بــا هــر ظرفیــت و 
کنــار مــردم باشــیم و طبــق فرمایشــات  توانــی در 
اخیــر مقــام عظمــای والیــت با تبیین در مســائل 
اساســی انقــاب اســامی و کارهــا همــه ظرفیت 
را بــه میــدان آوریــم و در نهایــت موجــب تعالــی 

ــویم. ــورمان ش کش ــهر و  ش
اسامشــهر  شــهر  اســامی  شــورای  رئیــس 
کمیســیون برنامــه و بودجــه  ضمــن تشــکر از 
ســال  پیشــنهادی  بودجــه  بررســی  بــرای 
 ۱۴۰۱ ســال  بودجــه  گفــت:  شــهرداری   ۱۴۰۱
بــا حضــور همــه اعضــای شــورا بررســی و بــه 
مبلــغ ۱۶۹۹ میلیــارد تومــان نســبت بــه ســال 
گذشــته منطقــی تــر و عملیاتــی تــر شــده اســت، 
از شــهردار مــی خواهــم بــرای جلســه رســمی 
گزارشــی از نحــوه بســتن بودجــه ۱۴۰۱  بعــدی 

ارائــه دهنــد. در نوزدهمیــن نشســت رســمی 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــش الیح ــهر ش ــورای ش ش
کــه همگــی بــه تصویــب رســید . در ایــن  گرفــت 
نشســت الیحــه بودجــه تجمیعــی پیشــنهادی 
شــهرداری اسامشــهر و ســازمان های تابعــه 
ح و بودجــه پیشــنهادی  در ســال ۱۴۰۱ مطــر
کــه مبلــغ ۱۹۰۰ میلیــارد تقدیم شــورا  شــهرداری 
کاری  ــش  ــی، چک کارشناس ــس از  ــود، پ ــده ب ش
و اعــام نظــر بــه بیــش از ۱۶۹۹ میلیــارد تومــان 

مصــوب شــد.
گفتنــی اســت دو الیحــه دو فوریتــی پرداخــت 
بــه  هزینــه  کمــک  تومــان  میلیــون  یکصــد 
کمیتــه امــداد و اقشــار آســیب پذیــر  مددجویــان 
قائــم  بوســتان  انتخــاب  همچنیــن  و  جامعــه 
ابتــدای شــهرک واوان بــه وســعت ۵/۵ هکتــار 
بــه منظــور تجهیــز و اســتفاده بــه عنــوان پــارک 

ح و موافقــت شــد. بانــوان هــم مطــر

ــه  ــهری ب ــانان اسامش ــته آتشنش گذش ــاه  در م
۱7۵ ماموریــت اطفــا حریــق و امــداد و نجــات 

اعــزام شــدند.
گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسامشهر،  به 
آتــش   ۱۲۵ ســامانه  بــا  مردمــی  هــای  تمــاس 
نشــانی اسامشــهر در آذر مــاه، آتشنشــانان را 
بــه ۱7۵ عملیــات مختلــف اطفــا حریــق و امــداد 
کــرد کــه آتش نشــانان بــا اقدام  و نجــات رهســپار 
ســریع و اعــزام بــه موقــع نســبت بــه رفــع خطــر و 

کردنــد. ایمــن ســازي محــل حادثــه اقــدام 
 ۹3 شــده  انجــام  عملیــات   ۱7۵ مجمــوع  از 
مــورد مربــوط بــه اطفــا حریــق منــازل مســکونی، 
تجــاری، خــودرو و فضــای ســبز بــوده و ۸۲ مــورد 
مربوط به حوادثی همچون سقوط از آسانسور، 
گازگرفتگــی و ...  آبگرفتگــی، حــوادث حیوانــات، 
بــوده کــه در جریــان ایــن حــوادث ۵7 نفــر توســط 
آتشنشــانان نجــات یافتنــد و ۱۸ نفــر مصــدوم و 

متاســفانه یــک نفــر فــوت شــدند.


