
تداوم عملیات تعریض و اصالح هندسی بلوار بسیجتداوم عملیات تعریض و اصالح هندسی بلوار بسیج
 )حدفاصل خیابان شهید برنده سیفی تا خیابان شهید مجازی سعیدیه( )حدفاصل خیابان شهید برنده سیفی تا خیابان شهید مجازی سعیدیه(

بــا هــدف رفــع مشــکالت ترافیکــی و تســهیل در عبــور و مــرور شــهروندان، 
عملیــات تعریــض و اصــالح هندســی بلوار بســیج مســتضعفین حدفاصل 
خیابــان شــهید برنــده ســیفی تــا خیابــان شــهید مجــازی ســعیدیه در حال 

انجــام اســت.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر،  مطالعــات ایــن پــروژه 
از اواخــر ســال ۹۹ بــا رویکــرد حــذف دوربرگــردان نــا ایمــن ورودی خیابــان 
برنــده ســیفی و حــذف دوربرگــردان بیــن شــهرک قائمیه و ســعیدیه و ایجاد 
دسترســی جدیــد بــه شــهرک ســعیدیه بــا یــک دوربرگــردان) میــدان نمــاز 
( ایمــن بــرای خودروهــای ســواری و کامیونــت و همچنیــن  بــه میــدان نمــاز
ایجــاد یــک دوربرگــردان پروانــه ای شــکل ایمــن دو طرفــه بــا شــعاع گــردش 
غ  کانتینرهای ۱۸ چرخ، حد فاصل خیابان برنده ســیفی تا مجتمع ســیمر
بــه انجــام رســید و بــا تخصیــص اعتبــار ۵ میلیــارد تومانــی از طریــق الیحــه 
دو فوریتــی شــهرداری بــه شــورای اســالمی شــهر و تصویــب اعتبــار مذکــور 

توســط شــورای اســالمی شــهر )دوره ششــم( و تصویب شــورای هماهنگی 
حمــل و نقــل و ترافیــک فرمانــداری اسالمشــهر در دی مــاه ســال جــاری 

عملیــات اجرایــی از هجدهــم بهمــن مــاه امســال آغــاز گردیــد.
در حــال حاضــر عملیــات تعریض ضلع شــمالی بلــوار با حذف رفیــوژ کندرو 
و جابجایــی ۱۰ اصلــه تیــر بــرق و تخریــب و زیــر ســازی مســیر بــه طــول ۳۵۰ 
متــر و عــرض ۱۰ متــر ) بــه مســاحت کلــی ۳۵۰۰ متــر مربــع( و اجــرای نهــر بــه 
طــول ۳۵۰ متــر ، و در ضلــع جنوبــی بــا حــذف رفیــوژ کنــدرو بــه طــول ۹۵۰ متــر 
و عــرض حــدود ۷ متــر ) بــه مســاحت کلــی ۶۵۰۰ متــر مربــع( و اجــرای نهــر بــه 
کبــرداری  طــول ۸۰۰ متــر و حــذف و جابجایــی ۱۶ اصلــه تیــر بــرق و تخریــب خا

بیــش از ۱۰۰۰ کامیــون بــه صــورت شــبانه روزی در حــال انجــام بــوده اســت.
پیــش بینــی مــی گــردد در صــورت وجــود شــرایط مناســب جــوی و تامیــن 
آینــده و در  بودجــه مربوطــه عملیــات اجرایــی تــا فروردیــن مــاه ســال 

شــرایط ایــده آل تــا پایــان ســال جــاری بــه بهــره بــرداری کامــل برســد.

ترافیکــی  انحــراف  مجــوز  صــدور  جهــت  در 
پــل احمدآبــاد مســتوفی بــرای اجــرای پــروژه 
رئیــس  و  شــهردار  شــهر،  شــمالی  کمربنــدی 
پلیــس راه غــرب اســتان تهــران از ایــن محدوده 

نمودنــد. بازدیــد 
شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
کمربنــدی  احــداث  جهــت  در  اسالمشــهر، 
حــال  در  جبهــه  چنــد  در  کــه  شــهر  شــمالی 
انجــام اســت،  در محــدوده پــل احمدآبــاد بــا 
توجــه بــه اینکــه مســیر قســمت غربــی زیرگــذر 
مجــوز  اخــذ  بــرای  شــده،  ایجــاد  احمدآبــاد 
انحــراف ترافیکــی مــورد نیــاز در ضلــع شــرقی، 

بازدیــد میدانــی مشــترکی توســط ســرهنگ قبــاد 
قیطاســی رئیــس پلیــس راه غــرب اســتان تهــران 
بــه  و محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر 

همــراه تعدادی از کارشناســان صــورت پذیرفت 
مــورد  نیــاز،  مــورد  ترافیکــی  انحــراف  اجــرای  و 

گرفــت. قــرار  بازدیدکننــدگان  بررســی 

بازدید مشترک شهردار و رئیس پلیس راه غرب استان تهران 
از محل انحراف ترافیکی پل احمدآباد

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر
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برگزاری نشست هم اندیشی مسئولین روابط عمومی مناطق و سازمان های شهرداری اسالمشهر
اولیــن نشســت هــم اندیشــی مســئولین روابــط عمومــی مناطــق و ســازمان هــای شــهرداری اسالمشــر در دوران مدیریــت 
جدیــد اداره روابــط عمومــی برگــزار شــد.  بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، در جهــت ارائــه خدمــات بهتــر و 
پیشــبرد اهداف ســازمانی، نشســت هم اندیشــی مســئولین روابط عمومی مناطق و ســازمان های شهرداری اسالمشهر 
بــا حضــور احمــد صفــری مدیــر اداره روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــهرداری اسالمشــهر، کارشناســان اتــاق خبــر و 

مســئولین روابــط عمومــی مناطــق و ســازمان هــای شــهرداری اسالمشــهر برگــزار شــد.
در این جلســه هر یک از مســئولین روابط عمومی ها، به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و راهکارهایی 
جهت رفع مشــکالت ارائه گردید.  در ادامه این جلســه محســن حمیدی شــهردار اسالمشــهر، ضمن تشکر از مسئولین 
و کارشناسان روابط عمومی ها، با اشاره به نقش موثر روابط عمومی ها در تنویر افکار عمومی، خواستار تالش بیشتر و 

استفاده از تمامی ظرفیت ها در انعکاس اخبار و عملکرد مجموعه مدیریت شهری اسالمشهر شد. 

پیشرفت پروژه های عمرانی اسالمشهر پیشرفت پروژه های عمرانی اسالمشهر 
نیازمند پیگیری های فرا شهرستانی استنیازمند پیگیری های فرا شهرستانی است

 رئیــس شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه احــداث متــرو 
جــزو  اسالمشــهر  شــمالی  کمربنــدی  و 
محســوب  اســتانی  و  ملــی  پروژه هــای 
فــرا  پیگیری هــای  نیازمنــد  میشــوند 

اســت.  شهرســتانی 
شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
ســلیمی  مهــدی  محمــد  اسالمشــهر، 

رئیــس شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر در بیســتمین نشســت رســمی شــورا کــه بــا حضــور تمامــی اعضــای 
ــام مــاه رجــب اظهــار داشــت:  ــا تبریــک ای ــزار شــد، ب شــورا، شــهردار و مدیــران شــهری و اصحــاب رســانه برگ
امیــدوارم همگــی مــا در مــاه رجــب کــه مقدمــه ای بــرای خودســازی اســت بهــره کافــی و وافــی بــرده باشــیم و بــا 
قوت قلبی که می گیریم بیش از گذشــته در خدمت شــهروندان باشــیم و با منش و عظمت حضرت رســول 
و برنامــه ای کــه بــا دیــن کامــل خــود بــرای همــه امــورات انســان دارنــد بتوانیــم با فهم درســت در شــرایط کنونی 
 از تمامــی 

ً
بــه انــدازه خودمــان بهــره کافــی را ببریــم و در خدمــت مــردم باشــیم.  وی در ادامــه گفــت: مجــددا

مجموعــه مدیریــت شــهری درخواســت دارم در روزهــای پایانــی ســال با برنامه ریزی دقیق تر و جدیت بیشــتر 
در کار بــه خدمــات رســانی بــه مــردم بپردازیــم.

ســلیمی بــا اشــاره بــه اینکــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ بعــد از تــالش هــای بســیار و جلســات مکــرر کمیســیون برنامــه و 
کیــد کــرد: بودجه نســبتا عملیاتــی ســال ۱۴۰۱ بعــد از تصویــب در  بودجــه شــورا بــه کمیتــه انطبــاق ارســال شــده، تا
شــورا تقدیــم کمیتــه انطبــاق شــده و پــس از بررســی بــه عنــوان راهنمای ما برای ســال آینده محســوب می شــود.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی حاضــر از همــه مدیــران 
شهری خواستاریم با سعه صدر باالتر و فهم دقیقتر مسئله، موضوعات را پیش ببریم؛ چرا که مردم همه ما 
را مســئول جمهوری اســالمی ایران می دانند و انتظارات زیادی از ما دارند. ســلیمی با اشــاره به عدم پایبندی 
راه آهــن بــه توافقــات خــود بــا شــهرداری اسالمشــهر تصریــح کــرد: در برخــی مــوارد اختــالف نظر بین دســتگاه ها 
بــه مــردم آســیب می زنــد و توافقــات شــرکت راه آهــن با شــهرداری اسالمشــهر نیازمند پیگیــری فراتر از شوراســت 
و از نمایندگان محترم مجلس شــورای اســالمی در اســتان تهران خواهشــمندیم به موضوع تامین اعتبار مترو 
و کمربنــدی شــمالی ورود کننــد. وی افــزود: احــداث کمربنــدی شــمالی و متــرو پیوســت هــای مختلــف ترافیکــی، 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، پدافنــد غیرعامــل و زیســت محیطــی دارد کــه بخــش قابــل توجهــی از آن بــرای 
شــهرهای اطراف اســت و مجموعه مدیریتی شهرســتان باید دســت در دســت هم برای رفع موانع و تســهیل 

و تســریع ادامــه رونــد احــداث کمربنــدی شــمالی و مترو، موضوعات را از مســئولین شهرســتانی پیگیری کنیم.
گفتنــی اســت در بیســتمین نشســت رســمی شــورا ۶ الیحــه مطــرح شــد کــه ۴ الیحــه بــه تصویــب رســید و یــک 
الیحــه بــه منظــور بررســی بیشــتر در کمیســیون هــای تخصصــی به جلســه آتی موکــول و همچنیــن الیحــه اداره 
آبفــا در خصــوص اعمــال تبصــره ۳ مــاده واحــده آب و فاضــالب بهــا، مقــرر گردیــد رئیــس آبفــا اسالمشــهر بــا 
حضــور در جلســه بعــدی شــورا گزارشــی در زمینــه هزینــه کــرد آب بهــا در اسالمشــهر و رونــد پــروژه فاضــالب 

شــهری ارائــه و الیحــه مجــددا مطــرح گــردد.

شــهردار اسالمشــهر از بدعهــدی مســئولین شــرکت راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران در تعهــدات خــود 
بــا شــهرداری اسالمشــهر در خصــوص پــروژه کمربنــدی شــمالی شــهر خبــر داد. بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات 
شــهرداری اسالمشــهر، محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر در بیســتمین نشســت رســمی شــورا کــه بــا 
حضــور تمامــی اعضــا و اصحــاب رســانه برگــزار شــد، اظهــار کــرد: متأســفانه راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران 
بــه توافقاتــی کــه در ســال های اخیــر با شــهرداری اسالمشــهر داشــته، پایبند نیســت کــه این موضــوع موجب 
کندی ســرعت انجام پروژه های عمرانی شــهر شــده اســت. وی افزود: پروژه احداث کمربندی شــمالی شــهر 
کــه در چنــد جبهــه در حــال انجــام اســت و در نقاطــی از اراضــی راه آهــن عبــور میکنــد، بــه دلیــل عــدم پایبنــدی 
شــرکت راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران بــه توافقاتــی کــه شــهرداری در ســالهای گذشــته بــا مدیــران اســبق 
ایــن شــرکت داشــته، دچــار مشــکالتی گشــته کــه موجــب کنــدی در رونــد اجرای ایــن پروژه کالن شــده اســت. 
کیــد کرد: همزمان  حمیــدی بــا اشــاره بــه رونــد عملیات اجرایی مناســب دیگر پروژه های عمرانی در شــهر تا
بــا ســالروز والدت بــا ســعادت منجــی عالــم بشــریت، بوســتان شــش و نیــم هکتــاری شــهید ســلیمانی و دو 
ســاختمان خدمات شــهری طی مراســمی با حضور اســتاندار تهران و دیگر مســئولین افتتاح و بهره برداری 

خواهنــد شــد و عــالوه بــر آن شــفت دوم پــروژه متــرو اسالمشــهر در شــاطره هــم افتتــاح می گــردد.
کنون بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان  شهردار اسالمشهر ادامه داد: شهرداری اسالمشهر برای اجرای پروژه مترو تا
از منابع شهرداری هزینه کرده و با برنامه ریزی انجام شده تونل مترو تا میدان نماز حفر خواهد شد و آمادگی 
الزم را داریــم کــه در صــورت تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز طــرح از طریــق منابــع ملــی و اســتانی عملیــات اجرایــی 
احداث مترو تا میدان قائم و شهرســتان های بهارســتان و رباط کریم را هم برعهده بگیریم و اجرا کنیم. وی با 
کیــد بــر اهمیت احداث پروژه مترو اسالمشــهر خاطرنشــان کرد: با توجه به بیــش از ۵۰۰ هــزار تردد درطــول روز  تا
در محور آیت اهلل سعیدی و وجود ترافیک سنگین در این محور و همچنین جمعیت تقریبی دو و نیم میلیون 
ا شهرســتان های اسالمشــهر، بهارســتان و ربــاط کریــم و ضــرورت دسترســی آنهــا به شــهر تهــران، احــداث مترو 
می تواند بهترین راه حل برای کاهش ترافیک و تســهیل در دسترســی مردم باشــد که باید مســئولین مربوطه 
پیگیری های جدی تری در این زمینه داشــته باشــند. حمیدی با اشــاره به بودجه ســال ۱۴۰۰ شــهرداری گفت: 
کنــون بالــغ بــر هــزار میلیــارد تومــان از بودجــه شــهرداری اسالمشــهر در ســال جــاری محقــق شــده و تــا پایــان  تا

ســال تمــام تعهداتــی که برای شــهرداری تعیین شــده تحقــق می یابد.

عدم پایبندی مسئولین راه آهن به تعهدات با شهرداری اسالمشهر 
در خصوص پروژه کمربندی شمالی اسالمشهر

تولید بیش از تولید بیش از ۵۸۰۰۵۸۰۰تن آسفالت در بهمن ماه سالجاری تن آسفالت در بهمن ماه سالجاری 
توسط کارخانه آسفالت شهرداری اسالمشهر توسط کارخانه آسفالت شهرداری اسالمشهر 

رئیــس  ســازمان مدیریــت پســماند از تولیــد حــدود  رئیــس  ســازمان مدیریــت پســماند از تولیــد حــدود  ۵۸۷۳۵۸۷۳ تــن آســفالت در  تــن آســفالت در 
ــهر  ــهرداری اسالمش ــفالت ش ــه آس ــط کارخان ــالجاری  توس ــن  س ــاه بهم ــهر م ــهرداری اسالمش ــفالت ش ــه آس ــط کارخان ــالجاری  توس ــن  س ــاه بهم م

خبــر داد. خبــر داد. 
ــا هــدف خودکفایــی و  ــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، ب ــزارش مرک ــه گ ــا هــدف خودکفایــی و ب ــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، ب ــزارش مرک ــه گ ب
تامیــن آســفالت موردنیــاز ســطح شــهر، حــدود تامیــن آســفالت موردنیــاز ســطح شــهر، حــدود ۵۸۷۳۵۸۷۳ تــن آســفالت توســط  تــن آســفالت توســط 
کــه ایــن میــزان در  کــه ایــن میــزان در کارخانــه آســفالت شــهرداری اسالمشــهر تولیــد شــده  کارخانــه آســفالت شــهرداری اسالمشــهر تولیــد شــده 
اجــرای پــروژه هــای آســفالت کمربنــدی شــمالی شــهر، خیابــان ابــن ســینا اجــرای پــروژه هــای آســفالت کمربنــدی شــمالی شــهر، خیابــان ابــن ســینا 
شــهرک ســالور، خیابــان هجــرت شــهرک واوان، خیابــان شــهرک ســالور، خیابــان هجــرت شــهرک واوان، خیابــان ۵۰۵۰ و محلــه مظفریه  و محلــه مظفریه 

خیابــان زرافشــان و اقدامــات امانــی مناطــق اســتفاده شــده اســت. خیابــان زرافشــان و اقدامــات امانــی مناطــق اســتفاده شــده اســت. 
کارخانــه آســفالت شــهرداری اغلــب  کارخانــه آســفالت شــهرداری اغلــب گفتنــی اســت بــه واســطه تولیــدات  گفتنــی اســت بــه واســطه تولیــدات 
شــریانهای اصلــی و معابــر  فرعــی شــهر دســتخوش روکــش آســفالت شــده ، شــریانهای اصلــی و معابــر  فرعــی شــهر دســتخوش روکــش آســفالت شــده ، 
ضمــن اینکــه در شــرایط حاد  اقتصــادی روز صرفــه جویی قابل مالحظه ای ضمــن اینکــه در شــرایط حاد  اقتصــادی روز صرفــه جویی قابل مالحظه ای 

نیــز در بحــث هزینــه هــا اتفــاق افتــاده اســت.نیــز در بحــث هزینــه هــا اتفــاق افتــاده اســت.


