
کاهش 49 درصدی تصادفات رانندگی منجر به فوت 
در مقایسه با سال گذشته در اسالمشهر 

توجه ویژه شهرداری به اجرای برنامه های پایان سال و استقبال از بهار

معبری بنام شهید مدافع حرم شهید مهدی بختیاری 
در شهرک توحید منطقه یک نامگذاری شد

نشست مشترک سازمان آتش نشانی و نیروی انتظامی 
در خصوص مراسمات پایانی سال

همزمــان بــا اولیــن ســالگرد شــهادت رزمنــده دالور و مدافــع حــرم شــهید مهــدی بختیــاری، یکــی از معابــر 
اصلــی در منطقــه یــک شــهرداری بــه نــام ایــن شــهید واالمقــام مزیــن شــد.

بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر،در راســتای اجــرای یکــی از مصوبــات ســی و هشــتمین 
کــن عمومــی شــهرداری و  همزمــان بــا اولیــن ســالگرد شــهادت رزمنده  جلســه کمیتــه نامگــذاری معابــر و اما
دالور و مدافــع حــرم شــهید مهــدی بختیــاری ، یکــی از معبرهــای اصلــی منطقــه یــک شــهرداری در مجــاورت 
پــارک توحیــد بــه ســمت شــهرک طالقانــی و جانبــازان بــه نــام ایــن شــهید مزیــن و تابلــو معــرف آن بــا حضــور 

مســئولین شــهری نصــب گردیــد.

کثــری مراســمات پایانــی ســال، جلســه مشــترک ســازمان آتش نشــانی  بــه منظــور هماهنگــی و آمادگــی حدا
و نیــروی انتظامــی برگــزار شــد. بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، با توجــه به فرا رســیدن ایام 
پایانــی ســال و مراســمات پیــش رو از جملــه مراســم شــب چهارشــنبه )چهارشــنبه ســوری( پایانــی ســال ، 
آخریــن پنجشــنبه ســال و ... ، نشســت مشــترکی بــا حضــور حســین یــاری سرپرســت ســازمان آتشنشــانی 
و خدمــات ایمنــی، ســرهنگ خراســانی معــاون عملیــات فرماندهــی و ســرهنگ شــهبازی معــاون اجتماعی 
کثری بــرای کاهش  و پیشــگیری نیــروی انتظامــی اسالمشــهر برگــزار شــد تــا ضمــن هماهنگــی و آمادگــی حدا

آســیب هــا، امــکان ارائــه خدمــات مطلــوب تــر بــه شــهروندان فراهــم شــود.

تحقق 95 درصدی بودجه سال ۱۴۰۰ 
شهرداری  اسالمشهر

شــهردار اسالمشــهر در بیســت و یکمیــن نشســت رســمی شــورا از تحقــق بیــش از 95 درصــد بودجــه مصــوب 
شــده ســال ۱۴۰۰ شــهرداری خبــر داد. بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، محســن حمیــدی 
کثریت اعضای شورای اسالمی  شهر دار اسالمشهر در بیست و یکمین نشست رسمی شورا که با حضور ا
شــهر، مدیران مناطق و اصحاب رســانه برگزار شــد، اظهار داشــت: به عنوان یک شــهروند از اعضای شــورای 
اســالمی شــهر کــه بــا یــک دیــدگاه و وســعت نظــر نــگاه فنــی و کارشناســی بــه لوایــح داشــته اند تشــکر می کنم و 

اقدامــات خــوب صــورت گرفتــه در مجموعــه شــهرداری حاصــل درایــت و تدابیــر اعضای محترم شــورا اســت.
وی افــزود: در حــوزه درآمــدی در ســال جــاری قریــب بــه ۱۱۰۰میلیــارد تومــان بودجــه ۱۴۰۰ بــه صورت قطعی 
محقــق شــده کــه ایــن بــه غیــر از ۱۰۰ میلیــارد تومــان فــروش اوراق مشــارکت و 9۰ میلیــارد اســناد خزانــه و ۱۲ 
میلیــارد ایســتگاه متــرو میــدان نمــاز اســت، یعنــی عمــاًل بیــش از ۱۳۰۰ میلیــارد تومــان از بودجــه ســال۱۴۰۰ 
کیــد کــرد:  محقــق شــده اســت. حمیــدی بــا اشــاره بــه افزایــش درآمــد شــهرداری نســبت بــه ســال گذشــته تا
کــه  درآمــد شــهرداری نســبت بــه ســال گذشــته ۷۰۰ میلیــارد تومــان افزایــش داشــته و بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
۱۳۷۰ میلیــارد مصــوب شــده بــود بــدون در نظــر گرفتــن متمــم بودجــه، بیــش از 95 درصــد محقق شــده که 

مرهــون حمایــت هــا و تالش هــای اعضــای شــورای شــهر اســت.
گفتنــی اســت بودجــه ســال ۱۴۰۰ کــه در شــورای پنجــم ۱۳۷۰ میلیــارد مصــوب شــده بــود بــا متمــم بودجه به 

۱5۷۰ میلیــارد رســید و در حــال حاضــر بیــش از ۱۳۰۰ میلیــارد تومان آن محقق شــده اســت.

بازدید مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران بازدید مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران 
از پروژه های کالن شهرداری اسالمشهراز پروژه های کالن شهرداری اسالمشهر

شــهری  نقــل  و  حمــل  شــبکه  مهندســی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
اسالمشــهر گفــت: بــا انتظــام بخشــیدن معابــر اصلی و فرعی ســطح شــهر 
و مجهــز کــردن ایــن معابــر بــه تجهیــزات ترافیکــی، کاهش چشــمگیری را در 

تلفــات رانندگــی منجــر بــه فــوت  شــاهد بــوده ایــم .
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، حمیدرضــا چابــک  بــه 
ــدی  ــش ۴9 درص ــوت کاه ــه ف ــر ب ــات منج ــا در تلف ــه تنه ــه ن ــان  اینک ــا بی ب
ــا ســال گذشــته داشــته ایــم بلکــه در جلســه مــاه گذشــته  در مقایســه ب
شــورای ترافیک اســتان، اســتاندار تهران اعالم داشــت اسالمشــهر از نظر 
پایــش تصویــری و دوربیــن هــای کنتــرل ترافیــک رتبــه اول اســتان تهــران و 
رتبــه هفتــم کشــور را کســب کــرده اســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــن اتفاقــات 
در حالــی بــوده اســت کــه تغییــرات هندســی کارشناســی شــده ای در معابــر 
داشــته ایــم، افــزود: اقدامــات ترافیکــی و تعریــض و تغییــر شــکل هندســی 
معابــر همچنــان ادامــه دارد تــا جایــی کــه هــم در حــوزه کاهــش ترافیــک و 

هــم کاهــش تصادفــات بــه نتایــج خوبــی برســیم.
چابــک رئیــس ســازمان مدیریــت و مهندســی شــبکه حمــل و نقل شــهری 
در خصــوص پــروژه تعریــض و اصــالح هندســی بلــوار بســیج حــد فاصــل 
ــان شــهید مجــازی )ســعیدیه(ابراز  ــا خیاب ــان شــهید برنــده ســیفی ت خیاب
داشــت: مطالعــات ایــن پــروژه از اواخــر ســال 99 بــا رویکــرد حــذف بریدگــی 
نــا ایمــن ورودی خیابــان برنــده ســیفی و حــذف بریدگــی میــان شــهرک 

قائمیــه و ســعیدیه و ایجــاد دسترســی جدیــد بــه شــهرک ســعیدیه بــا یــک 
دوربرگــردان ایمــن بــرای خــودرو های ســواری و کامیونت و همچنین ایجاد 
یــک دوربرگــردان پروانــه ای شــکل دو طرفــه بــا شــعاع گــردش کانتینرهــای 
۱8 چــرخ ) ســیم تریــل هــای معــدن زبالــه ســایت ســالور و تریلــر هــای 
شــرکت لبنیــات میهــن(  ایمــن حــد فاصــل خیابــان برنده ســیفی تا مجتمع 
غ بــه انجــام رســید و عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه کــه از هجدهــم  ســیمر
بهمــن مــاه امســال آغــاز گردیــده  بــا ســرعت خوبــی در حــال انجــام اســت.

معــاون خدمــات شــهری و امــور مناطــق شــهرداری بــر لــزوم برنامــه ریــزی 
دقیــق و منســجم جهــت اجــرای هــر چــه بهتــر برنامــه هــای پایــان ســال و 

کیــد کــرد. اســتقبال از بهــار تا
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، روز گذشــته جلســه 
بررســی و تدویــن طــرح اســتقبال از بهــار، خدمــات ســفر و ســاماندهی 
ــاون  ــه مع ــت  گنج ــه ریاس ــال ب ــر س ــنبه آخ ــج ش ــنبه و پن ــای چهارش روزه

خدمــات شــهری و امــور مناطــق شــهرداری و بــا حضــور معــاون اجتماعــی 
ناجــا، نماینــده پلیــس راهنمایــی و رانندگــی، نماینــده اورژانــس و فوریــت 
هــای پزشــکی و جمعــی از مدیــران ســازمان هــا و مناطــق و کارشناســان 

ــزار شــد. شــهرداری در ســالن جلســات معاونــت خدمــات شــهری برگ

کیــد بــر  گنجــه معــاون خدمــات شــهری و امــور مناطــق ضمــن تا کبــر  ➕ا
اهمیــت ایجــاد رفاه و امنیت اجتماعــی برای شــهروندان در روزهای پایان 
ســال، همــکاری، همدلــی و وحــدت ادارات خدمات رســان با برنامه ریزی 
دقیــق را جهــت اجــرای هــر چــه بهتــر برنامــه هــای پایان ســال و اســتقبال از 

بهــار خواســتار شــد.
ــهری در  ــک ش ــاماندهی ترافی ــون س ــی همچ ــه موضوعات ــه جلس در ادام
معابر اصلی و پرتردد، ســاماندهی دستفروشــان و وانت بارها در راســتای 
بــاش و اســتقرار ماشــین  آمــاده  لــزوم  پیــاده ســازی انضبــاط شــهری، 
آالت آتــش نشــانی و اورژانــس، لــزوم آمــاده بــاش و تجهیــز پیمانــکاران 
رفــت و روب مناطــق بــه ادوات ایمنــی همچــون کپســول آتــش نشــانی، 
اجــرای دقیــق طــرح رفــع ســدمعبر در مبــادی اصلــی و پرتــردد شــهر، لــزوم 
کــن پــر تــردد و آســیب پذیــر مناطــق ششــگانه  شناســایی و نقطــه یابــی اما
کنتــرل بــر روز چهارشــنبه ســوری و ... مــورد بحــث و  شــهری در جهــت 
بررســی حاضریــن قــرار گرفــت و تصمیماتــی در ایــن خصــوص اتخــاذ شــد.

ســیدجواد صالحیــان مدیــر کل مالیــات بــر ارزش افــزوده اســتان تهــران از 
پــروژه هــای کالن شــهرداری اسالمشــهر بازدیــد نمــود.

کــه  گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، در ایــن بازدیــد  بــه 
گــری مشــاور  بــا همراهــی محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر و برز
مالیاتــی شــهردار از پــروژه هــای کالن شــهر اسالمشــهر همچــون متــرو، 
کمربنــدی شــمالی و بوســتان5/۶هکتاری شــهید حــاج قاســم ســلیمانی 
در شــهرک امــام حســین صــورت پذیرفــت، محســن حمیــدی توضیحاتــی 
ــرفت  ــور و پیش ــای مذک ــروژه ه ــک از پ ــر ی ــرای ه ــد اج ــوص رون را در خص

فیزیکــی آنهــا ارائــه داد و از مســاعدت هــای ســازمان امــور مالیاتــی در 
پیشــبرد برنامــه هــا و پــروژه هــای شــهرداری اسالمشــهر قدردانــی نمــود .
کل مالیــات بــر ارزش افــزوده اســتان تهــران نیــز ضمــن تشــکر  مدیــر 
اینکــه  از  خرســندی  ابــراز  و  شــهری  مدیریــت  مجموعــه  زحمــات  از 
گرفتــه،  کــه بعنــوان ارزش افــزوده در اختیــار شــهرداری قــرار  مبالغــی 
در عمــران و آبــادی شــهر و خدمــت بــه مــردم هزینــه مــی شــود، قــول 
بــه  را  پــروژه هــای مذکــور  تامیــن منابــع مالــی  زمینــه  مســاعدت در 

داد.  اسالمشــهر  شــهردار 

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

 توزیع نهال رایگان به شهروندان اسالمشهری
بمناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، توزیع رایگان نهال در مناطق و سازمان های 

شــهرداری ها به شــهروندان صورت پذیرفت. 
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، همزمــان بــا هفتــه منابــع طبیعــی و روز  بــه 
درختــکاری و در جهــت ترویــج فرهنــگ حفــظ و دوســتی بــا محیــط زیســت، هماننــد ســنوات 
گذشــته هــزاران اصلــه نهــال توســط ســازمان  ســیما ،منظــر وفضای ســبز شــهری تهیــه و جهت 
توزیــع در اختیــار مناطــق و ســازمان هــا قــرار داده شــد کــه روز گذشــته ضمــن کاشــت نمادیــن 
نهــال در محوطــه مناطــق و ســازمان هــا، تحویــل رایــگان نهــال بــه شــهروندان نیــز انجــام شــد.
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