
فصل تازه ی تحقق؛ مترو به میانه ی راه رسید

عدم توقف پروژه های شهرداری در ایام نوروز 

اسالمشهر چهارمین شهر کشور 
در کاهش فوتی های تصادفات جاده ای

محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر در بازدیدهــای نــوروزی خــود، بــر عــدم توقف پــروژه های شــهرداری 
کیــد کرد. در ایــام تعطیــالت نــوروز تا

بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، در بازدیدهــای مســتمر  شــهردار از پروژه هــای عمرانــی، 
وی از کمربندی شــمالی اسالمشــهر،  شــفت میانی شــاتره ، ایســتگاه مترو میدان نماز بازدید کرد، محســن 
کیــد بــر اینکــه پروژه های شــاخص شــهری اسالمشــهر همچــون مترو بــدون هیچگونه توقفی  حمیــدی بــا تا
و بــا ســرعت در حــال انجــام هســتند بــا گــزارش ارائــه شــده توســط رضــا قاســمی رئیــس ســازمان حمــل و 
نقــل ریلــی کــه حمیــدی را همراهــی مــی نمــود، در جریــان رونــد پیشــرفت پــروژه احــداث متــرو اسالمشــهر و 

حفــاری تونــل متــرو و پــروژه احــداث ایســتگاه میــدان نمــاز قــرار گرفــت.

گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، ســرهنگ دلجویــی رییــس پلیــس راهــور اسالمشــهر  بــه 
از کاهــش ۴۷درصــدی فوتــی هــای ناشــی از تصــادف در شهرســتان اسالمشــهر  نســبت بــه آمــار مشــابه 
ــر داد و گفــت: ایــن مســاله و کاهــش آمــار تصادفــات موجــب شــد ، اسالمشــهر در رتبــه  ســال قبــل خب
کشــور انتخــاب و مــورد تقدیــر  کاهــش فوتــی هــای تصادفــات جــاده ای  چهارمیــن شــهر برگزیــده در 

مســئولین کشــوری قــرار بگیــرد.
ــردد  ــهیل در ت ــوص تس ــال در خص ــر س ــاه آخ ــد م ــص در چن ــته و باالخ ــال گذش ــی س ــت در ط ــی اس گفتن
شــهروندان، افزایــش خدمــات بیــن جاده ای،افزایــش و ســاماندهی دوربیــن هــای ثبــت تخلفــات و 
همچنیــن تعریــض خیابان هــای پــر خطــر و پرترافیــک ماننــد بلــوار آیــت اهلل ســعیدی حــد فاصــل خیابــان 

ــا ســر قائمیــه در دو الیــن رفــت و برگشــت اقدامــات ارزنــده  ای انجــام شــده اســت. برنــده ســیفی ت

دیدار شهردار و اعضای شورای شهر اسالمشهر
با  مسئولین و مدیران شهرستان

در اولیــن جلســه مشــترک  درســال جدیــد شــهردار اسالمشــهر بــه همــراه اعضــای شــورای اســالمی شــهر 
اسالمشــهر بــه دیــدار امــام جمعــه ،فرمانــدار ، مســئولین دســتگاه قضــا و فرمانــده ســپاه رفتنــد.

بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر  چهاردهــم فروردیــن و بــه مناســبت دیــد و بازدیــد ســال 
نــو  دکتــر محســن حمیــدی  بــه همــراه  محمــد مهــدی ســلیمی رئیــس ، مرتضــی خانعلــی نایب رییــس ،علی 
کبــر اســحقی،اورینب مســرور ،مهــدی جاویــد و مصطفــی ســاالریان اعضــای  ترکمــن ،داوود حــورزاده ،ســید ا
شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر  با حضور در دفتر حجت االســالم محمدی  امام جمعه  واوان، حبیبی 
فرماندار اسالمشــهر ،ســرهنگ ایلکا فرمانده ســپاه و حجت االســالم عباســی  رئیس دادگســتری و اســدی 
مقــدم  دادســتان اسالمشــهر ضمــن گرامیداشــت فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان  ســال نــو را بــه مســئولین 
شهرســتان تبریــک و درمــورد موضوعاتــی همچــون اهمیــت اجــرای فرامیــن مقــام معظــم رهبــری درخصوص 
شــعار ســال و ارتبــاط  دو ســویه و هماهنگــی بیــن ادارات شهرســتان و درنهایــت رضایــت شــهروندان از 

عملکــرد ادارات و دســتگاههای اجــرای در ســطح شهرســتان بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.

ســـالمـاسالمشهر
بهره برداری از یک گشایش ترافیکی در اولین روز سال جدیدبهره برداری از یک گشایش ترافیکی در اولین روز سال جدید

بــا حفــاری بیــش از ۴ هــزار و 600 متــر از تونــل متــرو، اجــرای ایــن پــروژه از مــرز 
50 درصــد گذشــت. اتفاقــی کــه بایــد بــه فــال نیــک گرفــت و بــه تمام کســانی 

کــه بــرای اجــرای آن تــالش کــرده انــد، دســت مریــزاد گفــت.
ایــن پیشــرفت در حالــی بــه ســمت میــدان نمــاز در حــال اجــرا بــود کــه یــک 
کــن در مســیر پــروژه قــرار داشــت، ولــی از  مانــع بزرگــی بــه نــام رودخانــه 
آنجایــی کــه تصمیــم بــر آن اســت تــا هیــچ مانعــی ســد راه ایــن پــروژه نباشــد، 
ــا کارشناســان ســازمان مدیریــت حمــل و  کیــپ اجرایــی متــرو ب ــا تــالش ا ب
نقــل ریلــی شــهرداری در یــک عملیــات شــبانه روزی توانســتند تونــل متــرو 

را بــه ســمت دیگــر رودخانــه کــن هدایــت کننــد.
امــا اتفــاق دیگــری کــه بــرای ادامــه حفــاری الزم بــود تــا تونــل بــه ســمت میــدان 
نمــاز ادامــه پیــدا کنــد، احــداث شــفت میانــی برای پشــتیبانی و ترابــری بود که 

از مــاه هــای گذشــته عملیــات اجــرای ایــن شــفت بــه قطــر 1۴ متــر آغاز شــد.
کــش  یکــی دیگــر از مشــخصات ایــن شــفت، اســتفاده از آن بــه عنــوان هوا
بــا  بــرداری اســت. در واقــع  اتمــام تونــل متــرو و در زمــان بهــره  از  پــس 
کارشناســی هــای صــورت گرفتــه در راســتای کاهــش زمــان و هزینــه، ایــن 

گردیــد. شــفت احــداث 
ــا اتمــام ایــن شــفت میانــی، کارگاه حفــاری از آزادگان بــه ایــن منطقــه یعنــی  ب
کیپ هــای اجرایــی از این  شــهرک شــاتره در کنــار رودخانــه کــن منتقل شــده و ا
ک بهــره خواهنــد بــرد. نقطــه بــرای کوتــاه شــدن مســیر نقالــه هــای حمــل خــا

چنانچــه در جــذب اعتبــارات الزم بــرای ادامــه حفــاری متــرو مشــکلی پیــش 
نیایــد، در ادامــه، حفــاری از شــفت میانــی در مســافت کمتــر از ۴ هــزار و 300 

متــر، بیــن یــک یــا دو ســال بــه ایســتگاه میــدان نمــاز خواهــد رســید.

دوربرگــردان بلــوار بســیج مســتضعفین اسالمشــهر حدفاصــل خیابــان 
بــا حضــور  ابتــدای قائمیــه ، در اولیــن روز ســال 1۴01  تــا  برنــده ســیفی 

گشــایی شــد. مســئولین شــهری و شهرســتانی باز
این پروژه که مطالعات آن با هدف حذف دوربرگردان های ناایمن حدفاصل 
شــهرک الله تا میدان قائم و ایجاد دوربرگردان ایمن  برای خودروهای ســبک 
و ســنگین در ایــن مســیر بــه انجــام رســیده بــود، با تصویــب الیحه دوفوریتــی در 
شــورای اســالمی شــهر دوره ششــم و تاییــد شــورای هماهنگــی حمــل و نقــل 
و ترافیــک فرمانــداری اسالمشــهر، از 18 بهمــن مــاه ســال گذشــته بــا تعریــض و 

اصــالح هندســی بلــوار بســیج به طــول دو کیلومتر آغاز شــد.

تعریــض ضلــع شــمالی و جنوبــی بلــوار بــا حــذف رفیــوژ کنــدرو در دو طــرف،  
کبــرداری،  زیرســازی  و اجــرای نهــر  جابجایــی تیرهــای بــرق، تخریــب ، خا
آســفالت ریــزی ایــن مســیر و ســپس اجــرای  و در نهایــت بتن ریــزی و 
ــل  ــل و نق ــازمان حم ــت س ــا هم ــه ب ک ــود  ــی ب ــه مراحل ــردان از جمل دوربرگ
ترافیــک  شــهرداری اسالمشــهر  در مــدت زمــان ۴0 روز  انجــام شــد  و بــا  
خط کشــی و نصــب عالئــم ترافیکــی در ســاعت پایانــی آخریــن روز ســال 

ــرداری رســید. ــه مرحلــه بهره ب ــد ب گذشــته، در اولیــن روز ســال جدی
گفتنــی  اســت اجــرای ایــن دوربرگــردان تاثیــر بســزایی در کاهــش گره هــای 

ترافیکــی ایــن مســیر و تســهیل در تــردد شــهروندان خواهــد داشــت.

تحقق ۱۰۰درصدی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری اسالمشهر
ــهردار  ــدی ش ــن حمی ــهر، محس ــهرداری اسالمش ــات ش ــز ارتباط ــزارش مرک ــه گ ــر داد. ب ــهر  خب ــهرداری اسالمش ــال 1۴00 ش ــه س ــل  بودج ــق  کام ــهر از تحق ــهردار اسالمش ش

اسالمشــهر در جلســه دیــدار مدیــران مناطــق و روســای ســازمانهای تابعــه شــهرداری بــا اعضــای شــورای شــهر،باتبریک 
ســال نــو وحلــول مــاه مبــارک رمضــان ، اظهــار کــرد: بــا مجاهــدت ،تــالش بــی وفقه و پیگیــری های مدیــران و پرســنل مناطق و 

ســازمانها، تمــام بودجــه در آمــدی ســال 1۴00 شــهرداری اسالمشــهرمحقق شــد.
حمیــدی بــا قدردانــی از همراهــی مســئولین دســتگاهها  وادارات شهرســتان بــا مجموعــه مدیریــت شــهری اسالمشــهر، 
کیــد کرد:بــا تحقــق بودجــه وتامیــن اعتبــارات موردنیــاز ابــر پــروژه هــای متــرو و کمربنــدی شــهید ســلیمانی بــا ســرعت  تا
و پیشــرفت مناســب در حــال اجــرا بــوده و انتظــار مــی رود در موعــود مقــرر تکمیــل و بــه بهــره بــرداری برســد. شــهردار 
اسالمشــهر بــا اشــاره بــه افزایــش بودجــه ســال آتــی ،خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط  شــهرداری و اجــرای طرحهــای 
عمرانــی مجموعــه مدیــران شــهرداری در تــالش هســتند بودجــه ســال 1۴01 نیــز به طــور کامل تحقق یابد تا شــهرداری 

بتوانــد در ارائــه خدمــات بیشــتر بــه مــردم گام بــردارد.
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