
بازدید شهردار و اعضای شورای اسالمی بازدید شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر از پروژه های سطح شهرشهر از پروژه های سطح شهر

کمربنــدی  شــهردار اسالمشــهر از افتتــاح و بهره بــرداری بخش هایــی از 
ــا عیــد ســعید فطــر خبــرداد.  شــمالی اسالمشــهر ت

بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، محســن حمیدی شــهردار 
اسالمشــهر در بیســت و دومیــن جلســه رســمی شــورای شــهر اسالمشــهر 
کــه بــا حضــور اعضــای شــورای شــهر، مدیــران شــهرداری و اصحــاب رســانه در 
صحــن علنــی شــورا برگــزار شــد، با ارائــه گزارشــی از روند عملیــات اجرای پــروژه 
کمربنــدی شــمالی اظهــار داشــت: همزمــان بــا عیــد ســعید فطــر بخش هایی 
از کمربندی شــمالی پروژه شــهید ســلیمانی افتتاح و زیر بارترافیک می رود. 
کیــد بر فعال بــودن کارگاه پروژه کمربندی شــمالی شــهر افــزود:  حمیــدی بــا تا
بــا تکمیــل عملیــات اجرایــی پــل احمدآبــاد مســتوفی، بخشــی از کمربنــدی 
شــمالی قابــل بهره بــرداری می شــود و در جبهــه دیگــری از کار تابلیــه ضلــع 

شــرقی انتهــای خیابــان مطهــری تــا هفتــه آینــده احــداث مــی شــود.
کید بر ضرورت اهمیت تکمیل سریع پروژه شهید سلیمانی بیان  وی با تا
کــرد: امــروز دســتگاه کشــش کابــل هــای پــل تقاطــع غیرهمســطح خیابــان 
شــهید برنــده ســیفی وارد کارگاه شــد کــه تــا هفتــه آینــده عرشــه هــای پــل 
نصــب می شــود و تــا نیمــه نخســت ســال جــاری بخــش هایــی از کمربنــدی 
شــمالی اسالمشــهر تکمیل افتتاح و مــورد بهره بــرداری قــرار خواهد گرفت.
اجــرای  روی  پیــش  موانــع  برخــی  بــه  اشــاره  بــا  اسالمشــهر  شــهردار 
کــرد در بحــث اجــرای پــروژه ۲۴ متــری  کیــد  طرح هــای عمرانــی شــهر، تا
کنارگــذر راه آهــن و کمربنــدی شــمالی در طــی ســالهای گذشــته توافقاتــی 
بــا مســئولین راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران توســط شــهرداری، رئیــس 
ــدار وقــت انجــام و پیگیــری هــای متعــددی صــورت  شــورای شــهر و فرمان
کــه بــا تغییــرات ایجــاد شــده در مدیریــت راه آهــن بخش هایــی از  گرفتــه 
ایــن توافقــات بــه نتیجــه نرســیده و ادامــه فعالیــت ایــن دو پــروژه در انتظــار 

مجوزهــا و همــکاری راه آهــن اســت.
ــه توافقــات  وی گفــت: در بحــث احــداث بنــدر خشــک آپریــن، راه آهــن ب
خــود بــا شــهرداری عمــل نکــرده و در جلســه اخیــری کــه بــا رئیــس کل راه 
آهــن بــا حضــور دکتــر شــریفیان نماینــده مــردم اسالمشــهر در مجلــس 
ع وقــت راه آهــن با  داشــتیم مســائل و مشــکالت مطــرح و مقــرر شــد در اســر
رفــع موانــع و صــدور مجوزهــای الزم مقدمــات ادامــه فعالیت اجرایــی پروژه 

هــای عمرانــی شــهر را فراهــم ســازد.
حمیــدی بــا ارائــه گزارشــی از پــروژه متــرو اسالمشــهر تصریــح کــرد: دســتگاه 
TBM پس از عبور از شفت پشتیبان شاطره، به لحاظ فنی و سرویس های 
دوره ای بــه مــدت دو هفتــه غیرفعــال شــده بــود کــه از دو روز گذشــته کار خــود 
را آغــاز کــرد و پــس از حفــر۴۰۰ متــر تونل به ســمت اسالمشــهر به منظور انجام 
عملیــات جمــع آوری و جابجایــی تجهیــزات ریــل پشــتیبان ایــن دســتگاه 
۴۵ روز متوقــف و غیــر فعــال مــی شــود. وی بــا اشــاره بــه وجــود پرونــده هــای 
بیشــماری در کمیســیون ماده ۵ گفت: در ســال ۱۳۹۹ با تالش ها و پیگیری 
هــای انجــام شــده تعــداد ۹پرونــده از شــهرداری اسالمشــهر در کمیســیون 
مــاده ۵ تعییــن تکلیــف و خــارج شــده کــه در ســال ۱۴۰۰ ایــن تعــداد بــه بالــغ بــر 
۵۰ پرونده رسیده و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ این تعداد افزایش بیشتری یابد 

و پرونــده هــای کالن موجــود رســیدگی و تعییــن تکلیف شــود.
شــهردار اسالمشــهر در خصــوص احــداث بازارچــه یــاس خاطرنشــان کــرد: 
احــداث بازارچــه پروتینــی یــاس یــک پــروژه ســرمایه گذاری چنــد میلیــارد 
تومانــی بــا مشــارکت بخــش خصوصــی بــوده کــه بــر اســاس قــرارداد فــی 
مابیــن شــهرداری و ســرمایه گذاری کــه بــه روش BOT انجــام می شــود ایــن 
مجموعــه بعــد از گذشــت مــدت هفــت ســال و نــه مــاه مــدت اجــرای آن بــه 

ــود. ــل داده می ش ــذار و تحوی گ ــهرداری وا ش

محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر بــه همــراه برخــی اعضــای شــورای 
اســالمی شــهر از پــروژه هــای کالن شــهری بازدیــد نمودنــد.

بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، در ایــن بازدیــد کــه مرتضــی 
خانعلی نایب رئیس شورای اسالمی شهر، حجت االسالم علی ترکمن، رضا 
عظیمــی ، مهــدی جاویــد و داود حــورزاده از اعضــای شــورای اســالمی شــهر، 
حمیــدی را همراهــی مــی نمودند پــروژه هایی همچون احداث ایســتگاه مترو 
میــدان نمــاز، کمربنــدی شــمالی شــهر و ... مــورد بازدیــد قرار گرفــت و حاضرین 

در جریــان پیشــرفت پــروژه هــا و رونــد اجــرای کار قــرار گرفتنــد.

افتتاح و بهره برداری بخشی از افتتاح و بهره برداری بخشی از 
کمربندی شمالی اسالمشهر تا عید سعید فطرکمربندی شمالی اسالمشهر تا عید سعید فطر

، تاکید کرد:  رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر

وندان  وانی شهر آرامش ر
ویه مسئولین اسالمشهر و وحدت ر در گر

رسی موانع اجرای کمربندی شمالی اسالمشهر رسی موانع اجرای کمربندی شمالی اسالمشهربر بر
در حضور وزیر اقتصاددر حضور وزیر اقتصاد

ــا  رئیــس شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر گفــت: در ایــن شــرایط ســخت آرامــش روانــی شــهروندان ب
وحــدت رویــه مســئولین و برنامــه ریــزی دقیــق میســر مــی شــود.

گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، محمــد مهــدی ســلیمی رئیــس شــورای اســالمی شــهر  بــه 
کــه بــا حضــور تمامــی اعضــای شــورا، شــهردار،  اسالمشــهر در بیســت و دومیــن نشســت رســمی شــورا 
مدیــران شــهری و اصحــاب رســانه برگــزار شــد، ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات در مــاه ضیافــت 
الهــی اظهــار کــرد: در ســالی کــه بــه نــام تولیــد، دانــش بنیــان و اشــتغال آفرینــی نامگــذاری شــده امیدواریــم 
مجموعــه مدیریــت شــهری بــا فهــم دقیــق از فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در تحقــق شــعار ســال خــط 
مشــی درســتی را اتخــاذ کننــد و بسترســازی مناســبی بــرای تولیدکننــدگان و اشــتغال آفرینــان فراهــم شــود.
ــهر  ــرای ش ــی ب ــات خوب ــورا اتفاق ــم ش ــدای دوره شش ــم و ابت ــورای پنج ــته در ش ــال گذش ــزود: در س وی اف
رقــم خــورده و شــورای ششــم بــا همــت مضاعــف و تعهــد هــر چــه بیشــتر بــه اســتقبال تکمیــل پروژه هــای 
عمرانــی رفتــه و بــا برنامه ریــزی دقیــق مانــع از تعطیلــی عملیــات اجرایــی فعالیت هــای عمرانــی در شــهر 

شــده و ایــن رویــداد هــای مثبــت در شــهر ماحصــل زحمــات همــه دســتگاه های شهرســتان اســت.
کیــد بــر اینکــه همــه مدیــران شــهری طبــق ســنوات گذشــته بــا جدیــت و برنامه ریــزی دقیــق  ســلیمی بــا تا
ــم  ــول می دهی ــی ق ــاری همگ ــال ج ــن س ــای آغازی ــن روزه ــرد: در همی ک ــان  ــد، بی ــا برون ــتقبال کاره ــه اس ب
همچــون روال گذشــته بــرای شــهرمان تــالش کنیــم، مــردم در شــرایط ســختی قــرار دارنــد بایــد بــا وحــدت 

رویــه مســئولین و برنامــه ریــزی دقیــق موجــب افزایــش آرامــش روانــی شــهروندان شــویم.
ح کــه یــک الیحــه مصــوب و الیحــه  گفتنــی اســت در بیســت و دومیــن نشســت رســمی شــورا دو الیحــه مطــر
دیگــر بــه منظــور بررســی بیشــتر بــه جلســه آتــی موکــول شــد و نامــه فرمانــداری شهرســتان اسالمشــهر 
موضــوع اعــالم نظــر پیرامــون مصوبــات بیســت و یکمیــن جلســه رســمی شــورای شــهر نیــز قرائــت و مــورد 

بررســی قــرار گرفــت.

در حاشــیه بازدیــد وزیــر اقتصــاد و دارایــی از بنــدر خشــک آپریــن، شــهردار اسالمشــهر بــا مدیــرکل 
ح و مــورد بررســی قــرار گرفــت.  راه آهــن دیــدار و موانــع اجــرای پــروژه کمربنــدی شــمالی اسالمشــهر مطــر
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر در حاشــیه  بــه 
بازدیــد وزیــر اقتصــاد و دارایــی از بنــدر خشــک آپریــن، در دیــدار بــا مدیــرکل راه آهــن جمهــوری اســالمی 
موانــع اجــرای کمربنــدی شــمالی اسالمشــهر را بیــان و خواســتار همــکاری و همراهــی بیشــتر  راه آهــن بــا 

مجموعــه مدیریــت شــهری اسالمشــهر شــد.
در ایــن دیــدار شــهردار اسالمشــهر درحاشــیه ســفر وزیــر اقتصــاد بــه شهرســتان اسالمشــهر و بازدیــد 
کــه بــا حضــور مدیــر کل راه آهــن جمهــوری اســالمی  از رونــد اجرایــی بنــدر خشــک آپریــن در نشســتی 
ومهــدی شــریفیان نماینــده مــردم اسالمشــهر در مجلــس و حســین حبیبــی فرمانــدار ایــن شهرســتان 
برگــزار شــد، بــا ارائــه گزارشــی از رونــد  فعالیتهــای انجــام شــده در احــداث کمربنــدی شــمالی اسالمشــهر، 
ح ،خواســتار تســریع  و اجــرای بــه  بــا اشــاره بــا عــدم ایفــای تعهــدات مجموعــه راه آهــن در اجــرای ایــن طــر

موقــع تعهــدات ایــن مجموعــه شــد.

افزایش ۴۵ میلیاردی اعتبار طرح مترو اسالمشهر 
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در مرحله بررسی 

بودجه در مجلس شورای اسالمی
متــرو  ح  طــر اعتبــار  اســالمی  شــورای  مجلــس  در  جــاری  ســال  بودجــه  بررســی  مرحلــه  در 

شــد. بررســی  میلیــاردی   ۴۵ افزایــش  بــا  اسالمشــهر 
، بــا پیگیــری هــای نماینــدگان حــوزه انتخابیــه  گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر بــه 
تهــران ری شــمیرانات و اسالمشــهر بویــژه دکتــر شــریفیان، در مرحلــه بررســی بودجــه ســال 
ح متــرو اسالمشــهر از مبلــغ ۹۲ میلیــارد تومــان  جــاری در مجلــس شــورای اســالمی، اعتبــار طــر

کــرد. پیشــنهادی الیحــه بودجــه بــه مبلــغ ۱۳۷ میلیــارد تومــان افزایــش پیــدا 

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

دومیــن نشســت هــم اندیشــی مســئولین روابــط عمومــی مناطــق و ســازمان هــای 
شــهرداری اسالمشــهر در دارالقــران شــهرداری اسالمشــهر برگــزار شــد.

بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، در ایــن جلســه کــه بــا حضــور 
احمد صفری مدیر اداره روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری اسالمشــهر، 
کارشناســان اتــاق خبــر و مســئولین روابــط عمومــی مناطــق و ســازمان هــای 
شــهرداری اسالمشــهر برگــزار شــد هــر یــک از مســئولین روابــط عمومــی ها بــه ارائه 
نقطــه نظــرات خــود پرداختــه و بــه مــواردی همچــون ارتقــاء جایــگاه روابط عمومی 
در مجموعه شــهرداری، انســجام بخشــی به فعالیت های روابط عمومی و ایجاد 
کید شــد. بســتر مناســب جهــت تخصصــی و حرفــه ای شــدن روابــط عمومــی ها تا

خبرنامه الکترونیک شهرداری اسالمشهر  .  شماره هفتاد و سه .  شنبه  27  فروردین ماه   ۱۴۰۱

برگزاری نشست هم اندیشی مسئولین روابط عمومی 
مناطق و سازمان های شهرداری اسالمشهر

برگزاری دوره آموزشی تخصصی کارکنان حراست ادارات شهرستان های  اسالمشهر، 
بهارستان، رباط کریم در شهرداری اسالمشهر

 دوره آموزشــی تخصصی کارکنان حراســت ادارات شهرســتان های اسالمشــهر، بهارســتان، 
ربــاط کریــم بــه میزبانی شــهرداری اسالمشــهر برگزار شــد. به گــزارش مرکز ارتباطات شــهرداری 
اسالمشــهر، در ایــن دوره تخصصــی کــه مدیــران و کارکنــان حراســت ادارات شهرســتان هــای 
اسالمشــهر، بهارســتان، ربــاط کریــم حضــور داشــتند و بــا هــدف ارتقــا ســطح کیفــی و توانمنــد 
ســازی کارکنــان حراســت ادارات برگــزار گردیــد، پــس از خوشــامدگویی و ســخنرانی ســید کمــال 
ســادات رئیــس اداره حراســت شــهرداری اسالمشــهر، اســتاد محمــدزاده اســتاد دانشــگاه و 
جامعــه شــناس بــه  تدریس دوره تخصصی جامعه شناســی به کارکنــان پرداخت.


