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از اقدامات مهم و تاثیر گذار مدیریت شهری اسالمشهر می توان به بازگشایی 
معابر و احداث خیابان های جدید در جهت روان سازی ترافیکی شهری اشاره 
کرد. اما کمربند شمالی که به عنوان شاه راه اصلی رفع گره های ترافیکی 
محسوب می شود، شاهکاری است که در چند روز گذشته شاهد کلنگ زنی 

آن و تجهیز کارگاه قرارگاه خاتم االنبیاءبرای اجرای این طرح بزرگ بوده ایم.
از پروژه های کالن شهرداری اسالمشهر  نوبه خود یکی  به  این پروژه که   .
محسوب می شود، نه تنها دربرگیرنده کاهش ترافیک درون شهری خواهد بود، 
بلکه مسیری خواهد شد برای تردد روان خودروهایی که از شهرهای همسایه 
قصد عبور از این شهر را دارند. طبق پیش بینی معاون عمرانی شهرداری این 

طرح تا 2 سال آینده اجرا و به بهره برداری خواهد رسید. 

کمربند شمالی 
گره گشای ترافیک اسالمشهر

از وعده تا عمل با شهردار اسالمشهر

و  واوان  مفتح  بلوار  و  ولیعصر  بلوار  تقاطع  در  میدان  احداث  عملیات 
بلوار در جاده کمالیه منتهی به این میدان  همچنین عملیات احداث 

به اتمام رسید.
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، همزمان با پروژه احداث 
میدان در تقاطع بلوار ولیعصر و بلوار مفتح که با هدف بهبود وضعیت 
تردد و رفع مشکالت ترافیکی در این محدوده از شهرک واوان به مرحله 
اجرا درآمد، بلوار جاده کمالیه نیز در طول 3۰۰ متر، پس از اجرای پروژه 
های عمرانی زیرسازی، جدولگذاری به طول ۲۰۰۰ متر، روکش آسفالت 
با مصرف ۲۸۵ تن آسفالت و همچنین نصب چراغ های روشنایی، نصب 
عالئم ترافیکی و رنگ آمیزی جداول، مورد بهره برداری شهروندان قرار 

گرفت. 
گفتنی است جاده کمالیه که از تقاطع بلوار ولیعصر و بلوار مفتح آغاز 
میشود، یکی از اصلی ترین جاده های دسترسی از شهرک واوان به اتوبان 

تهران_قم می باشد.

بهره برداری از جاده جدید االحداث 
کمالیه و میدان ولیعصر شهرک واوان

جعفر محمد رضایی  مدیر حقوقی شهرداری اسالمشهر ،درچهل و سومین 
جلسه مدیران ارشد شهرداری که باحضور رئیس دادگستری و دادستان 
شهرستان برگزار شد ،با ارائه گزارشی از عملکرد  واحد حقوقی شهرداری 
گفت ؛ طی سه سال گذشته برای یک میلیون و ۴۰۰ متر مربع از امالک 
شهرداری ،اسناد رسمی مالکیت اخذ شده وتاکنون  هیچ یک از امالک 

شهری به فروش نرفته ،است .
_رضایی بیان کرد: در این مدت تنها یک قطعه زمین 1۴۰۰ متری با 
کاربری آموزشی ، فرهنگی، ورزشی با اخذ مجوز از شورای شهر و رعایت 
و  واگذار شده  رفع کمبودسرانه های شهری  وبه منظور  قانونی  الزامات 
درآمدهای  ایجاد  از طریق  مالی خود  منابع  تامین  با  تاکنون شهرداری 
پایدار و جذب اعتبارات دولتی و ارزش افزوده و مدیریت در منابع مالی 

طرح های عمرانی را به مرحله اجرا در آورده است.

اخذ سند مالکیت برای ۱میلیون و چهارصد 
هزار متر مربع ازامالک شهرداری اسالمشهر 

مسیر منتهی به بوستان شهید حاج قاسم سلیمانی از سمت بلوار حضرت  
معصومه)س( با اتمام عملیات عمرانی مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، با اجرای عملیات روکش 
مکانیزه آسفالت در مسیر منتهی به بوستان شهید حاج قاسم سلیمانی در 
مساحت 11۰۰۰ مترمربع در دو الیه، و اجرای عملیات جدولگذاری در متراژ 
۵۶۰ متر به صورت نهر و 1۴1۵ متر تک جدول در رفیوژ وسط و کنار مسیر، 
که همزمان با اجرای عملیات احداث بلوار در این مسیر و کاشت گل و گیاه 
در آن و تامین روشنایی آن با نصب پایه چراغ های روشنایی، به مرحله اجرا 
درآمد ، مسیر دسترسی از بلوار حضرت معصومه)س( به بوستان شهید حاج 

قاسم سلیمانی تکمیل و مورد بهره برداری شهروندان قرار گرفت. 
شایان ذکر است  این دومین مسیری است که در طول یکسال گذشته با 
همت شهرداری در جهت خروج  شهرک امام حسین از بن بست احداث و 

مورد بهره برداری قرار می گیرد
سال گذشته خیابان شهید شامی شهرک امام حسین نیز به سمت مسکن 

مهر اسالمشهر بازگشایی شده بود.

مسیری تازه به سمت شهرک
 امام حسین )ع( گشوده شد

انا هلل و انا الیه راجعون
برادر ارجمند جناب آقای استاد مصطفی ساالریان عضو محترم شورای اسالمی شهر اسالمشهر

با نهایت تاسف و تاثر ضایعه درگذشت پدر گرانقدرتان، را به شما و عموم خانواده های معّزا 
تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر 

حسین طال شهردار اسالمشهرو اجر مسئلت دارم. 
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 ادامه فعالیت شورای اسالمی شهر اسالمشهر، ضمن اینکه از ابتدای شروع 
مالی،  عدیده  مشکالت  علیرغم  طال،  حسین  انتخاب  با  پنجم  دوره  کار  به 
توانستند تحوالت چشمگیری را در اسالمشهر ایجاد کنند، در سال آخر شورا 
همزمان با انتخاب خانم اورینب مسرور به عنوان رئیس شورا، نقش مهمی را 

در اجرای پروژه های تاثیر گذار در این شهر خواهند داشت.
تنها  که شاهد حضور  اسالمشهر  اسالمی شهر  در سال چهارم شورای    
بانوی شورای شهر در منصب ریاست بودیم، کلنگ زنی اجرای پروژه کمربند 
توسعه  دارد.  شهر،  عمرانی  توسعه  یعنی  روند،  این  ادامه  از  حکایت  شمالی 
ای که همه شهروندان اسالمشهری در سه سال گذشته به عینه شاهد آن 

بوده اند.
  تحوالت صورت گرفته هرچند که از خواسته های به حق شهروندان بوده 
و انتظار می رفت مدیریت شهری آنها را به مرحله اجرا برساند، ولی اجرای 
حجم بزرگ از پروژه  ها در حوزه های مختلف عمرانی، فضای سبز، حمل 
و نقل عمومی و ترافیک، اجتماعی و فرهنگی،  بیشتر شبیه معجزه ای بوده 

است که تا درایت همدلی در پشت آن قرار نمی گرفت، هیچگاه اسالمشهر 
به آن دست نمی یافت.

  شورای اسالمی شهر اسالمشهر با همسو شدن با شعار تحقق وعده های 
شهردار اسالمشهر و از سویی دیگر حمایت از الیحه های ارسالی از شهرداری 
که  دادند  نشان  داشت،  ها  پروژه  اجرای  در  اساسی  نقش  کدامشان  هر  که 
توسعه شهر  برای  اهداف  پیشبرد  در  تواند  میزان می  تا چه  پارلمان محلی 

موثر واقع شود. 
  پروژه های ریز و درشتی که از سه سال گذشته تا به امروز اجرا و به 
بهره برداری رسیدند و پروژه های بزرگی که در حال اجرا هستند، نتیجه این 
همدلی و پشتکار اعضای شورای شهر برای رسیدن به اهدافی بوده است که 
از همان ابتدا برنامه ریزی شده بود. تدوین این برنامه ها که یکی از اقدامات 
مهم مدیریت شهری بوده است، با این پشتوانه طراحی ، اجرا و به مرحله بهره 
برداری رسید. برنامه هایی که بر اساس نیاز شهر و با رعایت برقراری عدالت 

متوازن در ارائه خدمات در تمامی محالت، پیش بینی و اجرا شد.

اتحاد و همدلی شورای شهر 
پشتوانه اجرای پروژه های راهگشا

با شروع اولین  باران پائیزی عوامل خدوم خدمات شهری شهرداری 
اسالمشهر در نقاط مختلف شهر مستقر ونسبت به رفع آبگرفتگی 

معابر اقدام کردند.
همزمان با بارشهای قابل توجه این روزها، حوزه معاونت خدمات 
شهری و امور مناطق، معاونان و مسئوالن خدمات شهری مناطق و 
نواحی تابعه،  به صورت آماده باش در معابر اصلی و فرعی حضور 
از  ناشی  را جهت هدایت آب های سطحی  اقدامات الزم  و  یافته 
بارش باران انجام دادند. عوامل ونیروهای کارگری شهرداری مجهز 
به ابزار آالت رفع آبگرفتگی در چندین نقطه حساس و آبگیر شهر 
حاضر شده و نسبت به رفع آبگرفتگی انهار و کانال های هدایت 
آبهای سطحی  اقدام کردند تا مشکل و مزاحمتی برای شهروندان  

پیش نیاید.
نکته قابل توجه اینکه در بارندگی، آبگرفتگی و مشکالتی که قبال 
در روزهای بارانی در برخی محالت و معابر پیش می آمد بدلیل 
به  کانال های شهری  و  انهار  بموقع  و الیروبی  اصالحات عمرانی 

حداقل رسیده بود.

تالش شبانه روزی شهرداری اسالمشهر
 برای رفع آبگرفتگی معابر

      همزمان با هفتمین روز از مهرماه و در حالی که فقط چند روز از 
حماسه آتش نشانان اسالمشهری در خاموش کردن حریق بزرگ شرکت 
میهن گذشته، رئیس شورای اسالمی شهر با حضور در جمع آتش نشانان 

از فعالیت ها و مجاهدت آنها قدردانی کرد.
ضمن  اسالمشهر  شهردار  و  شورا  اعضای  و  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تجلیل از تالش های ارزشمند آتش نشانان، ابراز داشت: با وجود کاستی 
زمینه  در  اسالمشهر  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  در  که  هایی 
نیروی انسانی و تجهیزات وجود دارد، خوشبختانه  آتش نشانان اسالمشهر 
توانسته اند در حوادث اخیر شهرستان رضایت نسبی مردم را جلب کنند.

ایثارگرانه  های  از تالش  ادامه  در  اسالمشهر  اسالمی شهر  رئیس شورای 
موثر  حضور  از  میهن،  لبنیات  کارخانه  حریق  اطفای  برای  نشانان  آتش 
و  کرد  قدردانی  حادثه  این  محل  در  شهرداری  مدیران  سایر  و  شهردار 
گفت:  در این حادثه با حضور به موقع مسئوالن و همدلی میان مسئوالن 
و دستگاه های مختلف و همت آتش نشانان حریق به خوبی کنترل شد و 

خوشبختانه هیچ خسارت جانی نیز به وجود نیامد.
مسرور ادامه داد: تجربه به دست آمده از این حوادث باعث خواهد شد تا 
در حوادث مشابه بتوانیم با قدرت عمل بیشتری وارد صحنه بشویم و با 
وجود حجم وسیعی از کارخانه جات و مراکز صنعتی، در کنترل و مدیریت 

حوادث مشابه، موفق تر عمل کنیم.
تنها بانوی عضو شورای شهر در پایان اظهار امیدواری کرد تا با برنامه ریزی 
دقیق و همراهی موثر میان شورا و شهرداری در آینده شاهد رفع کاستی 
انسانی در مجموعه آتش نشانی و خدمات  امکانات و نیروی  ها از جهت 

ایمنی اسالمشهر خواهیم بود.
در پایان این نشست، جمعی از آتش نشانان و مدیران مجموعه آتش نشانی 

مورد تقدیرشهردار و اعضای شورای اسالمی قرارگرفتند.
منبع: سپیده پایتخت

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر از آتش نشانان اسالمشهر تقدیر کردند
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درصد   ۲۴ تاکنون  اسالمشهر  متروی  احداث   
آن  راه اندازی  و  است  داشته  فیزیکی  پیشرفت 
جاده ای  مسیرهای  ترافیک  کاهش  به  منجر 
غرب  جنوب  نیز  و  تهران  سمت  به  اسالمشهر 

شد. خواهد  تهران 
متروی  احداث  پروژه  اجرایی  عملیات 
پیشرفت  درصد   ۲۴ تاکنون  اسالمشهر 
کاهش  شاهد  آن،  تکمیل  با  و  داشته  فیزیکی 
به  اسالمشهر  جاده ای  مسیرهای  ترافیک  بار 
غرب  جنوب  نیز  و  بالعکس  و  تهران  سمت 

بود. خواهیم  تهران 

که  طراحی هایی  وجود  با  اسالمشهر  متروی 
آن  برای  گذشته  در  تهران  متروی  شرکت 
کار  دستور  از   97 سال  از  است  داده  انجام 
توسط  و  خارج  مجری  به عنوان  تهران  متروی 
واقع  در  می شود.  اجرا  اسالمشهر  شهرداری 
عالی  مشاور  حاضر  حال  در  تهران،  متروی 

است. اسالمشهر  پروژه  ساخت 
متروی  مالی  منابع  تامین   97 سال  از  پیش 
اسالمشهر صرفاً توسط دولت صورت می پذیرفت 
شد  مقرر  منابع،  این  بودن  اندک  دلیل  به  که 
مالی  منابع  تامین  در  نیز  اسالمشهر  شهرداری 

با پیمانکاران مشارکت کند. از طریق تهاتر 
فاز  دو  قالب  در  اسالمشهر  متروی  اجرای 

 1۰ حدود  آن  اول  فاز  است؛  شده  پیش بینی 
ایستگاه)چهاردانگه-شاتره-  3 با  کیلومتر 

 ۲ با  کیلومتر   ۵ آن  دوم  فاز  و  نماز(  میدان 
حال  در   که  قائم(  )نواب-میدان  ایستگاه 
حاضر فاز اول آن در دست اجرا بوده و تاکنون 

است. داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۲۴
منطقه  این  ساکنین  اسالمشهر،  مترو  تکمیل  با 
از  می توانند  تهرانی  شهروندان  سایر  نیز  و 
طریق خط 3 از این مترو استفاده کنند. در این 
و  تزریق شده   3 به خط  بیشتری  مسافر  صورت 
مسیرهای  ترافیک  کاهش  به  منجر  امر  همین 
جاده ای اسالمشهر به سمت تهران و نیز جنوب 

غرب تهران خواهد شد.

پروژه بزرگ مترو اسالمشهر

پیشرفت   24 درصدی مترو اسالمشهر

  تعداد رینگ های نصب شده در هفته گذشته : 31 رینگ 
  مجموع رینگ های نصب شده : 1013رینگ

  طول حفاری تونل مکانیزه بسمت میدان نماز در هفته گذشته:  
۴7 متر

  مجموع حفاری مکانیزه : 1۵20متر
  درصد پیشرفت پروژه حفاری مکانیزه: 23/۵۴ درصد

  مجموع حفاری غیر مکانیزه بسمت ایستگاه آزادگان تهران :  
۴17متر

  درصد پیشرفت پروژه حفاری دستی: 2۴/82 درصد
  در مجموع بیش از 1937متر از تونل مترو اسالمشهر حفاری 

شده است

مترو  اجرایی  عملیات  پیشرفت  گزارش 
مهر(  ۱۷ لغایت  ۱۱مهر  اسالمشهر)از 

     جلسه مدیران ارشد شهرداری اسالمشهر 
با حضور اعضای هیات رئیسه شورای اسالمی 
شهردار  طال  حسین  دکتر  ریاست  به  شهر 

شد. برگزار  اسالمشهر 
شهرداری  ارتباطات  مرکز  گزارش  به 
شهردار  جلسه  این  ابتدای  در  اسالمشهر، 
هیات  اعضای  به  مقدم  خیر  ضمن  اسالمشهر 
رئیسه شورای شهر گفت: کارها و پروژه های 
در  شهرداری  اقدام  دست  در  و  شده  انجام 
شهروندان  خوب  مشارکت  حاصل  اول  وهله 
حمایت  مرهون  ثانی  در  و  اسالمشهر  شریف 
ها و  ریل گذاری اعضای محترم شورای شهر 

باشد. می 
با اشاره به آتش سوزی  حسین طال در ادامه 
مدد  با  افزود:  میهن  لبنیات  شهر  در  اخیر 
مسئولین  همه  همراهی  و  همدلی  با  و  الهی 
استانی و شهرستانی و در راس همه با تالش 
خسارت  بدون  بحران   این  عزیز  آتش نشانان 
همه  از  دارد  جا  که  شد  مدیریت  جانی 

عزیزانی که سهمی در دفع این بحران و مهار این آتش سوزی داشتند 
. و قدردانی کنم  تقدیر 

اول  ماهه  در شش  شهرداری  درآمدی  وضعیت  در خصوص  طال  دکتر 
و  کشور  بر  حاکم  اقتصادی  حاد  شرایط  :علیرغم  گفت  نیز  جاری  سال 
مشکالت ناشی از بیماری کرونا خوشبختانه تا پایان شهریورماه امسال 
سال(  اول  ماه  99)شش  سال  بودجه  در  شده  بینی  پیش  درآمدهای 
تحقق  مرکز،  شهرداری  و  مناطق   درآمدی  های  حوزه  خوب  تالش  با 
مناطق شش  در  عمرانی  امور  حاصله صرف  منابع  که  است  کرده  پیدا 
از  اینکه در بحث احداث مترو صرفاً عواید حاصل  گانه می شود ضمن 

دریافت عوارض ارزش افزوده به این پروژه تزریق می شود.
از  این نشست ضمن تقدیر و تشکر  نیز در  رئیس شورای اسالمی شهر 

شرایط  به  توجه  با  گفت:  شهرداری  پرسنل  و  مدیران  همه  و  شهردار 
اجازه  مقررات  که  جایی  تا  مدیران  مردم،  سخت  معیشت  و  موجود 
می دهد با مردم مدارا کنند تا در حد امکان باری از دوش آنها برداشته 

شود.
 اورینب مسرور در ادامه به حجم زیاد کارهای عمرانی در دوره پنجم 
این  در  که  کوچکی  و  بزرگ  :کارهای  داشت  اظهار  و  کرد  اشاره  شورا 
که  شده  مردم  نسبی  رضایت  کسب  موجب  رسیده،  انجام  به  دوره 
مردم  رضایت  با  امیدواریم  و  ادعاست  این  مؤید  شهروندان  اظهارنظر 

فراهم شود. رضایت خداوند هم 
اتمام  در  تسریع  خواستار  پایان  در  اسالمشهر  شهر  شورای  رئیس   
باقی مانده عمر شورای پنجم شد و اظهار  پروژه های عمرانی تا مدت 
اتفاقات  شاهد  بیشتر  هرچه  انسجام  و  همدلی  با  که  کرد  امیدواری 

باشیم. در شهر  خوبی 
رئیس  نایب  نایبی  کریم  نشست  این  ادامه  در 
و مجموعه  از شهردار  تشکر  با  نیز  شورای شهر 
مدیران و پرسنل شهرداری به ویژه تالش اخیر 
لبنیات میهن  آنان در اطفای آتش سوزی شهر 
لباس  پوشیدن  و  شهردار  میدانی  حضور  گفت: 
اخیر  فرماندهی عملیات در حادثه آتش سوزی 
پرسنل  و  مدیران  سایر  در  انگیزه  ایجاد  موجب 

این عملیات شد. در  دخیل 
باید بیشتر  اینکه در وضع موجود  با بیان  نایبی 
هر  تکریم  لزوم  به  باشیم  داشته  را  مردم  هوای 

کرد. تاکید  رجوع  ارباب  بیشتر  چه 
با  هم  شورا  رئیسه  هیات  دبیر  ترابی  اکبر  علی 
امور  پیرامون  گرفته  انجام  های  تالش  به  اشاره 
ایام  به  مربوط  های  برنامه  ویژه  به  فرهنگی 
هیئات  به  شهرداری  های  مساعدت  و  محرم 
از  شهر  کردن  پوش  سیاه  همچنین  و  مذهبی 
عوامل و دست اندرکاران این امور قدردانی کرد.

هر  نظارت  بر  ادامه  در  رئیسه شورا  هیات  دبیر 
چه بهتر بر نحوه کار پیمانکاران بخش های مختلف برای ارایه خدمات 

کرد. تاکید  کیفی 
ترابی در پایان ضمن تشکر از حوزه های نظارتی شهرداری که با رصد 
دقیق، کارها را  دنبال می کنند ،گفت: با نظارت و پیگیری های خوبی 
نگاه  تغییر  و  تخلفات  کاهش  شاهد  امروز  اند  داشته  عزیزان  این  که 

هستیم. شهرداری  به  نسبت  مردم 
فنی  معاون  توسط  شمالی  کمربندی  احداث  روند  از  گزارش  ارائه 
عمرانی و موضوع خط کشی ترافیکی معابر تازه آسفالت شده، بهسازی 
در  تاکید  و  بحث  مورد   موضوعات  دیگر  از  شهر  بوستانهای  از  برخی 
این جلسه بود که دستورات الزم توسط شهردار به حوزه های مربوطه 

صادر شد.

برگزاری جلسه مدیران ارشد شهرداری با حضور هیات رئیسه شورای اسالمی شهر اسالمشهر 
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خروج از ترافیک درون شهری اسالمشهر یکی از دغدغه های مهم 
متعدد  های  پروژه  که  چند  هر  بود،  اسالمشهر  شهری  مدیریت 
شهر  فرعی  و  اصلی  خیابانهای  هندسی  اصالح  و  معابر  بازگشایی 
توانست نقش مهمی در کاهش ترافیک داشته باشد، اما هدف اصلی 
واسطه  به  ترافیک  چشمگیر  کاهش  اسالمشهر  شهری  مدیریت 
انتقال تردد خودروهای مسافر از داخل شهر به حاشیه شهر بود و 

این امر مستلزم ایجاد یک کمربندی در شمال شهر بود.
با  توانست  بود،  موضوع  این  پیگیر  مجدانه  که  اسالمشهر  شهردار 

نشست های متعدد با قرارگاه خاتم االنبیا برای ایجاد این کمربندی، 
اقدامات اولیه را به مرحله اجرا برساند.

با  بنابراین  نخست الزم بود تا طراحی این کمربندی صورت بگیرد 

یک شرکت مطرح به توافق رسیده و طراحی آن انجام شد. پس از 
این کمربندی توسط شهردار و اعضای شورای شهر،  تصویب طرح 
ادامه رایزنی ها برای عقد قرارداد با قرارگاه خاتم االنبیا ادامه پیدا 
تومان  میلیارد   1۴۰ اعتبار  با  اجرایی  داد  قرار  نهایت  در  و  کرد 

منعقد شد.
طی  برنامه ریزی های صورت گرفته، کمربند شمالی اسالمشهر که 
احمد  از جاده  از عبور  و پس  آغاز  فاصل خیابان سوسنگرد  از حد 
آباد مستوفی و محله طالقانی و همچنین پس از گذر اراضی آپرین 
به بلوار بسیج مستضعفان، با احداث پل رو گذر به بلوار برنده سیفی 
در منطقه دو منتهی خواهد شد، همان هدفی را دنبال خواهد کرد 
که مدیریت شهری اسالمشهر از ابتدا به دنبال آن بود، یعنی انتقال 
بخش بزرگی از خودروها به حاشیه شهر، این امر شاید به زبان ساده 
باشد ولی با اتمام پروژه و با بهره برداری از آن قطعا تاثیر گذاری 
خود را نشان خواهد داد. به طوری که یک ترافیک روان را در داخل 

شهر اسالمشهر شاهد خواهیم بود.
از آنجایی که در طول مسیر این پروژه ۵ پل زیرگذر و دو پل روگذر 
می  مترمربع   ۶۵۶۰ ها  پل  این  عرشه   که سطح  بینی شده  پیش 
و  آهن  راه  ریل  پایین  میان محله های  ارتباط مستمر  باشد،  یک 
و  طراحی  ای  گونه  به  ها  پل  این  آمد.  خواهد  وجود  به  آن  باالی 
پیش بینی شده اند که هم عابرین پیاده با امنیت کامل عبور نمایند 
از روی ریل راه آهن  اینکه خودرو ها نیز بتوانند به سهولت  و هم 

عبور کنند.
بطور کلی این کمربندی ۶ کیلومتر بوده و ۸7۰ متر طول خواهد 
بهره  به   1۴۰1 تیرماه  در  یعنی  سال   ۲ زمانی   بازه  در  که  داشت 
البته مدیریت شهری اسالمشهر با پشت کار  برداری خواهد رسید. 
زمان  از  زودتر  پروژه  این  است  ممکن  که  است  داده  نشان  خود 

مشخص نیز به بهره برداری برسد.
این  اجرای  مسیر  در  اسالمشهر  شهرداری  عمرانی  معاون  گفته  به 
پروژه تعدادی معارض وجود دارد که می توان به وجود ۲۵۰ اصله 
درخت، ۴۵  تیر چراغ برق و 1۰ قطعه ملک به ویژه سایت آپرین  

اشاره کرد که مدیریت شهری در صدد رفع این معارضات می باشد 
حال  در  شده  معین  مسیر  در  راهسازی  سنگین  آالت  ماشین  و 

اجرای پروژه هستند. 

کمربند شمالی گره گشای ترافیک اسالمشهر
از وعده تا عمل با شهردار اسالمشهر


