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مدیــران  جلســه  در  اسالمشــهر،  شــهردار  طــال  دکتــر 
ارشــد شــهرداری بــا اشــاره بــه اهمیــت تکریــم و تقدیــر 
بــدون هرگونــه چشــم داشــت مــادی  کــه  از کارکنانــی 
ــری  ــرد واف ــالش و عملک ــه، ت ــف محول ــای وظای ــن ایف ضم
ــا  از خــود نشــان می دهنــد، گفــت : مدیــران شــهرداری ب
نــگاه انگیزشــی نســبت بــه معرفــی و تشــویق پرســنل 
ســاعی در بیــن کارکنــان اقــدام  و بــه نحــو شایســته از 
ایــن پرســنل چــه در بخــش کارمنــدی و چــه در بخــش 

کارگــری تقدیــر کننــد.

جلســه کارگــروه تخصصــی هشــدار واطــالع رســانی بــا حضــور 
اعضــای کارگــروه و معــاون اداره کل هواشناســی اســتان 
تهــران درمحــل ســتاد مدیریــت بحــران شــهردای اسالمشــهر 
نکوداشــت  هفتــه  روز  اولیــن  بــا  همزمــان  شــد.  برگــزار 
پدافنــد غیرعامــل و در راســتای آمادگــی و هماهنگــی هرچــه 
بیشــتر اعضــای کارگــروه بــرای  مواجهه با مخاطرات و ســوانح 
احتمالــی جلســه کارگــروه تخصصــی هشــدار واطــالع رســانی 

ســتاد مدیریــت بحــران اسالمشــهر برگــزار گردیــد.
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مازیــار غالمــی معــاون  اداره کل 
هواشناســی اســتان برگــزار شــد ،موضــوع اســتقرار ایســتگاه 
پایــش شــرایط جــوی در اسالمشــهر مــورد بحــث قــرار گرفــت و 

مقــرر شــد پیگیریهــا و تمهیــدات الزم از طریق ســتاد مدیریت 
بحــران شــهرداری و اداره کل هواشناســی اســتان بعمــل آیــد. 
در ادامــه محمــد مهــدی آریامنــش کارشــناس پیــش بینــی و 
هشــدار اداره کل هواشناســی توضیحاتــی پیرامون وضعیت  

کلــی آب وهوایــی اسالمشــهر در روزهــای آینــده ارائــه کــرد. 
موضــوع اقدامــات احتیاطــی و برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
توســط  مســئولین  و  مــردم  بــرای  کاربــردی  و  تخصصــی 
رســانی  اطــالع  ،نحــوه  احمــر  هــالل  جمعیــت  و  شــهرداری 
هشــدارهای اعالمــی و بررســی برنامــه هــای مربوط به هفته 
نکوداشــت پدافنــد غیــر عامــل از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه 

ــت. ــرار گرف ــا ق ــی اعض ــث و بررس ــورد بح ــه م ــن جلس در ای

در آســتانه میــالد پیامبــر اکــرم)ص( معاونــت امــور اجتماعــی 
فرهنگــی اقــدام بــه توزیــع بیــش از 1000 جلــد کتــاب حقیقت 

نبــوت در بیــن ادارات شهرســتان نمــوده اســت.
صیــدی معــاون امور اجتماعی و فرهنگی همچنیــن از برگزاری 
برنامــه هــای مختلــف فرهنگــی قرآنی هفته وحــدت همچون 
اجــرای مســابقه فرهنگــی نورالنبــی )ص(، محفــل انــس بــا 
قــرآن کریــم بــه صــورت زنــده و پخــش از صفحــات مجــازی 
ــتان  ــی شهرس ــی و قرآن ــعه فرهنگ ــورای توس ــارکت ش ــا مش ب

اسالمشــهر و... خبــر داد.

شــهردار اسالمشــهر در جلســه شــورای برنامه ریــزی و توســعه و اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان 
اسالمشــهر کــه بــا حضور مســعود شــفیعی رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان تهــران در 
محــل فرمانــداری اسالمشــهر برگــزار شــد، اظهــار کــرد: در شــرایط عــادی قوانیــن عــادی اجــرا می شــود 
ولــی در حالــت جنگــی نمی تــوان قوانیــن عــادی را اجرایــی کــرد. دکتــر حســین طــال بــا انتقــاد از عــدم 
ثبــات قیمــت بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی بیــان کــرد: در شــرایطی کــه ثباتــی در قیمــت اجنــاس 
مــورد نیــاز در پروژه هــای عمرانــی وجــود نــدارد، بایــد بــرای جبــران خســارت هزینــه پروژه ها تدابیری 
اتخــاذ و اعتبــارات افزایــش یابــد کــه بــرای نمونــه در بحث پــروژه احداث خط مترو اسالمشــهر روزانه 
شــاهد این مشــکل هســتیم. طال با طرح این پرســش که »در شــرایط جنگ فعلی چه کســی باید به 
مجموعه دستگاه های خدماتی و عمرانی شهرستان کمک کند؟«، افزود: باید همه مجموعه های 
حاکمیتــی و نظارتــی در ایــن خصــوص بــه مدیریــت شــهری کمــک کننــد. شــهردار اسالمشــهر تاخیــر 
در تاییــد تفاهم نامه هــا و قراردادهــای شــهرداری را یکــی از مهمتریــن موانــع پیــش روی فعالیــت 
شــهرداری برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: در صورتــی کــه قراردادهــا و تفاهم نامه هایــی کــه شــهرداری 
بــا مالکیــن بــه عمــل مــی آورد و بــه کمیســیون مــاده ۵ و کارگروه هــای تخصصــی اســتان ارســال مــی 
شــود، ســریع بررســی و نتیجــه ابــالغ شــود، شــهرداری ها می تواننــد بســیاری از موانــع را برطــرف و 
طرح هــای عمرانــی را بــا ســرعت بیشــتری به ســرانجام برســانند. یکــی از دالیل عــدم اجــرای به موقع 

پروژه هــا ایــن موانــع و قوانیــن پیچیــده اداری اســت.

از  ناشــی  حــوادث  بــروز  و  آبگرفتگــی  از  پیشــگیری  جهــت  در 
بارش هــای پائیــزی، عملیــات الیروبــی کانــال هــای ســطح شــهر 
بــا جدیــت هــر چــه تمــام تــر  طبــق برنامــه ریــزی و زمــان بنــدی بــا 
ظرفیــت بخــش خصوصــی در حــال انجــام اســت کــه طــی آن کلیــه 
کانــال هــای ســطح شــهر هــر ۳ مــاه یکبــار الیروبــی می شــود. 
نکته حائز اهمیت اینکه بر خالف ســالهای گذشــته که ســاالنه 
حــدود ۵00 میلیــون تومــان بــرای الیروبــی انهــار و کانالهــای 
شــهری هزینه می شــد، امســال با توجه به برون ســپاری انجام 

ــر نــدارد. شــده، ایــن خدمــات بــرای شــهرداری هزینــه ای در ب
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تامین اعتبارات مترو اسالمشهر با مدیریت بر منابع مالی شهرداری

ک تا  امروز پیشرفت 27 درصدی مترو  اسالمشهر، بدون فروش امال

رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری اسالمشــهر، گفــت: 
اعتبــارات مــورد نیــاز متــرو، تاکنــون بــا مدیریــت بــر منابــع مالــی 
بــا  قاســمی،  رضــا  اســت.  شــده  تامیــن  اسالمشــهر  شــهرداری 
اعــالم پیشــرفت فیزیکــی ۲۷ درصــدی پــروژه متــرو اسالمشــهر، 
اظهارکــرد: تاکنــون بــا تــالش مجموعــه عوامــل اجرایی بالــغ بر  دو 
میلیــون متــر مکعــب خــاک از محــل پــروژه حفــاری و تخلیه شــده و 

قریــب بــه 1۶00 متــر از تونــل متــرو حفــاری شــده اســت.
وی، تاکیــد کــرد: بخشــی از منابــع مالــی مــورد نیــاز ایــن طــرح در 
راســتای موافقت نامــه هیئــت دولــت از طریــق ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی کشــور تامیــن می شــود کــه تاکنــون قریــب بــه ۳۹ 
ــه ایــن پــروژه تخصیــص یافتــه و جــذب شــده و  ــارد تومــان ب میلی
بالــغ بــر ۹0 میلیــارد تومــان هــم از محــل اعتبــارات ارزش افــزوده و 
مدیریــت بــر منابــع مالــی و درآمدهــای شــهرداری و بــدون واگــذاری 

امــالک در اختیــار شــهرداری، تامیــن و پرداخــت شــده اســت.
اعتبــارات  بــرآورد 1۲00 میلیــارد تومانــی  بــه  اشــاره  بــا  قاســمی 
ــا در  ــرد: ب ــان ک ــر نش ــال ۹۸ خاط ــهر در س ــرو اسالمش ــاز مت ــورد نی م
نظــر گرفتــن تعدیــل و نــرخ تــورم در کاالهــا، قطعــًا میــزان اعتبــارات 
ایــن پــروژه نیــز افزایــش خواهــد داشــت، کــه در ایــن راســتا انتظــار 
مــی رود بــا افزایــش اعتبــارات دولتــی و دیگر منابع، بتوان تا ســال 

ــرداری کــرد. 1۴0۳ ایــن پــروژه عظیــم را تکمیــل و قابــل بهره ب
پروژه هــای  گســترده  حجــم  بــه  توجــه  بــا  اســت  ذکــر  شــایان 
کالن عمرانــی در نقــاط مختلــف شــهر، شــهرداری جهــت تامیــن 
را  خــود  امــالک  از  متــر  یــک  حتــی  پروژهــا  ایــن  هزینه هــای 
واگــذار نکــرده و پرداختی هــای صــورت گرفتــه بابــت مطالبــات 
پیمانــکاران، صرفــا از طریــق ایجــاد درآمدهــای پایــدار و جــذب 
اعتبــارات دولتــی و ارزش افــزوده و مدیریــت در منابــع مالــی 
انجــام پذیرفتــه، ضمــن اینکــه در طــول مــدت ســه ســاله بالــغ 
بــر یــک میلیــون و چهارصــد هــزار متــر مربــع از امــالک شــهرداری بــا 

اخــذ ســند تثبیــت مالکیــت شــده اســت.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اسالمشهر

همزمــان بــا هفتــه تربیــت بدنــی اورینــب 
شــهر  اســالمی  شــورای  رئیــس  مســرور 
بــه همــراه علــی اکبــر ترابــی دبیــر  شــورا و 
شــورای  عضــو  طارانــی  مهرپویــان  علیرضــا 
و  ورزش  اداره  پرســنل  و  رئیــس  بــا  شــهر، 
جوانــان شهرســتان دیــدار کردنــد. در ایــن 
تــالش  از  قدردانــی  ضمــن  مســرور  دیــدار 
رئیــس و کلیــه پرســنل اداره ورزش  هــای 
توســعه  و  رشــد  در  اسالمشــهر  جوانــان  و 
ورزش در شهرســتان اظهــار داشــت: بــا توجــه 
بــه اهمیــت انجــام فعالیــت هــای ورزشــی در 
ارتقاء ســالمت جســمی و روحی شــهروندان، 
ــت  ــه مدیری ــهر و مجموع ــالمی ش ــورای اس ش
شــهری آمادگــی خــود را جهــت انجــام هرگونه 
اداره ورزش و  بــا  زمینــه  ایــن  همــکاری در 
جوانــان اعــالم نمــوده  تــا در شــرایط پیــش 
آمــده بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا، بــا 
حمایــت از فعالیــت هــای ورزشــی، ســالمت و 

تندرســتی شــهروندان ارتقــاء یابــد.

اورینــب مســرور رئیــس شــورای اســالمی 
شــهر به همراه مهرپویان طارانی رئیس 
کمیســیون حقوقی و شهرســازی شــورا، 
از برخــی پــروژه هــای در دســت اقــدام در 

ســطح منطقه یــک بازدیــد کردند.
غفــاری  یونــس  کــه  بازدیــد  ایــن  در 
مدیــر منطقــه یــک و برخــی مســئولین 
منطقــه نیــز حضــور داشــتند پــروژه هــای 
در دســت انجــام در نقــاط مختلــف ســطح 
کمربنــدی  احــداث  همچــون  منطقــه 
شــمالی شــهر و عملیــات هــای عمرانــی در 
خیابــان هــای کاشــانی، ابــوذر، نبــوت، 
امام خمینــی و ... مورد بازدید حاضرین 
قــرار گرفــت و مشــکالت و موانــع موجــود 
جهــت  در  الزم  تصمیمــات  و  بررســی 

تســریع در انجــام کار اتخــاذ شــد.
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