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 پیام قدردانی دکتر حسین طال شهردار اسالمشهر
 از آتش نشانان و همراهی مسئولین دخیل در اطفای 

آتش سوزی در یکی از کارخانجات تولید لبنیات اسالمشهر

ادامه عملیات جدولگذاری 
خیابان نظریان قائمیه

منطقه دو

ســـالمـاسالمشهر

بــا هــدف بهبــود وضعیــت معابــر و رفــع مشــکالت عبــور و 
مــرور شــهروندان، خیابــان ارتــش در منطقــه یــک زیــر بــار 
ایــن عملیــات روکــش  اجــرای  آســفالت رفــت. در راســتای 
از  اســتفاده  بــا  مکانیــزه 
ــان  ــد در خیاب ــه ژئوگری الی
ــهرک  ــل ش ــش حدفاص ارت
مرکــز  ابتــدای  تــا  الهیــه 
بهداشــت شــهرک انبیــاء 
 ۱۰۵۲۰ مســاحت  در 
مترمربــع بــا مصــرف ۱۶۲۰ 
توســط  آســفالت  تــن 
معاونــت فنــی و عمرانــی 
شــهرداری و واحــد عمــران 
ــد. ــام ش ــک انج ــه ی منطق

صنفــی  مجتمــع  چاله هــای  و  حفــاری  نوارهــای  آســفالت 
خدماتــی اسالمشــهر ترمیــم و لکه گیــری شــدند. ایــن اقــدام 
در چند روز گذشــته با هدف بهبود عبور و مرور شــهروندان 
و رفع مشــکالت موجود، صورت گرفت و که طی آن عملیات 
ترمیــم و لکه گیــری چاله هــا و ناهمواری هــای خیابان هــای 
میثــاق، شــهید رحیمــی، ۲۲ فلزتراشــان و پل هــای تقاطع هــا 
در مجتمــع صنفــی خدماتی اسالمشــهر به مرحله اجــرا درآمد.

عملیــات بهســازی و مرمــت محوطــه فرهنگســرای قــرآن و 
عتــرت در شــهرک واوان بــا اجــرای ســنگفرش بــه مرحلــه اجــرا 
درآمــد. ایــن اقــدام در جهــت رفــاه حــال مراجعه کننــدگان و 
تســهیل در تــردد عابریــن پیــاده صــورت گرفــت و بــر اســاس 
آن عملیــات ســنگفرش محوطــه داخلــی، محوطــه بیرونــی و 
پیــاده رو مقابــل فرهنگســرا بــه همــت واحــد عمــران منطقــه 
ســه و پیگیری ســازمان فرهنگی ورزشــی انجام شــد. گفتنی 
اســت ایــن عملیــات پــس از انجــام مراحــل بازســازی و تجهیــز 
ایــن فرهنگســرا همچــون رنــگ آمیــزی، بازســازی سیســتم 

گرمایشــی، سرمایشــی و روشــنایی و ... اجرایــی شــد.

 بسم اهلل الرحمن الرحیممتن پیام به این شرح است:
آتــش ســوزی در یکــی از بخــش هــای  کارخانــه تولیــد لبنیــات در اسالمشــهر حادثــه ســهمگینی 
ــر اتفــاق افتــاد. حجــم و گســتردگی آتــش بــه  بــود کــه شــامگاه سه شــنبه در وســعتی فراگی
حــدی بــود کــه زبانه هــای آتــش و دود ناشــی از احتــراق از کیلومترهــا قابــل رویــت بــود کــه بــه 
حــول و قــوه الهــی و بــا فــداکاری و مجاهــدت ایثارگرانــه ی آتــش نشــانان، شــعله هــای آتــش 

مهــار و از ســرایت آن بــه بخش هــای مهــم ایــن واحــد تولیــدی جلوگیــری شــد.
الزم می دانــم از تالش هــای رئیــس و آتــش نشــانان جان برکف و شــجاع ســازمان آتش نشــانی 
ــوع  ــل وق ــر در مح ــتگاه های حاض ــان ایس ــهر و فرمانده ــهرداری اسالمش ــی ش ــات ایمن و خدم
حادثــه و همچنیــن از آتش نشــانان اعزامــی از شــهرهای تهــران، ورامیــن، رباط کریــم، شــهریار، 
مســتوفی  احمدآبــاد  فشــافویه،  حســن آباد  کهریــزک،  نصیر شــهر،  نسیم شــهر،  گلســتان، 
و چهاردانگــه کــه بــا تجهیــزات و ماشــین آالت الزم بــرای اطفــاء آتــش ســوزی بــه کمــک مــا 

شــتافتند تقدیــر و قدردانــی کنــم.
همچنیــن از جنــاب شــریفیان نماینــده محتــرم تهــران ری شــمیرانات اسالمشــهر و پردیــس در 
مجلــس شــورای اســالمی، جنــاب دکتر محســنی بندپی اســتاندار محتــرم، دکتر گــودرزی معاون 
محتــرم امنیتــی و انتظامــی اســتانداری تهــران، جنــاب آرام معــاون فنــی و عمرانــی فرمانــداری 
ــدار محتــرم شهرســتان اسالمشــهر ، جنــاب آقــای اســدی  تهــران، جنــاب آقــای مرســلپور فرمان
مقــدم دادســتان محتــرم اسالمشــهر، جنــاب ســرهنگ ایلــکا فرمانــده محتــرم ســپاه ناحیــه 
سیدالشــهدا، رئیس و اعضای محترم شــورای اســالمی شــهر، اعضای شــورای تامین شهرســتان 
اسالمشــهر و شــهرداران محتــرم و روســای ســازمان های آتش نشــانی شــهرهای یــاد شــده، 
اصحــاب محتــرم رســانه و خبرنــگاران عزیــز و همچنیــن مدیــران بخش هــای مختلــف شــهرداری 
اسالمشــهر بــه همــراه نیروهــای زحمتکــش خدماتــی و پیمانــکاران مربوطــه  کــه بــا پیگیــری و 

حضــور موثــر خــود یاریگــر مــا در انجــام ایــن ماموریــت خطیــر بودنــد تشــکر می کنــم.
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شــعله های آتــش شــهر لبنیــات در ابتــدای زبانــه کشــیدن بــود کــه بالفاصلــه نه تنهــا نیروهــای 
ایمنــی شــهرداری اسالمشــهر وارد عمــل شــدند، بلکــه اعضــای ســتاد  آتش نشــانی و خدمــات 
ــر  ــدان را ب ــات می ــی عملی ــهردار فرمانده ــخص ش ــد و ش ــای کار آم ــز پ ــهرداری نی ــران ش ــت بح مدیری
عهــده گرفــت. امــا، شــعله ها ســرکش تر از ایــن واکنش هــا بودنــد و درخواســت کمــک از تمامــی 
شــهرهای اطــراف صــورت گرفــت. بالــغ بــر  ۱۰۰ دســتگاه ماشــین آالت ســبک و ســنگین آتش نشــانی 
و خدماتــی بــرای عملیــات اطفــاء حریــق بــه محــل حادثــه آمدنــد و پــس از ســاعت ها تــالش نفس گیــر 

آتــش را مهــار کردنــد.
بــرای مهــار ایــن  یکــی از پیامدهــای مهــم ایــن حادثــه اهتمــام تمامــی مســئولین و دلســوزان 
آتش ســوزی مهیــب بــود، چــه آن مســئولین شــهری و شهرســتانی کــه مســتقیم پــای کار آمدنــد 
و چــه آنهایــی کــه بــا هــر مســئولیتی در اســتان و کشــور بــه طــور مــداوم ماجــرا را رصــد می کردنــد. 
از ایــن مهم تــر حضــور پررنــگ و تمــام قــد نیروهــای آتش نشــانی شــهرهای اطــراف در جهــت مهــار  
ایــن حادثــه بودکــه در کنــار نیروهــای خــدوم و پرتــالش آتش نشــانی اسالمشــهر، فداکارانــه و 
ــار  ــس از مه ــاعت ها پ ــا س ــی ت ــد و حت ــش رفتن ــب آت ــعله های مهی ــا ش ــه ب ــه مقابل ــه ب مجاهدت گون

آتــش در صحنــه ماندنــد و عملیــات  لکه گیــری و ایمن ســازی را ادامــه می دادنــد. 
خوشــبختانه ایــن حادثــه تلفــات جانــی نداشــته وعلــت حادثــه نیــز بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و 

ســیما اتصــال ســیم های بــرق عنــوان شــده اســت.

درس آموخته های یک حادثه ناگوار؛ 
مهار شعله های سرکش شهر لبنیات با همت جمعی دلسوزان 

بــا هــدف بهبــود وضعیــت معابــر و هدایــت صحیــح آبهــای 
در  دو  منطقــه  ســطح  در  جدولگــذاری  عملیــات  ســطحی، 
حــال انجــام اســت. در حــال حاضــر عملیــات گودبــرداری و 
جدولگــذاری خیابان نظریان در شــهرک قائمیه به متــراژ ۵۰۰ 
مترطــول انجــام شــده و عملیــات بتن ریــزی پشــت جــداول نیز 

در دســت اجــرا می باشــد.

تخریب50

هزار مترمربع

باغ  ویالی غیرمجاز 
در حریم اسالمشهر

بازدید هیات رئیسه شورای اسالمی 
شهر  و شهردار اسالمشهر از 

پروژه های شاخص مدیریت شهری

برگزاری جلسه کمیته 
درآمدی و وصول مطالبات

منطقه شش

و  درآمــدی  کمیتــه  جلســه  گذشــت  کــه  هفتــه ای  در 
وصــول مطالبــات منطقــه شــش بــه ریاســت مدیــر منطقــه 

برگــزار شــد.
واحدهــای  مســئولین  حضــور  بــا  کــه  جلســه  ایــن  در 
شهرســازی، اجراییــات، اصنــاف، نوســازی، خدمــات شــهری 
و پرســنل واحــد هــای مربوطــه و بــه منظــور ارائــه گــزارش 
ــه در  ــای مربوط ــط واحد ه ــده توس ــام ش ــای انج ــت ه فعالی
هفتــه گذشــته برگــزار شــد مــواردی همچــون پیگیــری و 
وصــول مطالبــات منطقــه، ارائــه پیشــنهاد بــرای افزایــش 
درآمــد، ســرعت بخشــیدن بــه پروژه هــای عمرانــی و ســایر 
موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه هــای مختلــف مــورد بحــث و 
بررســی حاضریــن قــرار گرفــت و دســتورات الزم توســط مدیــر 

منطقــه بــه واحدهــای مربوطــه صــادر شــد.

معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری اسالمشــهر از آغــاز عملیــات اجرایی 
ــر داد و گفــت: پــس از  ــزرگ کمربنــد شــمالی اسالمشــهر خب پــروژه ب
ــا  تجهیــز کارگاه ایــن پــروژه توســط پیمانــکار، عملیــات اجرایــی آن ب

اعتبــار ۱۴۰ میلیــارد تومــان آغــاز شــده اســت.
هــادی گورابــی بــا تشــریح جزئیــات ایــن پــروژه مهــم شــهری، اظهــار 
داشــت: کمربنــد شــمالی اسالمشــهر از حــد فاصــل خیابــان سوســنگرد 
آغــاز و پــس از عبــور از جــاده احمــد آبــاد مســتوفی و دور زدن محلــه 

طالقانــی در منتهــا الیــه منطقــه یــک و همچنیــن بــا گــذر از اراضــی آپرین 
بــه بلــوار بســیج مســتضعفین و بــا احــداث پــل رو گــذر بــه بلــوار شــهید 
برنــده ســیفی در منطقــه دو منتهــی خواهد شــد. وی با بیان اینکــه در 
طــول مســیر پــروژه ۵ پــل زیرگــذر و دو پــل روگــذر پیــش بینی شــده که 
ســطح عرشــه ایــن پل هــا ۶۵۶۰ مترمربــع می باشــد، ادامــه داد: به طــور 
کلــی ایــن کمربنــدی ۶ کیلومتــر و ۸۷۰ متــر طــول خواهد داشــت کــه در 
بــازه زمانــی ۲ ســال یعنی در تیرمــاه ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رســید.

گورابــی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه در مســیر اجــرای ایــن پــروژه 
تعــدادی معــارض از جملــه ۲۵۰ اصلــه درخــت، ۴۵ تیــر چــراغ بــرق و 
۱۰ قطعــه ملــک بــه ویــژه ســایت آپریــن وجــود دارد کــه در صــدد رفــع 
ایــن معارضــات هســتیم، افــزود: در حال حاضر ماشــین آالت ســنگین 
راهســازی در مســیر معیــن شــده فعالیــت می کننــد و بــرای اجــرای 
شــمع های ابنیــه نیــاز بــه دســتگاه حفــار ویــژه اســت کــه پیمانــکار 

مربوطــه در حــال آماده ســازی و مونتــاژ ایــن دســتگاه می باشــد.

معــاون خدمــات شــهری و امــور مناطــق شــهرداری اسالمشــهر  از تخریــب تعــدادی از  
ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز در محــدوده حریــم اسالمشــهر بــا همــکاری و همراهــی 
دســتگاه هــای قضایــی و امنیتــی شهرســتان خبــر داد و گفــت:  در اجــرای تبصــره 
۲ مــاده ۳ قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی، مدیریــت پیشــگیری از تخلفــات 
شــهرداری اسالمشــهر بــا برنامه ریــزی دقیــق و منظــم نقــاط آلــوده را شناســایی و بــا 
اخــذ احــکام قضایــی و صــدور اخطــار بــه مالــک بــا همــکاری اداره جهــاد کشــاورزی و 

نیــروی انتظامــی اقدامــات قانونــی را اعمــال می کنــد.
افــراد ســود جویی کــه  اینکــه در چنــد روز گذشــته  بیــان  بــا  محســن حمیــدی، 
ــاد و  ــی در ابع ــه باغچه های ــود ب ــخصی خ ــع ش ــت مناف ــی را در جه ــای مزروع زمین ه
ــازی و  ــه آزاد س ــبت ب ــایی و نس ــد، شناس ــوده بودن ــل نم ــک تبدی ــای کوچ ــراژ ه مت
رفــع خــالف آنــان اقــدام شــد، افــزود: ایــن مهــم در احمد آبــاد مســتوفی و خیابــان 
ــع  ــزار متر مرب ــراژ ۵۰ ه ــا مت ــاغ ب ــورد ب ــی آن  ۹ م ــد و ط ــام ش ــوام انج ــرزا ق ــهید می ش

مــورد تخریــب و آزاد ســازی قــرار گرفــت.
محــدوده  در  کشــاورزی  زمین هــای  از  هکتــار   ۱۲۷ آزاد ســازی  از  همچنیــن  وی 
احمد آبــاد مســتوفی، روســتای چیچکلــو و روســتای ســیمون کــرک با همــکاری اداره 

جهــاد کشــاورزی و نیــروی انتظامــی  در ســه مــاه اخیــر خبــر داد.

هیــات رئیســه شــورای اســالمی شــهر بــه همــراه دکتــر طــال شــهردار 
اسالمشــهر و جمعــی از معاونیــن و مدیــران وی از ســه پــروژه بــزرگ 
شــهرداری شــامل متــرو اسالمشــهر، بوســتان ۶.۵ هکتــاری شــهید 

ســلیمانی و کمربنــد شــمالی اسالمشــهر بازدیــد کردنــد.
در بازدیــد از پــروژه متــرو اسالمشــهر، حاضریــن از بخش هــای مختلــف 
کارگاه متــرو شــامل تونل هــای قطعــه اول )NATM( و قطعــه دوم 

)TBM( بازدیــد کردنــد و در جریــان رونــد عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه 
قــرار گرفتند.بوســتان شــهید حاج قاســم ســلیمانی دیگــر پــروژه ای بود 
کــه مــورد بازدیــد قــرار گرفــت و حاضرین ضمــن ابراز رضایت از پیشــرفت 
کار، در جریــان رونــد اجــرای ایــن پروژه و ســایر اقدامات در دســت اجرا در 
ایــن بوســتان قــرار گرفتنــد. این بوســتان بــا امکانات منحصربفــرد خود 
همچــون دریاچــه مصنوعــی، آبشــار ۸ متــری، یــک فرونــد هواپیمــای 

مســافربری به عنوان رســتوران، شــهربازی مدرن و .... مکانی مناسب 
بــرای تفریــح و گردشــگری را در ایــن منطقــه از شــهر ایجــاد خواهــد کــرد.

کمربنــدی شــمالی اسالمشــهر نیــز در حالــی مــورد بازدیــد قــرار گرفــت کــه 
بــا تکمیــل تجهیــز کارگاه آن، عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه نیــز آغــاز شــده 
اســت. همچنیــن پــروژه ۲۴ متــری کنارگــذر راه آهــن نیــز کــه بســیاری از 
امــالک واقــع در آن در دوره اخیــر تملــک شــده، مــورد بازدید قرار گرفت.  
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