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اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

رییــس ســازمان مدیریــت و مهندســی شــبکه حمــل و نقــل شــهری گفــت :بــا اصــاح هندســی بلــوار بســیج
مســتضعفین محــدوده بلــوار شــهید برنــده ســیفی عــاوه بــر کاهــش مشــکالت ترافیکــی ،عبــور و مــرور
شــهروندان تســهیل مــی یابــد .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،حمیدرضــا چابــک رئیــس
ســازمان مدیریــت و مهندســی شــبکه حمــل و نقــل شــهری بــا اعــام خبــر فــوق اظهــار داشــت :در بخشــی از
بلواربســیج مســتضعفین ،وجود بریدگی ناایمن و فاصله اندک تا خیابان برنده ســیفی همواره خطرســاز بود،
لــذا در جهــت رفــع خطــر و کاهــش ترافیــک و جلوگیــری از تاخیــر در ســفر شــهروندان ،طــرح اصــاح هندســی
این مســیر انجام و در آن یک دسترســی به خیابان شــهیدمجازی ســعیدیه هم دیده شــده اســت .وی گفت:
اصالح هندســی بلوار بســیج مســتضعفین و رفع مشــکالت موجود ،موجب کاهش آلودگی محیط زیســت،
کاهــش اســتهالک خــودرو ،تســهیل و تســریع در تــردد شــهروندان و افزایــش ســطح ایمنــی خواهــد شــد.

برگزاریآئینمعارفهدکتر محسنحمیدیشهردار اسالمشهر

آئیــن معارفــه دکتــر محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر و
تکریــم دکتــر حســین طــا شــهردار ســابق بــا حضــور مســئولین
اســتانی و شهرســتانی برگــزار شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،آئیــن
معارفــه دکتــر محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر و تکریــم
دکتــر حســین طــا شــهردار اسالمشــهر ظهــر امــروز بــا حضــور
عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری
تهــران  ،علیرضــا طاهــری نســب مدیــر کل امــور شــهری و
روســتایی اســتانداری ،مســئولین اســتانی و شهرســتانی در
ســالن شــهید آوینــی شــهرداری مرکــز برگــزار گردیــد.

دکتــر محمــد مهــدی ســلیمی رئیــس شــورای اســامی شــهر
ضمــن تبریــک آغــاز امامــت و والیــت حضــرت ولــی عصر(عــج)،
اظهــار داشــت :بــر خــود الزم میدانیــم بــه عنــوان خــادم مــردم
از زحمــات کلیــه پرســنل و مجموعــه مدیریــت شــهری بــه
خصــوص دکتــر حســین طــا شــهردار ســابق کــه موجــب
افزایــش ســطح مدیریتــی شــهر شــده و اقدامــات ارزشــمندی را
در زمــان تصــدی بــه انجــام رســانده تقدیــر و تشــکر نماییــم و
بــه مــردم عزیــز اسالمشــهر ایــن وعــده را خواهیــم داد کــه بیش
از گذشــته پیگیــر مســائل شــهر باشــیم و بــرای رفــع مشــکالت و
پیشــرفت شــهر بــا اســتفاده از تمامــی امکانــات و ظرفیــت های

دیدار اعضای شورای اسالمی شهر
با جانباز سرافراز اسالمشهری
برخــی اعضــای شــورای اســامی شــهر بــا جانبــاز
ســرافراز مســعود عــارف زاده دیــدار کردنــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر ،در
جهت ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و ایثارگران،
صبــح امــروز داود حــورزاده ،مهدی محمودی جاوید
و ارینــب مســرور از اعضــای شــورای اســامی شــهر
بــه همــراه قــادر محمــدی مســئول امــور ایثارگــران
شــهرداری بــه دیــدار جانبــاز ســرافراز مســعود عــارف
زاده رفتــه و از ایشــان تجلیــل نمودنــد.

جمع آوری بیش از  ۴۶۰تن نخاله از سطح شهر در دو روز

موجــود تــاش نماییــم.
مهنــدس عبدالرضــا چراغعلــی معــاون هماهنگی امــور عمرانی
اســتانداری تهــران ضمــن تشــکر از اقدامــات اخیــر مجموعــه
مدیریــت شــهری گفــت :از شــهر اسالمشــهر بــه عنــوان دومیــن
شــهر بــزرگ اســتان پــس از پایتخــت ،انتظــارات بیشــتری را
توقــع داریــم و امیدواریــم مدیــران بتواننــد بــا بهــره بــرداری از
ظرفیــت هــای موجــود و اهمیــت بخشــیدن بــه تمامــی مســائل
شــهری موجبــات رشــد و پیشــرفت شــهر را فراهــم نماینــد و در
کنــار اجــرای پــروژه هــای عمرانــی رســیدگی بــه مســائل فرهنگــی
را نیــز در راس امــور خــود قــرار دهنــد.

در ادامــه مراســم دکتــر محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر
 ،ضمــن تشــکر از حســن اعتمــاد شــورای ششــم خاطــر نشــان
کــرد :بنــده بــه نیابــت از تمــام همــکاران خــود اعــام مــی نمایــم
بــا تمــام تــوان در صحنــه خدمــت بــه شــهروندان حضــور
خواهیــم یافــت و از هیــچ کوششــی بــرای اجــرای برنامــه هــای
شــهری و خدمتگــزاری بــه مــردم دریــغ نخواهیــم کــرد.
در پایــان ایــن مراســم از خانــواده هــای معظــم شــهید مدافــع
حــرم حــاج محمــود شــفیعی و شــهید مدافــع حــرم مهــدی
بختیــاری بــا اهــدای لــوح ســپاس و هدایایــی توســط مســئولین
تجلیــل شــد.

دیدار شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر
بافرماندهوپرسنلنیرویانتظامیشهرستاناسالمشهر

دکتــر محســن حمیــدی شــهردار و دکتــر محمــد مهــدی ســلیمی رئیــس شــورای اســامی شــهر امــروز بــا حضــور در ســتاد فرماندهــی
نیــروی انتظامــی شهرســتان اسالمشــهر بــا ســرهنگ علــی کارخانــه و تعــدادی از پرســنل ناجــا دیــدار کردنــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر در ایــن دیــدار صمیمــی رئیــس شــورای اســامی شــهر و شــهردار اسالمشــهر
ضمــن تبریــک فــرا رســیدن هفتــه نیــروی انتظامــی از تــاش ها و مجاهدت های فرماندهی و پرســنل ناجا در ایجاد نظــم و امنیت و
همچنیــن همکاریهــای بــی دریــغ آنــان بــا مجموعه مدیریت شــهری تقدیــر و قدردانــی و بر تعامل و همکاری بیــش از پیش میان
شــهرداری و مجموعــه ناجــا تا کیــد کردنــد  .ســرهنگ علــی کارخانــه فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان نیــز بــا تشــکر از حمایتها
و مســاعدت های شــهرداری و شــورای اســامی شــهر در پشــتیبانی و رفع برخی کمبودهای موجود برتعامل و همکاری مشــترک
بــرای پیشــگیری از برخــی معضــات و ناهنجاریهــای اجتماعی تا کیــد نمود.
در پایــان ایــن دیــدار کــه مجیــد خداپرســتی مدیــر منطقــه یــک شــهرداری نیــز حضــور داشــت بــا اهــدای لــوح تقدیــر از زحمــات و
تالشهــای ســرهنگ کارخانــه و عوامــل محتــرم ناجــا قدردانــی بــه عمــل آمــد.

برگزاریآئینافتتاحیهکالسهایآموزشیفرهنگسرایاستادشهریار
رئیس ســازمان مدیریت پســماند از پا کســازی و جمع آوری بیش از ۴۶۰تن پســماند های عمرانی و ســاختمانی
در دو روز خبــر داد ️.بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،بذرگــری بــا بیــان ایــن خبــر گفــت :بــا
فعالیــت روزانــه ماشــین آالت ســازمان مدیریــت پســماند ،پا کســازی نخالــه هــای ســاختمانی و عمرانــی از ســطح
مناطــق ۱،۲،۳،۴،۶توســط ادوات ســازمان مدیریــت پســماند در دو روز گذشــته انجــام پذیرفــت کــه در این راســتا
۴۶۰تــن نخالــه و پســماند از نقــاط مختلــف ســطح مناطــق جمــع آوری و به محل دفن مجاز پســماندهای شــهری
منتقــل شــد .وی در ادامــه افــزود :براســاس مــاده  ۱۶قانــون مدیریــت پســماند  ،افــراد خاطــی در موضــوع تخلیــه
خــا ک و نخالــه هــای غیــر مجــاز بــه مراجــع قضایــی معرفــی مــی گردنــد و از شــهروندان درخواســت مــی شــود در
صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلفــی در ایــن زمینــه مراتــب را هرچــه ســریعتر بــه ســامانه  ۱۳۷اطــاع دهنــد.
گفتنــی اســت تخلیــه پســماند در حاشــیه شــهر و جــاده هــا عــاوه بــر مخــدوش نمــودن منظــر شــهری و تهدیــد
زیســت محیطــی ،باعــث تحمیــل هزینــه هــای ســنگین بــرای مدیریــت شــهری مــی شــود.

آئیــن افتتاحیــه کالســهای آموزشــی آرونــد در فرهنگســرای اســتاد
شــهریار بــا حضــور مســئولین شــهری برگــزار شــد .بــه گــزارش مرکــز
ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،مراســم افتتاحیــه کالســهای
آموزشــی آرونــد (عکاســی ،فیلمبــرداری ،فتوشــاپ و غیــره )...بــا
حضــور شــهروندان  ،اعضــای شــورای اســامی شــهر اسالمشــهر
 ،برخــی از مســئولین و مدیــران شــهری در ســالن آمفــی تئاتــر
فرهنگســرای استاد شهریار شهرک امام حســین(ع) برگزار گردید.
در پایــان ایــن مراســم مرتضــی خانعلــی نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر بــه همــراه ســیداکبر اســحقی و رضــا عظیمــی از
دیگــر اعضــای شــورای اســامی شــهر ،و مصطفــی ابراهیمــی سرپرســت ســازمان فرهنگــی ورزشــی از کتابخانــه  ،دارالقــرآن
شعبه امام حسین(ع)  ،کالسها و واحدهای اداری سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری واقع در فرهنگسرای
اســتاد شــهریار ،بازدیــد و بــا پرســنل این مجموعه دیــدار نمودند.

