
استقرار کانکس های ستاد مدیریت بحران  شهرداری اسالمشهر در بیمارستان امام رضا )ع( 
مدیــر ســتاد بحــران شــهرداری اسالمشــهر: کانکــس هــای تخصصــی ســتاد  
بــرداری و تســهیل در خدمــات رســانی  مدیریــت بحــران  جهــت بهــره 

کرونایــی، در بیمارســتان امــام رضــا )ع( مســتقر شــد .                                  بیمــاران 
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ؛ بــا توجــه بــه رونــد  بــه 
ــا در هفته هــای اخیــر و ضــرورت افزایــش ظرفیــت  کرون صعــودی ابتــالء بــه 
ــت  ــس مدیری کانک ــداد  ۲  ــا )ع( تع ــام رض ــتان ام ــار در بیمارس ــرش بیم پذی
بحــران در محوطــه بیمارســتان امــام رضــا)ع( مســتقر و مشــغول خدمــات 
بحــران شــهرداری  بیمــاران شــد. داود غالمــی مدیــر  ســتاد  بــه  دهــی 
ــد-19  کویی ــاری  ــم بیم ــک پنج ــت: در پی گف ــوص  ــن خص ــهر در ای اسالمش

ــن و  ــت تأمی ــرم جه ــاز مب ــالم نی ــهروندان و اع ــالی ش ــش ابت ــی افزای و در پ
کانکــس هــا و تجهیــزات بیمارســتان صحرایــی مدیریــت بحــران  تجهیــز بــه 
کانکــس تخصصــی( بــه  شــهرداری اسالمشــهر )شــامل تعــداد دو عــدد 
همــراه تجهیــزات کامــل جهــت بســتری و درمان بیمــاران مبتال به کرونــا  در 

ــت. گرف ــرار  ــا )ع(  ق ــام رض ــتان ام ــار بیمارس اختی
کــرد ســتاد حــوادث غیرمترقبــه و مدیریــت  غالمــی در ادامــه خاطــر نشــان 
بیمــاری  ایــن  کنتــرل شــیوع  راســتای  بحــران شــهرداری اسالمشــهر در 
ــا تمــام پتانســیل و ظرفیــت هــای پیــش بینــی شــده، آمــاده ی  منحــوس ب

کــز درمانــی و شــهروندان محتــرم خواهــد بــود. خدمــات رســانی بــه مرا

برگزاری مراسم غبارروبی و عطرافشانی  
گلزار شهدای امامزاده عقیل )ع( اسالمشهر

بازدید اعضای شورای اسالمی شهر 
از خانه فرهنگ مهستان

همزمــان بــا ســومین روز از هفتــه دولــت، مراســم غبارروبــی و عطرافشــانی مــزار شــهدای هشــت ســال دفــاع 
گلــزار شــهدای امامــزاده عقیــل )ع( برگــزار شــد. مقــدس و مدافعیــن حــرم ، در 

بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، همزمــان بــا ســومین روز از هفتــه دولــت، مســعود مرســلپور 
فرمانــدار اسالمشــهر بــه همــراه محســن حمیــدی سرپرســت شــهرداری ، رئیــس و اعضــای شــورای اســالمی 
شــهر و مســئولین شــهری با حضور در گلزار شــهدای امامزاده عقیل )ع( ضمن غبارروبی و عطر افشــانی مزار 
شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس و مدافــع حــرم، بــا اهــدای گل و قرائــت فاتحــه بــا آرمانهــای امــام راحــل و 

شــهدای واالمقــام تجدیــد میثــاق نمودند.

دو عضو شــورای اســالمی شهر 
مهســتان  فرهنــگ  خانــه  از 
واقــع در شــهرک واوان بازدیــد 

کردنــد.
ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه   
شــهرداری اسالمشــهر، در این 
بازدیــد کــه توســط علــی ترکمن 
فرهنگــی،  کمیســیون  رئیــس 
ورزشــی، امــور بانــوان شــورای 
اســالمی شــهر و داوود حورزاده 
و  عمــران  کمیســیون  رئیــس 
خدمــات شــهری شــورای اســالمی شــهر صــورت پذیرفــت، اعضــای شــورا در جریــان فعالیــت هــای 
فرهنگی ، آموزشــی و همچنین مشــکالت این مرکز ســازمان فرهنگی، ورزشــی شــهرداری قرار گرفتند.

ســـالمـاسالمشهر
خبرنامه الکترونیک شهرداری اسالمشهر  .  شماره چهل و هفت . هفته اول شهریورماه  1400

مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اسالمشهر

ســه شــنبه دوم شــهریور ، محســن 
شــهرداری  سرپرســت  حمیــدی 
اسالمشــهر با تعدادی از شهروندان 
اسالمشــهری مالقــات و نســبت بــه 
حــل مشــکالت آنــان دســتورات الزم 

کــرد. را صــادر 
 بــه گــزارش مرکــز ارتباطات شــهرداری 
دســتور  اســاس  بــر  اسالمشــهر، 
العمــل ابالغــی از  اســتانداری تهــران 
مبنــی بــر برگــزاری جلســات مالقــات 
هــای  دســتگاه  روســای  عمومــی 
شــهرهای  شــهروندان  بــا  اجرایــی 
اســتان تهــران، صبــح امــروز حمیدی 
اسالمشــهر  شــهرداری  سرپرســت 
و  معاونیــن  از  تعــدادی  بهمــراه 
رعایــت  ضمــن  مناطــق  مدیــران 
پروتکلهــای بهداشــتی بــا  15نفــر از شــهروندان درمحــل ســالن همایــش شــهید آوینــی دیــدار و گفتگــو و پــس از 

نمــود. صــادر  را  الزم  دســتورات  ایشــان  مشــکالت  اســتماع 

برگزاری مالقات مردمی سرپرست شهرداری اسالمشهر 
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کل اجــرا ی رادیــه تــا پایــان  مردادمــاه - در مجمــوع ۳9۶ متــر الینینــگ   ۴۰۲ متــر 
کــف بنــد تــا پایــان مــرداد مــاه ۴1۴متــر انجــام شــده - اجــرا 

تامین نردبان هیدرولیکی آتش نشانی اسالمشهر 
در پیچ و خم بروکراسی اداری

رئیــس ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اسالمشــهر گفــت: با 
توجه به وجود ساختمان های ده طبقه و باالتر در اسالمشهر، تامین نردبان 

بلند هیدرولیکی برای ســازمان آتش نشــانی شــهرداری ضروری اســت.
بــا  گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، یوســف منطقــی  بــه 
اعــالم خبــر فــوق اظهــار داشــت: اسالمشــهر علیرغــم وجود ســاختمانهای 
بلندمرتبــه و شــهرک صنعتــی از تجهیزاتــی نظیــر نردبــان هیدرولیکــی و 
دســتگاه فوماتیــک و پلتفــرم محــروم بــوده و ایــن موضــوع زنــگ خطــری 
جــدی بــرای اطفــاء حریــق در ســاختمان هــای بلندمرتبــه و مجتمــع هــای 
کلــی مشــخص مــی  گفــت: در یــک بــرآورد  صنفــی خدماتــی مــی باشــد. وی 
گردد که تجهیزات آتش نشــانی اسالمشــهر در بین شــهرداری های اســتان 
کــرج و شــهریار در ســطح مطلوبــی قــرار دارد، امــا  تهــران بــه غیــر از تهــران، 
بــا توجــه جمعیــت بیــش از 5۰۰ هــزار نفــری اسالمشــهر، توســعه متــوازن در 

تامیــن تجهیــزات ســازمان صــورت نگرفتــه اســت.
منطقــی بــا بیــان اینکــه ســازمان آتش نشــانی اسالمشــهر بــرای رفع توســعه 
کــردن فاصلــه هــا  کــم  نامتــوازن بیــن شــهر و تجهیــزات آتــش نشــانی و 
کــرد: در اوایــل خدمــت  کیــد  اقداماتــی را از ۴ ســال گذشــته آغــاز نمــوده، تا
شــورای پنجــم و همزمــان بــا اولیــن ســالگرد حادثــه پالســکو و بــر اســاس 
مصوبــه هیئــت وزیــران در خصــوص تامیــن نردبــان هیدرولیکــی اقدامــات 
الزم انجــام و مقــرر گردیــد شــهرداریها ۲۰ درصــد هزینــه و ســازمان مدیریــت 
و برنامــه ریــزی کشــور ۸۰ درصــد هزینــه آن را بپردازند که در این راســتا ســهم 
شــهرداری اسالمشــهر در آبانمــاه 9۶ بــه مبلــغ یــک میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون 
کنون ســازمان مدیریت و برنامه ریزی ســهم  تومان پرداخت و متاســفانه تا

خــود را پرداخــت نکــرده اســت.
ــه  ــا ب ــرد: ت ک مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی تصریــح 
امــروز بیــش از 5۰ فقــره مکاتبه و دهها جلســه و پیگیــری در خصوص تامین 
هزینه و خرید نردبان بلند با مســئولین شهرســتان، اســتان و کشــور داشته 
ــه عنــوان مدعی العمــوم و  ــه دادســتان اسالمشــهر ب کتبــی ب ــزارش  گ و هــم 
کــه در صــورت بــروز حادثــه  کــرده ایــم  ســتاد پیشــگیری از جرایــم ارســال 

کامــال بــی دفــاع هســتیم. دربلنــد مرتبــه هــا 
منطقــی بــا اشــاره بــه افزایــش سرســام آور قیمــت تجهیــزات اذعــان داشــت: 
درحــال حاضــر عــدم تعهــد ســازمان مدیریــت برنامه ریــزی در ایفــای نقــش 
خــود موجــب گردیــد نردبان ۷ میلیاردی به 5۰ میلیارد تومان افزایش یافته 

و اسالمشــهر از داشــتن نردبــان هیدرولیکــی همچنان محــروم بماند.
کــرد: در بودجــه پیشــنهادی 1۴۰۰ شــهرداری هــم 5۰ میلیــارد بــه  وی بیــان 
کــه بــا بررســی های انجــام شــده در فرمانــداری و  ایــن مهــم اختصــاص یافــت 
کاهــش بودجــه، خریــد نردبــان بلنــد از اولویــت برنامه هــای شــهر خــارج و از 

گردیــد. بودجــه حــذف 
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری بــا بیــان اینکــه 
از پرداخــت ســهم شــهرداری اسالمشــهر ۴ ســال می گــذرد، خاطرنشــان کــرد: 
کدشــت و شــهریار با جمعیتی کمتر از اسالمشــهر  از محل  شــهرهایی چون پا
درآمد دهیاری های فاقد دهیاری تامین و نردبان را خریداری کنند و متاسفانه 
در اسالمشــهر بــه بهانه اینکه دیوان محاســبات بــرای پرداخــت وجه از ســوی 
فرمانــداری ایراداتــی گرفتــه، این امر هنوز  محقق نشــده، گویــا اراده جمعی برای 
خرید این نردبان وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه در حادثه حریق گسترده 
گــر تجهیــزات و ماشــین آالت آتــش نشــانی تهــران بــه  شــهرک صنعتــی میهــن، ا
کمــک نمــی آمــد، امکانــات و تجهیــزات آتــش نشــانی اسالمشــهر جوابگــوی 
ــه  ک فاجع ــا ــازن آمونی ــه مخ ــش ب ــرایت آت ــورت س ــود و درص ــق نب ــای حری اطف
کتــر از حادثــه انفجــار لبنــان اتفــاق مــی افتــاد افــزود: در حادثــه میهــن  ای خطرنا
کثر مســئولین شــهر و شهرســتان و اســتان در محل حاضر بودند و مســئولین  ا
کشــوری نیــز موضــوع را رصــد میکردند که خوشــبختانه هیــچ حادثه جانــی رخ 
کنان  گــر حادثــه مشــابهی در بلندمرتبــه هــا اتفــاق بیفتــد و ســا نــداد، ولیکــن ا
خودشــان را از طبقات به پایین پرتاب کنند آیا باز هم مســئولین در کنار مردم 
حرفــی بــرای گفتن خواهند داشــت و چگونه شــاهد فجایع خواهنــد بود  البته 
تــرک فعــل بعضــی از متولیــان امــر در این موضوع محرز بــوده کــه از طریق مراجع 
قضایی درحال پیگیری میباشــیم چرا که حفظ جان شــهروندان به تناســب 

وظیفه برعهده تمام مســئولین اســت.


