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اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

از تاریخ  1400/06/12لغایت 1400/06/18
طول حفاری تونل مکانیزه بسمت میدان نماز در هفته گذشته ۲۷ :متر
رینگ های نصب شده  ۱۸ :رینگ  -مجموع حفاری مکانیزه  ۳۷۳۸ :متر
مجموع کل رینگ های نصب شده️- ۲۴۹۲ :درصد پیشرفت پروژه حفاری مکانیزه 40/30 :درصد
مجموع حفاری در قطعه اول غیر مکانیزه بسمت ایستگاه آزادگان تهران  ۴۶۴ :متر حفاری فوقانی.
️درصد پیشرفت پروژه حفاری دستی 45/04:درصد  ۴۰۲ -متر کل اجرا رادیه -
در مجموع  ۳۹۶متر الینینگ انجام شده  -در مجموع  ۴۱۴متر کف بند اجرا شده است.
گفتنــی اســت محســن حمیــدی سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر ،طــی بازدیــد از پــروژه متــرو ،ضمــن
بررســی پیشــرفت عمرانــی پــروژه بــر رفــع موانــع موجــود و تســریع در اجــرای پــروژه تا کیــد نمــود.

تاکید سرپرست شهرداری بر نظارت
مدیران مناطق بر پروژههای در دست اجرا

برگزاریچهارمینجلسهرسمیشورایاسالمیشهراسالمشهر
در جلســه مدیــران ارشــد شــهرداری اسالمشــهر بــر بازدیــد میدانــی و نظــارت مدیــران مناطــق بــر پــروژه هــای
در دســت اجــرا تا کیــد شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در ایــن جلســه کــه بــا حضــور معاونیــن شــهردار ،مدیــران
مناطــق و برخــی مدیــران ســتادی برگــزار شــد ،مقــرر شــد مدیــران مناطــق بــا حضــور مســئولین واحدهــای
مربوطــه از ســطح منطقــه و پــروژه هــای در دســت اجــرا بازدیــد هفتگــی بعمــل آورده و اقدامــات الزم جهــت
رفــع مشــکالت صــورت پذیــرد.
در ادامــه موضوعاتــی همچــون پیگیــری کلنــگ زنــی شــفت میانــی متــرو توســط ســازمان حمــل و نقــل ریلــی،
وصول چک های برگشــتی مودیان از طریق مناطق ،تســریع در تکمیل ســاختمان های نواحی در مناطق،
قــرارداد احــداث جایــگاه ســوخت مطــرح و تصمیماتــی در ایــن خصوص اتخاذ شــد.

افزایشقابلتوجهارائهخدماتشهریبهشهروندان
نسبتبهسالیان گذشته
مدیــر خدمــات شــهری شــهرداری
اسالمشــهر از افزایــش چشــمگیر ارائــه
خدمــات شــهری در اسالمشــهر بــا
تقســیم بنــدی صحیــح نیروهــا ،نســبت
بــه ســالهای گذشــته خبــر داد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری
اسالمشــهر ،داود علــی نیــا مدیــر
خدمات شــهری شــهرداری اسالمشهر
بــا بیــان اینکــه افزایــش کیفیــت خدماترســانی بــه شــهروندان همــواره در دســتور کار معاونــت خدمــات
شــهری قــرار دارد ،اظهــار کــرد :در ســالهای اخیــر بــا درنظرگرفتــن فضــای اســتاندارد ارائــه خدمــات توســط
هــر نیــروی خدماتــی در ســطح شــهر ،شــهرداری اسالمشــهر بــا بیــش از  ۵۰درصــد کمبــود نیــرو مواجــه بــوده
کــه بخشــی از ایــن کمبــود در اثــر بازنشســتگی تعــدادی از نیروهــا و بخشــی نیــز بــه علــت بکارگیــری هــای غیــر
تخصصــی پرســنل خدمــات شــهری ایجــاد شــده ،بنابرایــن لــزوم جــذب نیــرو شــدیدا احســاس مــی شــد.
وی گفــت :از ابتــدای ســال  ۹۸و بــا عملیاتــی شــدن بــرون ســپاری خدمــات شــهری ،فضــای اســتاندارد هــر
کارگــر خدمــات شــهری بــر اســاس نفــر بــر متــر مربــع تعریــف و ایــن کمبــود  ۵۰درصــدی نیــرو مرتفــع شــده اســت
و بــا مدیریــت صحیــح منابــع انســانی و تقســیم بنــدی وظایــف نیروهــای رفــت و روب در نواحــی مختلــف،
موجــب تســریع در خدمــات دهــی و افزایــش قابــل توجــه خدمــات بــه شــهروندان شــدیم.
علــی نیــا بــا بیــان اینکــه عمــده خدمــات بــه شــهروندان در حــوزه خدمــات شــهری بــه صــورت دســتی و بــا
حضور کارگر اســت ،تاکید کرد :بســیاری از ماشــین آالت طراحی شــده در حوزه شهری کارایی عملی ندارند
و بیشــتر نمایشــگاهی مــی باشــند و بــه لحــاظ کارگــری امــکان مکانیــزه نمــودن تمــام خدمات شــهری میســر
نیســت ،بــه همیــن دلیــل عمــده خدمــات ارائــه شــده در حــوزه خدمــات شــهری بــه شــهروندان بــه صــورت
دســتی و توســط کارگران می باشــد .این مقام مســئول افزود :در حال حاضر زمان اعزام نیروهای خدمات
شــهر جهــت رســیدگی بــه پیامهــای  ۱۳۷بــه کمتــر از نیــم ســاعت رســیده و بــه تمــام پیــام هــای شــهروندان
در ســامانه رســیدگی مــی شــود .وی همچنیــن از آمادگــی کامــل شــهرداری در عملیــات زمســتانه ســال ۱۴۰۰
خبــرداد و ابــراز داشــت بــا تدابیــر اندیشــیده شــده ،این شــهرداری تمام مقدمات عملیات زمســتانه امســال
را فراهــم و بــرای هــر نــوع شــرایط جــوی آمادگــی کامــل را داریــم.

ساماندهی و بهسازی پیاده رو خیابان زرافشان
پیــاده رو خیابــان زرافشــان بــا اجــرای عملیــات کفپــوش بــرای
رفــت و آمــد عابریــن پیــاده ســاماندهی مــی شــود .بــه گــزارش
مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در جهــت بهبــود وضعیــت
معابــر و رفــاه حــال عابریــن پیــاده ،عملیــات پیــاده روســازی معابــر
ســطح منطقــه دو در حــال انجــام اســت کــه در این راســتا عملیات
کفپــوش پیــاده رو خیابــان زرافشــان حدفاصــل خیابــان ۴۶
بهارســتان تــا پــارک ندایــی بــه متــراژ  ۳۰۰متــر مربــع توســط معاونت
فنــی عمرانــی و واحــد عمــران منطقــه دو در حــال انجــام اســت.

اجرای عملیات جدولگذاری در معابر شهرک شیرودی

بهســازی کوچــه ۳۶شــهرک شــیرودی با تعویــض جــداول این کوچه
انجام می شــود .به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر ،به
منظــور بهبــود وضعیــت معابــر و انهار ســطح شــهر ،عملیــات تخریب
و پــی کنــی جــداول فرســوده و تعویــض جــداول در کوچــه ۳۶شــهرک
شــیرودی توســط معاونــت فنــی و عمرانــی و واحــد عمــران منطقــه دو
در حــال انجــام اســت .همچنیــن با هدف بهســازی معابر و رفــاه حال
عابریــن پیــاده ،مناســب ســازی پیــاده رو خیابــان باکــری حدفاصــل
خیابــان تختــی تــا کوچــه قارچــی در دســت اجــرا می باشــد.

چهارمیــن جلســه شــورای اســامی شــهر اسالمشــهر بــا حضــور ا کثریــت
اعضــای شــورا و برخــی مدیــران شــهرداری و اصحــاب رســانه برگــزار شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در ایــن جلســه کــه بــه
ریاســت مرتضــی خانعلــی نایــب رییــس شــورای اســامی شــهر برگــزار شــد،
رضــا قاســمی رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری گزارشــی را از
آخریــن وضعیــت پــروژه متــرو اسالمشــهر ارائــه نمــود و نوروزلــو پیمانــکار
قــرارگاه خاتــم االنبیــا در خصــوص اینکــه قــرارگاه خاتــم بــا وجــود شــرایط
مناســب زمیــن شناســی در اسالمشــهر و تــوان تولیــد ســیگمنت و امکانات
شــبانه روزی تونــل ،ایــن ظرفیــت را دارد کــه پــروژه را در صــورت تامیــن
منابــع مالــی زودتــر بــه اتمــام برســاند ،موضوعاتــی را مطــرح و اعضای شــورا
نظراتشــان را در ایــن خصــوص بیــان کردنــد.
الیحــه دو فوریتــی ســازمان مدیریــت و مهندســی شــبکه حمــل و نقل مبنی
بــر صــدور مجــوز در خصــوص احــداث و راه انــدازی مرکــز تعویــض پــاک
خودروهــای ســبک و ســنگین ،پــس از اعمال نظر کمیســیونهای مربوطه
و اعضــای شــورا بــه تصویــب رســید.
الیحــه پیشــنهادی شــهرداری در خصــوص صــدور مجــوز موکــول نمــودن
زمــان پرداخــت  ۴مــاه از مبلــغ اجــاره بهــای قراردادهــای پیمانــکاران جمــع

آوری پســماند خشــک بــه پایــان مــدت زمــان قــرارداد و افزایش مــدت زمان
آنهــا بــه علــت شــیوع بیمــاری کرونــا هــم مصــوب شــد.
در ادامــه ایــن نشســت داود حــور زاده بــه عنــوان نماینــده شــورا جهــت
شــرکت در کارگــروه دوســتدار کــودک شــهرداری ،رضــا عظیمــی نماینــده
شــورا جهت شــرکت در جلســات کمیته ســاماندهی ســیما و منظر شــهری
شــهرداری ،حجت االســام علی ترکمن به عنوان عضو اصلی و ســید ا کبر
اســحقی بــه عنــوان عضــو علــی البــدل جهــت شــرکت در جلســات تجدیــد
نظــر کفالــت نیــروی انتظامــی شهرســتان اسالمشــهر انتخــاب شــدند .
قابــل ذکــر اســت بررســی نامــه فرمانــداری در خصــوص موضــوع مصوبــات
یکصــد و هفتمیــن جلســه شــورای اســامی شــهر دوره پنجــم از دیگــر
موضوعــات مطــرح شــده در ایــن نشســت رســمی بــود.
گفتنــی اســت موضــوع تســریع در انتخــاب شــهردار و اعــام اســامی نفــرات
برگزیــده ،بازدیــد و دیــدار خانــواده شــهدا بــا هماهنگــی مدیــر امــور ایثارگــران
و اعــام برنامــه یکســاله در ایــن خصــوص ،پیگیــری مطالبــات شــهرداری از
شــرکت برآونــد و شــفاف ســازی دربــاره عمل به تعهــدات این شــرکت و اِ عمال
پیوســت فرهنگــی در همــه پروژههای شــهرداری از مــواردی بود کــه در ابتدای
جلســه رســمی شــورا مــورد بحــث و بررســی اعضــای شــورا قــرار گرفــت.

جمع آوری بیش از  ۵۵تن نخاله از سطح شهر در یک روز
رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند از پاکســازی
و جمــع آوری بیــش از ۵۵تــن پســماند هــای
عمرانــی و ســاختمانی در روز گذشــته خبــر داد .
️به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر،
بذرگــری بــا بیــان ایــن خبــر گفــت :بــا فعالیــت
روزانه ماشــین آالت ســازمان مدیریت پســماند،
پاکســازی نخالــه هــای ســاختمانی و عمرانــی از
ســطح منطقــه شــش توســط ادوات ســازمان
مدیریت پسماند در روز گذشته انجام پذیرفت
که در این راســتا ۵۵تن نخاله و پســماند از نقاط
مختلــف ســطح منطقــه جمــع آوری و بــه محــل
دفــن مجــاز پســماندهای شــهری منتقــل شــد.

وی در ادامــه افــزود :براســاس مــاده  ۱۶قانــون
مدیریــت پســماند  ،افــراد خاطــی در موضــوع
تخلیــه خــاک و نخالــه هــای غیــر مجاز بــه مراجع
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.

آغاز عملیات روکش مکانیزه آسفالت خیابان امام محمد باقر(ع)
بــا هــدف بهبــود وضعیــت معابــر ســطح شــهر و رفــع مشــکالت عبــور و مــرور شــهروندان ،خیابــان امــام
محمــد باقــر در منطقــه یــک زیــر بــار آســفالت رفــت .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر،
پــس از اجــرای عملیــات جدولگــذاری و زیرســازی خیابــان امــام محمــد باقــر کــه یکــی از پرترددتریــن
مســیرهای رفــت و آمــد شــهروندان در منطقــه یــک اســت ،عملیــات روکــش مکانیــزه آســفالت ایــن
خیابــان بــا مصــرف  ۱۸۰تــن آســفالت در مســاحت تقریبــی ۲۵۰۰مترمربــع توســط معاونــت فنــی و
عمرانــی و واحــد عمــران منطقــه یــک در حــال انجــام اســت.
در ادامــه فعالیــت هــای عمرانــی در ســطح منطقــه نیــز ،عملیــات حمــل نخاله ،زیر ســازی و بتــن ریزی
ضلــع شــرقی ســاختمان اداری منطقــه یــک در پــارک توحیــد بــه متــراژ تقریبــی  ۷۰مترمربــع انجــام و
آمــاده اجــرای کــف پــوش مــی باشــد.

افزایش  ۴۰۰مخزن گالوانیزه به مخازن جمع آوری زباله اسالمشهر
جهــت ارائــه خدمــات مطلــوب تر در ســطح شــهر
 ۴۰۰مخزن گالوانیزه ۱۱۰۰لیتری زباله به تجهیزات
خدمــات شــهری اضافه می شــود.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر،
نرگــس محســنی رئیــس اداره خدمــات شــهری
شــهرداری اسالمشــهر بــا اعــام خبــر فــوق
اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه لــزوم افزایــش ســطح
خدمــات و پایــان عمــر مفیــد برخــی از مخــازن،
تعــداد  ۴۰۰مخــزن  ۱۱۰۰لیتــری گالوانیــزه تهیــه و
بــه زودی در معابــر و مناطــق شــهری جایگزیــن و
نصــب خواهــد شــد .وی گفــت :در حــال حاضــر
حــدود ۶هــزار مخــزن زبالــه در ســطح شــهر تعبیــه
شــده و بــرای بــاال بــردن ســطح تحــت پوشــش
خدمــات شــهری ۴۰۰مخــزن زبالــه دیگــر بــه ایــن

نــاوگان اضافــه مــی گــردد.
رئیــس اداره خدمــات شــهری شــهرداری
اسالمشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه هــر مخــزن
زبالــهحــدود ۶۰میلیــونریالاســت،تاکید کــرد:در
شــرایط اقتصادی کنونی مخازن جدید با اعتباری
بالــغ بــر ۲۱میلیــارد ریــال تهیــه شــده و بابــت تعمیــر
مخــازن نیــز حــدود ۳میلیــارد ریــال هزینــه صــرف
شــده است .محســنی با بیان لزوم آموزش و ارتقاء
فرهنــگ شــهروندی افــزود :تفکیــک زبالــه یــک
فرهنــگ بســیار خــوب اســت کــه شــهروندان بایــد
عمــل بــه ایــن فرهنــگ را از خانــه هایشــان شــروع
کننــد ،اگــر فرهنــگ تفکیــک زبالــه بــه خوبــی اجــرا
شــود،هزینــههــایجمــعآوریپســماندوبازیافت
کاهــش چشــمگیری مییابــد.

️گفتنــی اســت روزانــه حجــم زیــادی از زبالــه توســط
شــهروندان تولیــد مــی شــود و وجــود تجهیــزات
مناســب خدمــات شــهری از جملــه مخــازن زبالــه
شــهری جهــت حفــظ پاکیزگــی و نظافــت محیــط
شــهر و جلوگیری از شــیوع انواع بیماریها و تامین
رفــاه حــال شــهروندان ضــروری اســت.

