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خبرنامه الکترونیک شهرداری اسالمشهر شماره پنجاه و یک پنجشنبه هشتم مهرماه 1400

اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

گزارش هفتگی پیشرفت عملیات اجرایی مترو اسالمشهر
از تاریخ 1400/06/26لغایت 1400/07/01
طول حفاری تونل مکانیزه به سمت میدان نماز ۲۷ :متر
رینگ های نصب شده  ۱۸ :رینگ  -مجموع حفاری مکانیزه ۳۷۹۲ :متر
مجموع کل رینگ های نصب شده️- ۲۵۲۸:درصد پیشرفت پروژه حفاری مکانیزه ۱۵/۴۱:درصد
مجموع حفاری در قطعه اول غیر مکانیزه بسمت ایستگاه آزادگان تهران  ۴۶۴ :متر حفاری فوقانی
درصد پیشرفت پروژه حفاری دستی ۵۲/۴۵ :درصد
 ۴۰۲متــر کل اجــرا رادیــه  -در مجمــوع  ۳۹۶متــر الینینــگ انجــام شــده  -در مجمــوع  ۴۶۰متــر کــف بنــد
اجــرا شــده اســت.

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران
از پروژه های کالن شهرداری اسالمشهر

برگزاری مراسم تجلیل از آتشنشانان شهرداری اسالمشهر
ســوم مهرمــاه عبدالرضــا چراغعلــی معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری تهــران از رونــد تکمیــل
پروژههــای عمرانــی شــهرداری اسالمشــهر بازدیــد کــرد.
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری بهمراه مرســلپور
فرمانــدار  ،ســلیمی رئیــس و تعــدادی از اعضــای شــورای شــورای شــهر و محســن حمیــدی شــهردار منتخــب
اسالمشــهر بــا حضــور در محــل اجــرای پروژههــای کمربنــدی شــمالی ،پــروژه متــرو اسالمشــهر و پــارک شــش
و نیــم هکتــاری شــهید ســلیمانی در شــهرک امــام حســین بازدیــد و از نزدیــک در جریــان تکمیــل ایــن پــروژه
هــا قــرار گرفــت.
در ایــن بازدیــد دکتــر حمیــدی شــهردار منتخــب اسالمشــهر توضیحاتــی پیرامــون مشــخصات فنــی و رونــد
پیشــرفت ایــن پــروژه هــا ارائــه کــرد و در ادامــه مهنــدس چراغعلــی ضمن تشــکر از مجموعه مدیریت شــهری
اسالمشــهر در ســخنانی بــر لــزوم تســریع در اتمــام پــروژه هــای در دســت اقــدام شــهرداری تا کیــد نمــود.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری بــا مهــم ارزیابــی کــردن پــارک شــهید ســلیمانی گفــت :بــرای
ارائــه خدمــات هرچــه مطلوبتــر بــه شــهروندان بایــد تمهیــدات بیشــتری از قبیــل ایجــاد ایســتگاه اتــش
نشــانی،احداث راه دسترســی و رینــگ پیــاده روی در پیرامــون مجموعــه و همچنیــن تکمیــل بخشهــای
باقیمانــده توســط شــهرداری بــه عمــل آیــد.

دیدار نایب رییس شورای اسالمی شهر و شهردار اسالمشهر
با خانواده های معظم شهدا و جانبازان

نایب رییس شــورای اســامی شــهر و شــهردار اسالمشــهر با خانواده معظم شــهید حمید عبدی و شــهید
مرتضــی فغانــی و جانبــاز ســرافراز صیاد فتــح الهی دیــدار کردند.
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر ،همزمان با هفته بزرگداشــت دفاع مقدس و در جهت ارج
نهــادن بــه مقــام شــامخ شــهدا و ایثارگــران ،مرتضــی خانعلــی نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر بــه همــراه
محســن حمیــدی سرپرســت شــهرداری ،هــادی گورابــی معــاون فنــی و عمرانــی ،قــادر محمدی مســئول امور
ایثارگــران شــهرداری ،میرزابلــوچ فرمانــده بســیج شــهرداری بــه دیــدار خانواده معظم شــهید حمیــد عبدی و
شــهید مرتضــی فغانــی و جانبــاز ســرافراز صیــاد فتــح الهــی دیــدار رفته و از ایشــان تجلیــل نمودند.

برنامه «با این ستاره ها»
در گلزار شهدای اسالمشهر برگزار شد
بــه مناســبت هفتــه بزرگداشــت دفــاع
مقــدس ،برنامــه "بــا ایــن ســتاره هــا"
مناجات و روایتگری خاطرات شــهدا در
گلــزار شــهدای آســتان مقــدس امامــزاده
عقیــل اسالمشــهر برگــزار گردیــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری
اسالمشــهر ،بــه مناســبت فرارســیدن
هفتــه بزرگداشــت دفاع مقــدس ،برنامه
"بــا ایــن ســتاره هــا" عصــر روز پنــج شــنبه
یکــم مهرمــاه در گلــزار شــهدای آســتان
امامــزاده عقیــل بــا روایتگــری حــاج
قاســم صادقــی ،مداحی کربالیی احمد
صفــری و بــا اجــرای گروه ســرود کشــوری
رهــروان والیــت همــراه بــود.

مراســم تجلیل از آتش نشــانان شــهرداری اسالمشــهر همزمان با روز آتش
نشــانی وایمنی در ســالن آمفی تئاتر شــهید آوینی شــهرداری اسالمشــهر با
حضــور شــهردار منتخــب و اعضــای شــورای اســامی شــهر و برخــی مدیران
شــهرداری برگزار شــد.
به گزارشمرکزارتباطاتشــهرداریاسالمشــهر،در ابتدایاینمراســمیوسف
منطقــی رئیــس ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری گزارشــی از
فعالیتهاو کاســتیهایموجــوددر حوزهآتشنشــانیارائــهداد.
منطقــی بــا تا کیــد بــر لــزوم تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز ســازمان آتشنشــانی
متناســب بــا توســعه و ســاخت وســازهای شــهری از جملــه نردبــان
هیدرولیکــی بــرای ســاختمانهای بلنــد مرتبــه بــه عــدم ایفــای تعهــدات
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان تهــران بــرای خریــد نردبــان
هیدرولیکــی اشــاره کــرد و گفــت :علــی الرغــم اینکــه  ۲۰درصــد از مبلــغ
مربــوط بــه خریــد نردبــان هیدرولیکــی کــه در تعهــد شــهرداری اسالمشــهر
بــود پرداخــت شــده ولــی بــا همــه مکاتبــات و پیگیریهــای صــورت گرفتــه
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان تهــران در ایــن زمینــه از ایفــای
تعهــدات خــود ســرباز زده کــه ســازمان آتشنشــانی از مســئولین مرتبــط بــا
ایــن موضــوع در محا کــم قضایــی طــرح دعــوی نمــوده اســت.
در ادامــه ایــن مراســم محســن حمیــدی سرپرســت شــهرداری اسالمشــهر
نیــزدر ســخنانی ضمــن تبریــک روز آتــش نشــانی از مجاهدتهــا ،زحمــات و
فــدا کاری آتشنشــانان قدرانــی کــرد
شــهردار منتخــب اسالمشــهر بــه جــذب تعــدادی آتشنشــان در دوره

مدیریــت قبلــی از طریــق آزمــون اســتخدامی  ،بــه کمبــود نیــروی انســانی
در ســازمان آتشنشــانی اشــاره کــرد و افــزود :بــا توجــه بــه گســترش شــهر و
همچنیــن نائــل شــدن تعــداد قابــل توجهــی از آتشنشــانان عزیــز بــه ســن
بــاز نشســتگی پیــش بینــی میشــود طــی دو ســال آینــده بــا چالــش نیــروی
انســانی در ایــن ســازمان دســت وپنجــه نــرم خواهیــم کــرد کــه ضــرورت دارد
بــا مســاعدت اعضــای محتــرم شــورای شــهر تدابیــر الزم بــرای رفــع ایــن
موضــوع اندیشــیده شــود.
دکترحمیــدی بــه کمبــود برخــی تجهیــزات مــورد نیاز اتشنشــانی هــم گریزی
زد و گفــت اشــراف دارم كــه مشــکالت و كمبودهايــي در ســازمان آتــش
نشــانی هســت كــه برنامــه هایــی بــرای رفــع ايــن مشــكالت داريــم وســعي
مــي كنيــم در جهــت ارتقــای کمــی و کیفــی حــوزه اتشنشــانی گام برداریــم
چــرا کــه معتقــدم نیروهــای انســانی ســازمان آتــش نشــانی بایــد نســبت بــه
آخریــن فنــاوری هــای مجهــز باشــند.
در ایــن مراســم کــه آقایــان عظیمــی ،اســحقی و جاویــد از اعضــای شــورای
اســامی شــهر نیز حضور داشــتند مرتضی خانعلی نایب رئیس شــورای شهر
در ســخنانی کوتــاه ضمــن تبریــک روز آتشنشــان و خــدا قــوت بــه آتشنشــان
حاضــر در مراســم از اعــام آمادگــی شــورای ششــم بــرای رفــع مشــکالت
پرســنلی و تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز ســازمان آتشنشــانی خبــر داد.
پایــان بخــش ایــن مراســم اهــدای درجــه بــه آتشنشــانان جدیــد الــورود و
و اهــدای لــوح تقدیــر بــه تعــدادی از پرســنل نمونــه ســازمان آتشنشــانی و
خدمــات ایمنــی شــهرداری توســط مســئولین حاضــر در مراســم بــود.

ضرورت فرهنگسازی و آموزش تفکیک زباله به دانش آموزان
رییــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اسالمشــهر بــر ضــرورت
فرهنگســازی و آمــوزش تفکیــک زبالــه بــا آغــاز ســال تحصیلــی در مــدارس
و بیــن دانــش آمــوزان تا کیــد نمــود.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،بهــزاد بذرگــری رئیــس
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اسالمشــهر بــا اشــاره بــه آغــاز ســال
تحصیلــی جدیــد گفــت :تفکیــک زبالــه از مبــدا و جداســازی پســماند
خشــک از تــر و فرهنگســازی بازیافــت بایــد از ســنین پاییــن آغــاز شــود و
بازگشــایی مــدارس فرصــت مغتنمــی بــرای ایــن آمــوزش هاســت.
وی گفــت :فرهنگســازی و آمــوزش عمومی شــهروندان از اولویــت ویژهای
برخــوردار اســت ،چــرا کــه همــکاری مــردم در اجــرای برنامــه هــای زیســت
محیطــی در نهادینــه شــدن فرهنــگ صحیــح مدیریــت پســماند و حفــظ
محیــط زیســت بســیار تاثیرگــذار اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اظهــار کــرد :در ســال
تحصیلــی گذشــته آمــوزش فرهنــگ مدیریــت پســماند بــه دانــش آمــوزان
از طریــق نــرم افــزار شــاد در قالــب پوســتر ،بروشــور ،کلیــپ ،موشــن گرافــی
و ...بــا موضوعــات کاهــش زبالــه ،اســتفاده مجــدد ،تفکیــک از مبــدا،
بازیافــت طبیعــت و زبالــه ،پا کبانــان و ...بــه دانشآمــوزان ارائــه شــد و
امســال نیــز بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد و بــا همــکاری اداره آمــوزش
و پــرورش شهرســتان در فضــای مجــازی و ســامانه شــاد ،و درصــورت
بازگشــایی مــدارس بــه صــورت حضــوری بــا اجــرای نمایــش ،برنام ههــای

آموزشــی ســازمان پســماند درخصــوص بازیافــت و کاهــش تولیــد زبالــه
ادامــه مییابــد.
بذرگــری بــا اشــاره بــه دیگــر برنامههــای ایــن ســازمان تصریــح کــرد:
پویــش عمومــی نــه بــه زبالــه ،نــه بــه اســتفاده از کیســه پالســتیکی و نــه
بــه رهاســازی ماســک و دســتکش در معابــر ،برگــزاری مســابقه مجــازی بــه
مناســبت روز زمیــن پــا ک ،توزیــع کیسـههای پارچـهای و جمـعآوری باتری
هــای لیتیومــی ،برگــزاری جشــنواره مجــازی نقاشــی ویژه کودکان و مســابقه
عکاســی ویــژه نوجوانــان و جوانــان برخــی از برنامــه هــای اجــرا شــده و در
حــال اجــرا در ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اسالمشــهر اســت.

