
برگزاری جلسه کارگروه تخصصی هشدار و اطالع رسانی 
ستاد مدیریت بحران شهرداری اسالمشهر

اجرای برنامه های 
هفته سالمت زنان در خانه فرهنگ فدک

بازدید سرپرست معاونت خدمات شهری 
و امور مناطق از سطح شهر

نرگــس محســنی سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری و امــور مناطــق شــهرداری اسالمشــهر  از 
کــرد. فعالیــت هــای خدماتــی ســطح منطقــه دو بازدیــد 

کــه علــی نیــا مدیــر خدمــات  گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، در ایــن بازدیــد  بــه 
شــهری و برخــی کارشناســان حــوزه خدمــات شــهری، محســنی را همراهــی مــی کردنــد، وضعیت 

گرفــت. کیزگــی محیــط مــورد بازدیــد قــرار  کانال هــای ســطح منطقــه، نظافــت و پا انهــار و 

رئیس شورای شهر اسالمشهر: 
 تمام قد در کنار شهردار 

برای رفع مشکالت اساسی شهر هستیم
گفــت: هفتــه وحــدت ســیلی محکمــی بــر دهــان جریــان هــای  رییــس شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر 

کشــور اســت.  معــارض، دشــمنان و برهــم زننــدگان امنیــت 
شــهر  اســالمی  شــورای  رئیــس  ســلیمی  مهــدی  محمــد  شــهرداری،  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
کــه بــا حضــور تمامــی اعضــای شــورای شــهر، شــهردار،  اسالمشــهر در هشــتمین نشســت رســمی شــورا 
معاونیــن، مدیــران شــهرداری اسالمشــهر و اصحــاب رســانه برگــزار شــد، بــا تبریــک حلــول مــاه شــادی 
کــه منتظــر  کســانی  ال اهلل بــه همــه مســلمین جهــان اظهــار داشــت: مــاه ربیــع االول را خدمــت همــه 
گســتر و  ــا هــر دیــدگاه و نگرشــی منتظــر عدالــت  ــه ب ک ــم  کل  هســتند و همــه مســتضعفان عال مصلــح 
کامــل بــوده و مــورد تاییــد و پذیــرش اعتقــادات نــاب اســالمی، تــا  کــه انســان  آن شــخصیتی هســتند 
کنــد، تبریــک میگویــم و انشــااهلل همگــی مــا توفیــق درک حضرتــش  بیایــد و جهــان را پــر از عــدل و داد 

را داشــته باشــیم.
کــه در صــورت فقــدان بــه چشــم مــی آیــد و نبــودش احســاس  گفــت: امنیــت جــزء مقولــه هایــی اســت  وی 
میشــود و  هفتــه نیــروی انتظامــی فرصــت مغتنمــی اســت تــا از مرزبانــان و پاســداران حریــم والیــت و 
کــه در هــر  کــه از تمامیــت ارضــی کشــور دفــاع می کننــد تقدیــر شــود و مــا هــم قــدردان تمــام کســانی  کســانی 

کشــور را تضمیــن می کننــد، هســتیم. لباســی امنیــت 

کــه در عرصــه اعتــالی ورزش شهرســتان و کشــور  ســلیمی بــا تبریــک هفتــه تربیــت بدنــی بــه همــه کســانی 
کشــور  گــر بــه اوضــاع و احــوال مرزهــای  کــرد: ا کیــد  زحمــت می کشــند و همچنیــن تبریــک هفتــه وحــدت تا
ــت  ــم زدن امنی ــرای بره ــمنان ب ــارض و دش ــای مع ــان ه ــت جری ــه سالهاس ک ــود  ــخص می ش ــم، مش بنگری
کشــور و مدیریــت کشــور و نفــوذ در ســطوح مختلــف در تالشــند و هفتــه وحــدت ســیلی محکمــی بــر دهــان 
کــه بداننــد نقشــه هایشــان نقــش بــر آب شــده و همــه مســلمین و فرهنــگ هــا و خــرده فرهنــگ  آنهاســت 

کــرد. کشــور تــالش خواهنــد  کشــور بــا وحــدت و همبســتگی بــرای اعتــالی  هــا در داخــل 
رئیــس شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر بــا اشــاره بــه انتخــاب شایســته دکتــر حمیدی بــه عنوان شــهردار 
افــزود: از اعتمــاد تــک تــک اعضــای شــورای شــهر بــه ایــن جــوان متخصــص و پرتــالش شــهر تشــکر می کنــم 
کــه ســنگین تــر هــم شــده و مــردم هــم در شــرایط فعلــی  گذشــته در ایــن مســئولیتی  و امیــدوارم بیــش از 
ــا تالشــی مضاعــف در امــر خدمــت رســانی بــه همشــهریان موفــق باشــد و مــا  ــد، ب انتظــار بیشــتری دارن
کنــار شــهردار هســتیم و همگــی بــا برنامه هــای مــدون بــرای رفــع  نماینــدگان مــردم هــم در شــورا تمــام قــد 

مشــکالت شــهر تــالش می کنیــم.
کــرد: احــداث ایســتگاه میــدان نمــاز و پــروژه متــرو و چندیــن موضــوع و پرونــده دیگــر  وی خاطــر نشــان 
ــه ســرانجام رســیدن و حــل و فصــل آنهــا  ــرای ب ــه از شــهردار می خواهــم ســریعتر ب ک از موضوعاتــی اســت 

کنــد. تــالش 
ــای  ــی اعض ــورد بررس ــه م ــهر ۱۰ الیح ــهر اسالمش ــورای ش ــمی ش ــت رس ــتمین نشس ــت در هش ــی اس گفتن
کــه همگــی بــه تصویــب رســید و در ادامــه نیــز دو نامــه فرمانــداری موضــوع اعــالم نظــر  گرفــت  شــورا قــرار 
پیرامــون مصوبــات جلســات جلســات رســمی چهــارم و ششــم شــورای شــهر و همچنیــن چنــد الیحــه 

کــه ایــن لوایــح نیــز مصــوب شــد. گرفــت  خــارج از دســتور مــورد بحــث و بررســی قــرار 

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

تبادل تفاهم نامه بررسی روش های تامین مالی احداث مترو اسالمشهر، 
فی مابین شهرداری اسالمشهر و شرکت  احداث و توسعه ریلی مپنا

بــه منظــور بررســی روش هــای تامیــن مالــی احــداث متــرو اسالمشــهر، تفاهــم نامــه ای فــی مابیــن شــهرداری 
اسالمشــهر و شــرکت  احداث و توســعه ریلی مپنا تبادل شــد. به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، 
در جلســه ای کــه بــا حضــور دکتــر محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر، رضــا قاســمی رئیــس ســازمان حمــل 
و نقــل ریلــی،  ســلیمانی مدیــر پــروژه خــط ســه متــرو تهــران، جواهــری مدیــر عامــل شــرکت  احــداث و توســعه 
ریلــی مپنــا، کارشناســان شــهرداری و شــرکت برگــزار شــد،  تفاهــم نامــه ای جهت فراهم نمودن زمینه مشــارکت 
در تامیــن مالــی، مطالعــات مهندســی، تامیــن تجهیــزات مربــوط بــه پــروژه امتــداد خــط ســه متــروی تهــران بــه 

اسالمشــهر فــی مابیــن شــهرداری اسالمشــهر و شــرکت احــداث و توســعه ریلــی مپنــا امضــا و تبــادل گردیــد.

شهردار اسالمشهر خبر داد:
کلنگ زنی احداث ایستگاه متروی میدان نماز 

تا یک ماه آینده

اجرای عملیات الیروبی و تخلیه کانال های سطح منطقه شش

شــهردار اسالمشــهر در جلســه علنــی شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر 
خبــر داد: پــروژه ایســتگاه متــروی میــدان نمــاز تــا یــک مــاه آینــده کلنــگ زنــی 
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، دکتــر محســن  مــی شــود. بــه 
حمیدی شــهردار اسالمشــهر در هشــتمین جلســه علنی شــورای اسالمی 
شــهر کــه بــا حضــور همــه اعضــا برگــزار شــد، گفــت: با توجــه به اینکــه حفاری 
تونــل متــرو مطابــق بــا  برنامــه پیــش بینــی شــده در حــال انجــام اســت، 
اقدامــات الزم بــرای احــداث ایســتگاه متــرو در اولویــت شــهرداری قــرار دارد.

وی خاطــر نشــان شــد: در حــال حاضــر مناقصــه اجــرای پــروژه ایســتگاه 
متــرو میــدان نمــاز برگــزار  و پیمانــکار نیــز مشــخص شــده اســت و بــه زودی 

بــه صــورت عملیاتــی اجــرا خواهــد شــد.
ــا بیــان اینکــه تامیــن منابــع مالــی ایــن پــروژه یــک  شــهردار اسالمشــهر ب
اتفــاق مهــم بــرای مدیریــت شــهری اســت، افــزود: تــا یــک ماه آینــده کلنگ 
احــداث ایســتگاه میــدان نمــاز بــا اعتبــاری بالغ بر دویســت میلیــارد تومان 

بــر زمیــن خواهــد خــورد.

کانالهــای  و  ســپتیک  تخلیــه  و  الیروبــی 
ســطح منطقه شــش  توســط ادوات سازمان 

مدیریــت پســماند انجــام شــد.
شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه   
اسالمشــهر، بــه منظــور جلوگیــری از بــروز 
ــگیری  ــی و پیش ــع بارندگ ــی در مواق آبگرفتگ
از بــروز حــوادث و ایجــاد بحــران در ســطح 
ــال  کان کســازی و الیروبــی انهــار و  شــهر ، پا
هــای ســطح شــهر منطقــه ۶ جنــب میــدان 
کارتــن ســازی بــا  کانــال روبــروی  الغدیــر و 
جمــع آوری حــدود ۴۰ تــن  نخالــه و زبالــه 
ادوات ســازمان  توســط   ، کاری  روز  در دو 

مدیریــت پســماند صــورت پذیرفــت. 
شــهروندان  مشــارکت  اســت  گفتنــی 
عــدم  در  آنهــا  همراهــی  و  همــکاری  و 
ســاختمانی  هــای  نخالــه  و  زبالــه  تخلیــه 
توانــد  مــی  شــهر  ســطح  در  ضایعــات  و 
بــه  آبگرفتگــی  عــدم  در  شــایانی  کمــک 
کــه  چــرا  نمایــد  بارندگــی  فصــل  در  ویــژه 
و  ســاختمانی  پســماند  و  نخالــه  تخلیــه 
شــدن  مســدود  موجــب  ضایعــات  دیگــر 
مســیر دفــع آبهــای ســطحی خواهــد شــد 
کبانــان  و زحمــت مضاعفــی را بــر دوش پا

گذاشــت. خواهــد  زحمتکــش 

کارگــروه تخصصــی هشــدار و اطــالع رســانی بــا هــدف بررســی  جلســه 
گرامیداشــت هفتــه پدافنــد غیرعامل)هشــتم تــا چهاردهــم  برنامــه هــای 
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر،  آبــان مــاه( برگــزار شــد. بــه 
کارگــروه در محــل ســتاد مدیریــت  کــه بــا حضــور اعضــای  در ایــن جلســه 
بحــران شــهرداری اسالمشــهر برگــزار شــد، ضمــن بررســی برنامــه هــای 
ــان مــاه( ،  ــا چهاردهــم آب گرامیداشــت هفتــه پدافنــد غیرعامل)هشــتم ت

گرفــت. کارگــروه مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار  پیشــنهادات اعضــای 

ح  انجــام اقدامــات و تمهیــدات الزم در خصــوص تبلیغــات شــهری طــر
گرامیداشــت هفتــه پدافنــد غیرعامــل، اطــالع رســانی  هــای متناســب بــا 
کاهــش خطــرات، برگــزاری دوره  ح هــای مرتبــط بــا ایمنــی و  پیــام هــا و طــر
کاربــردی بــرای مــردم و مســئولین توســط  هــای آموزشــی تخصصــی و 
شــهرداری و جمعیــت هــالل احمــر ،نحــوه اطــالع رســانی هشــدارهای 
کارگــروه هشــدار و اطــالع رســانی و ... از دیگــر موضوعاتی بودند  اعالمــی 

ح شــدند. کــه در ایــن جلســه مطــر

بــه مناســبت هفتــه ســالمت زنــان، برنامــه هــای بهداشــت و ســالمت 
ــات  ــز ارتباط ــزارش مرک گ ــه  ــد. ب ــزار ش ــدک برگ ــگ ف ــه فرهن ــوان در خان بان
شــهرداری اسالمشــهر، بــه مناســبت هفتــه ی ســالمت زنــان، خانــه 
ــا همــکاری و مشــارکت خانــه ی بهداشــت موســی آباد،  فرهنــگ فــدک ب
بــا ورزش  بــا موضــوع بهداشــت و ســالمتی بانــوان، همــراه  برنامــه ای 
صبحگاهــی ، صــرف صبحانــه ســالم، ویزیــت و معاینات پزشــکی و تســت 

فشــارخون را در فضــای بــاز بوســتان فــدک برگــزار نمــود.
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