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اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

دیدار فرماندهنیرویانتظامیاسالمشهروروسایپلیسهایتخصصیباشهردار اسالمشهر
فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان بــه همــراه روســای پلیــس هــای تخصصــی بــا شــهردار اسالمشــهر دیــدار نمودنــد .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری
اسالمشــهر ،در ایــن دیــدار دکتــر محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات شــبانه روزی نیــروی انتظامــی شهرســتان و ارتقــا امنیــت
ً
در ســطح جامعــه ،اظهــار کــرد :تعامــل و همــکاری مجموعــه شــورا و شــهرداری بــا نیــروی انتظامــی قطعــا
رفــاه و امنیــت اجتماعــی را بــرای شــهروندان بــه ارمغــان خواهــد آورد و احقــاق حقــوق شــهروندان و رفــع
بســیاری از مشــکالت ســطح شــهر بــا همــکاری مناســب و بموقــع شــهرداری و نیــروی انتظامــی انجــام
خواهــد شــد .در ادامــه ســرهنگ علــی کارخانــه فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان ضمــن تبریــک
انتصــاب دکتــر محســن حمیــدی بــه عنــوان شــهردار اسالمشــهر و تقدیــر و تشــکر از همــکاری مجموعــه
مدیریــت شــهری بــا نیــروی انتظامــی شهرســتان ،بــر تعامــل بیشــتر دو مجموعــه بــا یکدیگــر در جهــت
افزایــش امنیــت شــهروندان تاکیــد نمــود.

برگزاری جلسه شورای مدیران ارشد
شهرداریاسالمشهر

بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در ایــن جلســه کــه بــا حضــور معاونیــن شــهردار ،مدیــران
مناطــق و روســای ســازمان هــای تابعــه برگــزار شــد مقــرر گردیــد پیــرو مصوبــات قبــل در بودجــه ســال آتــی
ســازمان هــای تابعــه  ،کلیــه هزینــه هــا اعــم از جــاری ،پرســنلی و  ...برابــر درآمــد آنهــا باشــد و کلیــه پرداخــت
هــا هــم از آن محــل صــورت پذیــرد.
موضوعاتــی همچــون انجــام آذیــن بنــدی ســطح شــهر در کلیــه مناســبت هــا و جمــع آوری ســریع آنهــا،
برداشــت وضعیــت کلیــه امــاک ســطح مناطــق در زمــان تجدیــد ممیــزی امــاک ،تســریع در تهیــه لوایــح
دفاعیــه و جوابیــه مراجــع قضایــی توســط اداره حقوقــی  ،و پیگیــری بخشــنامه ســازمان امور اســتخدامی در
خصــوص وا کسیناســیون پرســنل و ...از دیگــر مــواردی بــود کــه در ایــن جلســه مطــرح گردیــد.

برگزاری جلسه بررسی مشکالت صنوف
در حوزه معاونت خدمات شهری

جلســه بررســی مشــکالت برخــی صنــوف بــا حضــور اعضــای شــورا و مدیــران شــهرداری در حــوزه معاونت
خدمات شــهری برگزار شــد .به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر ،جلســه بررســی مشــکالت
میــدان اصلــی میــوه و تــره بــار شــهر و واحــد کارتــن ســازی شــهید بهشــتی واقــع در کمربنــدی الغدیــر بــا
حضــور مرتضــی خانعلــی نایــب رییــس شــورای اســامی شــهر ،علــی ا کبــر اســحقی عضــو شــورای اســامی
شــهر ،نرگــس محســنی سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری و امــور مناطــق ،مرتضــی بشــارتی رییــس
ســازمان ســاماندهی مشــاغل و فــرآورده هــای کشــاورزی و جمعــی از کارشناســان شــهرداری برگــزار شــد
کــه طــی آن مــوارد مرتبــط بــا موضــوع ،اقدامــات انجــام شــده و برنامــه هــای پیــش رو بــرای حــل مشــکالت
موجــود در میــدان اصلــی میــوه و تــره بــار شــهر و مجتمــع کارتــن ســازی شــهید بهشــتی ،مــورد بحــث و
بررســی حاضریــن قــرار گرفــت و تصمیماتــی در ایــن خصــوص اتخــاذ شــد.

اعزامآتشنشاناناسالمشهری
برای مهار حریق گسترده
مجتمعصنعتیطبیعت
در شهرک صنعتی مامونیه ساوه

آتشنشــانان اسالمشــهری جهــت مهــار حریــق
مجتمــع صنعتــی طبیعــت در شــهرک صنعتــی مامونیــه
ســاوه بــه محــل حادثــه شــتافتند .بــه گــزارش مرکــز
ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،مقــارن بــا ســاعت ۴
بامداد روز چهارشــنبه گذشــته و در پی تماس عوامل
شــرکت طبیعــت بــا آتــش نشــانی اسالمشــهر و اعــام
حریــق در آن مجتمــع بــا توجــه بــه خــارج از محــدوده
بــودن حریــق بالفاصلــه پس از هماهنگی انجام شــده
 ۲دســتگاه تانکــر پشــتیبان از ایســتگاههای شــماره ۱
و  ۶و یکدســتگاه خــودروی ســنگین اطفــاء حریــق از
ایســتگاه شــماره  ۵به همراه دو تن از رؤســای ایســتگاه
هــا و معــاون عملیــات ســازمان در معیــت رئیــس
ســازمان بــه محــل حریــق اعــزام شــدند.

آمادگی اسالمشهر
برای استقبال از بارشهای پاییز و زمستان
سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری اسالمشــهر گفــت :بــا
الیروبــی انهــار و کانــال هــا و تامیــن تجهیــزات و بســیج همــه امکانــات
خودرویــی و انســانی ،شــهرداری اسالمشــهر آمادگــی الزم بــرای اســتقبال
از بارشهــای بــاران و بــرف را دارد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،نرگــس محســنی
سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری اسالمشــهر اظهــار کــرد:
شــهرداری اسالمشــهر تمهیــدات الزم را بــرای پیشــگیری از وقــوع حــوادث
غیرمترقبــه تــدارک دیــده و بــا آمادگــی کامــل بــه اســتقبال بارشهــای پاییــز
و زمســتان مــی رود.
محســنی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در ســطح شــهر افــزود :بــه
منظــور پیشــگیری و مقابلــه بــا آبگرفتگــی کانــال هــا و معابــر ســطح شــهر،
عملیــات الیروبــی انهــار و کانــال هــای سرپوشــیده شــهر بــا همــکاری
پیمانــکاران ُرفــت و روب و پا کیــزه ســازی شــهر و بــا اســتفاده از پرســنل
مجــرب و آمــوزش دیــده آغــاز و بــر اســاس برنامــه زمــان بنــدی شــده و بــا
اولویــت بنــدی در حــال انجــام اســت.
وی تا کیــد کــرد :عــاوه بــر انجــام عملیــات الیروبــی انهــار و کانــال هــای
ســطح شــهر ،اصــاح هندســی برخــی از جــداول و انهــار کــه باعــث بــروز
آبگرفتگــی و پــس زدگــی آب در منطقــه میشــود ،بــا برنامــه ریــزی در بودجه
 ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰انجــام شــده و ایــن عملیــات همچنــان ادامــه دارد.

برگزاری همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی
به مناسبت هفته وحدت در واوان
همایــش بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی بمناســبت میــاد باســعادت حضــرت
رسول اکرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) در شهرک واوان اسالمشهر
برگــزار شــد .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،بمناســبت
گرامیداشــت هفتــه ی وحــدت و ســالروز والدت باســعادت پیامبــر مهربانی ها
حضــرت ّ
محمــد مصطفــی(ص) و حضــرت امــام جعفــر صــادق(ع) و در جهــت
فرهنــگ ســازی و ایجــاد شــور ونشــاط در میــان خانوادهــا ،همایــش باشــکوه
پیــاده روی خانوادگــی از ســاعت ۳۰/۷صبــح از مقابــل حــرم شــهدای گمنــام
واوان آغــاز و بــا حضــور اعضــای شــورای اســامی شــهر و برخــی از مســئولین و
مدیــران شــهری ،اقشــار مختلــف مــردم در بوســتان مهســتان شــهرک واوان
بــا اجــرای برنامــه هــای متنــوع بــه پایــان رســید .الزم بذکــر اســت کــه در پایــان
این همایش باشــکوه به قید قرعه به حاضرین و شــرکت کنندگان در برنامه
پیــاده روی هدایــاء و جوایــز ارزنــده ای اهــداء گردیــد.

اجرای طرح جمع آوری کیوسک های
غیر مجاز از سطح شهر
در جهــت ســاماندهی کیوســک هــای ســطح شــهر  ،کیوســک هــا و دکــه
هــای مطبوعاتــی غیرمجــاز شناســایی و جمــع آوری مــی شــوند.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر  ،در راســتای اجــرای این
طــرح یــک بــاب کیوســک غیرمجــاز در خیابــان بیســت متــری منطقه یک
توســط عوامل ســازمان ســاماندهی مشــاغل و نیروهای انضباط شــهری
معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری بــا حضــور و همــکاری عوامــل نیروی
انتظامــی جمع آوری شــد.

سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری اسالمشــهر تصریــح
کــرد :یکــی از مهمتریــن راههــای پیشــگیری از آبگرفتگــی معابــر و همــکاری
شــهروندان بــا عوامــل شــهرداری نریختــن زبالــه در انهــار و جــوی هــای
فاضــاب شــهری اســت کــه عــاوه بــر صــرف هزینههــای ســنگین بــرای
الیروبــی معابــر ،وقــت و انــرژی زیــادی از کارگــران صــرف الیروبــی ایــن انهــار
و کانــال هــا مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت فرهنــگ ســازی و مشــارکت مردمــی در
نظافــت و نگهــداری شــهر گفــت :شــهرداری اسالمشــهر عــاوه بــر انجــام
عملیاتهــای الیروبــی و اصــاح هندســی انهــار و جــداول ،تامین ماشــین
آالت و ادوات مــورد نیــاز ،اقــدام بــه خریــد مــواد ضــد یــخ بــرای مواقــع بــارش
برف در نظر گرفتن مســائل زیســت محیطی و اســتانداردهای الزم ،تهیه و
بســتهبندی مخلــوط نمــک و ماســه و دپــو در مرا کــز کــرده اســت.
محســنی بــا قدردانــی از همــکاری همــه جانبــه اقشــار مختلــف مــردم و
اعضای شــورای اســامی شــهر با مجموعه مدیریت شــهری ،خاطرنشان
کــرد :در حفــظ و پا کیــزه نگه داشــتن شــهر همــه مردم ،مســئولین و مدیران
ادارات بایــد مشــارکت و همــکاری الزم بــا شــهرداری را داشــته باشــند ،بــا
همــکاری و همراهــی و رعایــت برخــی نــکات بهداشــتی میتوان شــهرداری
را در ارائــه خدمــات بهتــر و بهینــه تــر بــه شــهروندان یــاری کــرد و از صــرف
هزینههــای بســیار بــرای حفــظ پا گیزگــی شــهر جلوگیــری نمــود.

