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اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

شهردار اسالمشهر :در حوزه مدیریت شهری از همه آرا و نظرات
معتمدین و دلسوزان شهر استفاده خواهیم کرد
محســن حمیــدی شــهرداری اسالمشــهر بــا بیــان اینکــه طبــق صراحــت قانــون تصمیــم گیــری در موضوعــات مربــوط بــه
جابجایــیمدیــرانشــهرداریجــزواختیــاراتشــهردار میباشــدتاکید کرد قطعــابــرایادارهبهترامور شــهراز ظرفیتهای
بالقــوهدر انتخــابافــراداســتفادهخواهــدشــد.بــه گــزارشمرکــزارتباطاتشــهرداریاسالمشــهردکترحمیــدیبااشــارهبه
اینکه شهرداری اسالمشهر از نظر منابع انسانی و وجود نیروهای کاربلد و کاردان جزء شهرداری های پیشرو در سطح
اســتان می باشــد تاکید نمود در انتخاب مدیران ،ســعی ما بر این خواهد بود از توان و ظرفیت نیروهای داخلی اســتفاده
کنیم و طبیعی اســت که در این زمینه و برای حصول انتخاب اصلح بهتر اســت از آرا و نظرات معتمدین و دلســوزان شــهر
نیز استفاده شود اما در هر صورت تصمیم گیرنده نهایی در موضوع مربوط به جابجایی و انتصاب مدیران شهرداری بر
اســاسنــصصریــحقانــونصرفــااز اختیاراتشــهردار میباشــد.

تجلیل از پرسنلبازنشسته
مدیریت حراست شهرداری اسالمشهر
در نهمین نشست رسمی شورای اسالمی شهر به تصویب رسید؛

اختصاص  ۲۰۰میلیارد اعتبار
برای رفع معضل ترافیک

میدانالغدیر
آئین تجلیل از بازنشســتگان اداره حراســت شــهرداری اسالمشــهر با حضور خانواده های ایشــان در ســال
همایــش شــهید آوینــی شــهرداری مرکــز برگــزار شــد .به گــزارش مرکــز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر ،در این
مراســم که با حضور مرتضی خانعلی نایب رئیس شــورای اســامی شــهر ،رضا عظیمی و مهدی محمودی
جاویــد از اعضــای شــورای اســامی شــهر ،دکتــر محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر ،ســیدکمال ســادات
رئیــس اداره حراســت ،گورابــی معــاون فنــی و عمرانــی ،برخــی مســئولین شــهرداری و بازنشســتگان اداره
حراســت و خانــواده هــای ایشــان برگــزار شــد از  30تــن از پرســنل اداره حراســت کــه بــه افتخــار بازنشســتگی
نائــل شــده بودنــد بــا اهــدای لــوح ســپاس و هدایایــی تجلیــل بعمــل آمــد.
ســادات مشــاور شــهردار و رییــس اداره حراســت ضمــن تقدیــر و تشــکر از پرســنل مجموعــه حراســت ،بــا
اشــاره بــه جایــگاه و اهمیــت احتــرام به بازنشســتگان اظهــار داشــت :تکریم بازنشســتگان و تقویت روحیه
و امیــد در آنــان ،قطعــا موجــب دلگرمــی جوانــان و آیندهســازان کشــور و افزایــش راندمــان کاری مجموعــه
مدیریــت شــهری خواهــد شــد.
دکتــر محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر نیــز ضمــن تشــکر از زحمــات و خدمــات  30ســاله همــکاران
بازنشســته اداره حراســت ،گفــت :بازنشســتگی فصلــی جدیــد را در عرصــه زندگــی انســان رقــم خواهــد زد
و  30ســال تجربــه اندوختــه میــراث گرانبهایــی اســت کــه بایــد از ایــن گنجینــه سرشــار اســتفاده شــود و زمینــه
بهرهمنــدی از تجــارب ارزنــده ایــن قشــر عزیــز بــه عنــوان راهنمــای عملــی مدیــران و کارکنــان فراهــم شــود.
اجــرای گــروه موســیقی ســنتی آوای فــدک ،اجــرای حمید ماهی صفت هنرمند کمدین ،اجــرای آ کروبات کار
و  ...از دیگــر برنامــه هــای ایــن مراســم بــود کــه مورد اســتقبال حاضرین قــرار گرفت.

برگزاری همایش ستاد عملیات زمستانه شهرداری اسالمشهر

محمدمهدی سلیمی رییس شورای اسالمی شهر اسالمشهر در نهمین
جلســه رســمی این شــورا گفت :سیاســت های یکجانبه گرایانه و تمامیت
خــواه آمریــکا تــا زمانی که هســت ،مصداق بارز اســتکبار جهانی اســت.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری ،محمــد مهــدی ســلیمی در جلســه
رســمی شــورا کــه بــا حضــور شــهردار ،مدیــران شــهرداری ،اعضــای شــورا و
اصحاب رســانه برگزار شــد ،ضمن خداقوت و تبریک هفته پدافند غیرعامل
به مجموعه مدیریت شهرداری اسالمشهر اظهار کرد :الحمدهلل شهرداری
اسالمشــهر در مولفــه هایــی کــه در پدافنــد غیرعامــل جــزو وظایــف شــهری
آنهاســت ،آمادگــی کامــل دارنــد و این ایام بهانهای اســت تا از خدمات پنهان
آنهــا تقدیــر شــود و در صــورت امــکان بهتراســت در روزهــای آتــی شــهردار و
رئیــس ســتاد مدیریــت بحــران و خدمــات شــهر توضیحاتــی دربــاره اقدامــات
انجــام شــده در ایــن حــوزه بــه شــهروندان ارائــه دهنــد.
وی بــا اشــاره بــه فرارســیدن هفته بســیج دانــش آموزی گفــت :این هفته به
پــاس بزرگمــردی و رشــادت شــهید حســین فهمیــده بــه نــام بســیج دانــش
ً
آموزی نامگذاری شــده ،ممکن اســت اســتکبار جهانی و مخصوصا جریان
معــارض فکــر کنــد کــه ایــن روحیــه شــهادت طلبــی و ایثارگــری در بیــن نســل
جدیــد کمرنگ شــده باشــد.
ســلیمی افــزود :وقتــی رشــادتی مثالزدنــی توســط شــهید علــی لنــدی کــه
بزرگ شــده این نســل اســت را می نگریم ،متوجه میشــویم که این روحیه
گذشــت و ایثــار در فرهنــگ غــرب جایــی نــدارد و بــر خــود الزم میدانیــم از
شــجاعت ایــن بــزرگ مــردان کوچــک یــاد کنیــم و نوجوانــان خودمــان را بــه

مــرام و مســیری کــه ایــن نوجوانــان بــا رشادتشــان رقــم زدنــد ،ســوق دهیــم.
رئیس شــورای اســامی شــهر اسالمشــهر با بیان اینکه مصادیق اســتکبار در
تاریــخ متفــاوت اســت ،تاکیــد کرد :طبق فرمــوده امــام راحل ما با مــردم آمریکا
مشــکلی نداریــم و بــا سیاس ـتها و جنــس سیاســت ورزی آمریــکا مشــکل
داریــم ،سیاســت هــای یکجانبــه گرایانــه و تمامیــت خــواه آمریــکا تــا زمانــی کــه
هســت ،مصــداق بــارز اســتکبار جهانــی اســت و مادامــی کــه کفــر و نفــاق و
مبارزه هســت ،عناصر انقالبی وجود دارند تا مصلح کل بیاید و جهان را پر
از عدل و داد کند ،روز دانش آموز و روز اســتکبار جهانی را بر همه دلیر مردان
ایــران زمیــن کــه بــا کفــر و نفــاق و اســتکبار جهانی مبــارزه کردند تا مــا در امنیت
در ایــن ســرزمین بتوانیــم خدمــت کنیــم ،تبریــک میگویم.
در نهمیــن نشســت رســمی شــورای اســامی شــهر اسالمشــهر ۵ ،الیحــه
مطــرح و پــس از بحــث و تبــادل نظــر اعضــای شــورا و مدیــران شــهرداری بــا
لحــاظ شــدن نظــر کمیســیون هــا مصــوب شــد.
همچنیــن بررســی نامــه مصوبــات هفتمیــن نشســت رســمی شــورا و دو
الیحــه دو فوریتــی نیــز مطــرح و بــه رای گذاشــته و تصویــب شــد.
گفتنــی اســت الیحــه دو فوریتــی درخواســت ســازمان مدیریــت و مهندســی
شــبکه حمــل و نقــل مبنــی بــر صــدور مجــوز در خصوص تخصیص مبلــغ ۲۰۰
میلیــارد ریــال اعتبــار جهت اجــرای پــروژه های دوربرگــردان جاده شــورآباد،
اصــاح هندســی میــدان الغدیــر و اصــاح بلــوار بســیج مســتضعفین بــا
حــذف یــا کســر چنــد ردیــف اعالمــی از بودجــه  ۱۴۰۰مــورد بررســی و بــا توجــه
بــه اولویــت و اهمیــت موضــوع مــورد موافقــت اعضــای شــورا قــرار گرفــت.

اجرای طرح گفتگوی محله در پارک امیرکبیر اسالمشهر
همایــش ســتاد عملیــات زمســتانه شــهرداری اسالمشــهر بــا هــدف تامیــن آمادگــی کامل پرســنل و
ماشــین آالت خدمــات شــهری در مواجهــه بــا تغییــرات آب و هوایــی زمســتان ســالجاری در ســالن
آمفــی تئاتــر شــهید آوینــی شــهرداری مرکــز برگــزار شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در ایــن همایــش کــه بــا حضــور دکتــر محمــد مهــدی
ســلیمی رئیس شــورای اســامی شــهر ،نرگس محســنی سرپرســت معاونت خدمات شــهری ،بهزاد
بذرگری رئیس سازمان مدیریت پسماند و مدیران و کارشناسان خدمات شهری برگزار شد آخرین
تقســیمات عملیاتی و شــرح وظایف مناطق ابالغ و ماشــین آالت ســنگین برف روبی تقســیم شــد.
دکتــر ســلیمی رئیــس شــورای اســامی شــهر ضمــن تشــکر از مجموعــه خدمــات شــهری ،اظهــار
داشــت :در جهــت خدمــات رســانی مطلوبتــر بــه شــهروندان میبایســت هرچــه بیشــتر از عوامــل
خدمــات شــهری پشــتیبانی نمــود و حتــی در صــورت ضــرورت و نیــاز نیــز میتــوان برخــی ردیــف هــای
اعتبــاری غیرضــروری را بــه ســمت رفــع مشــکالت خدمــات شــهری هدایــت نمــود.
محســنی سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری نیــز ضمــن ارائــه گــزارش عملکــرد از اقدامــات
خدمــات شــهری ،بــه تشــریح برنامــه هــای معاونــت خدمــات شــهری در مواقــع بحرانــی و در زمــان
فصــول بــارش پرداخــت.
بذرگری رئیس ســازمان مدیریت پســماند نیز از آمادگی کامل ماشــین آالت ســازمان جهت مقابله
بــا بــرف و بــاران هــای زمســتانه خبــر داد و گفــت :ســازمان مدیریــت پســماند بــا برنامهریزیهــای
صــورت گرفتــه بــا تمامــی نیروهــای عملیاتــی و ماشــین آالت بــرف روبــی خــود شــامل  ۲۴دســتگاه
در آمــاده بــاش کامــل اســت تــا در صــورت بــارش هــای زمســتانه ،فعالیــت خــود را بــرای رفــاه حــال
شــهروندان و ســهولت تــردد در شــهر آغــاز نماینــد.
در حاشیه این همایش علی اوسط سلیمانی مسول ناحیه بازنشسته شهرداری بصورت نمادین
لبــاس خدمــات شــهر را بــر تــن رییــس شــورای اســامی شــهر پوشــاند و همچنیــن از زیــن العابدیــن
ن مســئول ناحیــه نمونه خدمات شــهری تقدیر شــد.
نیکخــواه مســئول ناحیــه دو منطقــه دو ،بعنــوا 
️گفتنیاســتشــهرداریاسالمشــهردر ســالجــاریعــاوهبر ۱۰خــودروبــرفروب،یکدســتگاه گریدر،
 ۴دســتگاه لودر و ۲دســتگاه باب کت و همچنین ۳ایســتگاه تماممکانیزه پاشــش ماده یخ زدا و مبلغ
یک میلیارد تومان نیز برای اجاره ماشین آالت ضروری برف روب تخصیص داده است و ۷۰هزار بسته
شــنونمکبرایمشــارکتشــهرونداندر ممانعتاز لغزندگیمعابرآمادهســازیشــدهاست.

طــرح گفتگــوی محلــه بــا حضــور بانــوان و
مســئولین شــهر در محلــه بــاغ نــرده برگــزار شــد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری اسالمشــهر
ایــن طــرح بــه همــت امــور بانــوان و خانــواده
فرمانــداری و بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی
ورزشــی شــهرداری ،فعــاالن اجتماعــی و

ورزشــکاران منطقه در پارک امیرکبیر اسالمشــهر
برگــزار شــد.
در ایــن مراســم در حــوزه روانشناســی،
کارآفرینــی ،تولیــدات خانگــی ،ورزش بانــوان و
روانشناســی کــودک توســط مربیــان ورزشــی و
متخصصیــن و کارشناســان مربوطــه بحــث و

گفتگــو شــد.
بانــوان محلــه بــاغ نــرده در این برنامه بهســازی
مســیر موقــت انتهــای باغ نــرده برای تســهیل در
پیــاده روی ،تاســیس پــارک بانــوان در مقیــاس
شــهر و تــداوم و تکــرار گفتگــو هــای محلــه محــور
را بــه صــورت ماهانــه خواســتار شــدند.

جمع آوری ۶۴تن زباله از کانال های سطح شهر
عملیــات الیروبــی و تخلیــه ســپتیک و کانالهــای ســطح شــهر
توســط ادوات ســازمان مدیریــت پســماند انجــام شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،بــه منظــور
پیشــگیری از بــروز آبگرفتگــی در مواقــع بارندگــی و جلوگیــری از بــروز
حــوادث در ســطح شــهر ،پا کســازی و الیروبــی انهــار و کانــال هــای
ســطح شــهر منطقــه ۲و  ۶بــا جمــع آوری  ۶۴تــن زبالــه  ،توســط
ادوات ســازمان مدیریــت پســماند صــورت پذیرفــت .
گفتنــی اســت مشــارکت شــهروندان و همــکاری و همراهــی آنهــا در
عــدم تخلیــه زبالــه و نخالــه هــای ســاختمانی و ضایعــات در ســطح
شــهر مــی توانــد کمــک شــایانی در عدم آبگرفتگــی به ویــژه در فصل
بارندگــی نمایــد چــرا کــه تخلیــه نخالــه و پســماند ســاختمانی و
دیگــر ضایعــات موجــب مســدود شــدن مســیر دفــع آبهای ســطحی
خواهــد شــد و زحمــت مضاعفــی را بــر دوش پا کبانــان زحمتکــش
خواهــد گذاشــت.

