
برگزاری جلسه هم اندیشی حوزه خدمات شهری
جلســه هــم اندیشــی حــوزه خدمات 
شــهری و امــور مناطــق بــه ریاســت 
خدمــات  معــاون  گورابــی  هــادی 
شــهری و امــور مناطــق برگــزار شــد.

گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری  بــه 
کــه  جلســه  ایــن  در  اسالمشــهر، 
بــا حضــور مدیــر خدمــات شــهری، 
و  پرســنل  و  ســتادی  مدیــران 
کارشناســان حــوزه معاونــت خدمات 

گورابــی معــاون خدمــات شــهری و امــور مناطــق  شــهری برگــزار شــد، هــادی 
ضمن تشــکر از کلیه مســئولین و پرســنل، بر لزوم خدمات رســانی مطلوب 
ــه شــهروندان و اســتفاده از پتانســیل هــای موجــود در حــوزه معاونــت  ــر ب ت
خدمــات شــهری بــا طراحــی چشــم انــدازی ویژه بــرای امــور رایــج در خدمات 

کیــد نمــود.  ســاماندهی ادارات و مدیریــت هــای تابعــه حــوزه  شــهری تا
خدمات شــهری، لزوم انجام امور بصورت تیمی و گروهی و تقســیم صحیح 
مسئولیت ها،  لزوم تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به همشهریان  و ... 

کــه در ایــن جلســه مطــرح شــدند. از دیگــر موضوعاتــی بودنــد 

دیدار شهردار و اعضای شورای شهر اسالمشهر 
با فرمانده سپاه ناحیه سیدالشهدا

شــهردار و اعضــای شــورای شــهر اسالمشــهر بــه مناســبت هفتــه بســیج بــا ســرهنگ ایلــکا فرمانــده ســپاه 
ناحیه سیدالشــهدا اسالمشــهر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری محســن حمیدی 
شــهردار اسالمشــهر و اعضای شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر با حضور در ســپاه ناحیه مقاومت بســیج 

سیدالشــهدا اسالمشــهر، بــا هــادی فرمانــده ســپاه ناحیــه سیدالشــهدا دیــدار و گفتگــو کردنــد.
در ایــن دیــدار محســن حمیــدی ضمن گرامیداشــت هفته بســیج و یاد و خاطرشــهدا، گزارشــی از رونــد اجرای 
پــروژه هــای عمرانــی شــهر ارائــه و تفکــر بســیجی در مجموعــه مدیریت شــهری را با حضــور نیروهــای انقالبی و 

مکتبــی موجــب اجــرای بــا جدیــت پروژه هــای عمرانــی عنــوان کرد.
شــهردار اسالمشــهر افــزود: مجموعــه مدیریــت شــهری بــرای پیشــبرد خدمــات و آبادانــی در شــهر بــا تأصــی از 
بیانــات مقــام معظم رهبری و لزوم ســرعت بخشــی درخدمــت صادقانه، اقدامات جهــادی انجام می دهند.
ســرهنگ هادی ایلکا فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت بســیج سیدالشــهدا اسالمشــهر نیز با قدردانی از کادر و 
کرد: شــورای اســالمی شــهر،  کید  مدیران بســیج شــهرداری و خدمات متعددی که در شــهر ارائه می شــود، تا
کاســتیها و درخواســت های مــردم و مطالبــات شــهروندان از  شــورای کل شــهر و ادارات اســت و بایســتی بــه 
ســایر ادارات نیــز توجــه و مطالبــه کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بودجه بندی شــهر بایــد موضوعات فرهنگی 
دیــده شــود، گفــت: بــا اهتمــام در مباحــث ایــام اهلل و توجــه بــه آن در هفتــه بســیج، توجــه بــه ظرفیــت فرهنگی 
حرکــت عظیــم راهیــان نــور و کالم رهبــری در خصــوص اثرگــذاری ایــن دســتاورد انقــالب بــه برکــت خون شــهدا، 

ایــن موضوعــات فرهنگــی بایــد در برنامــه ریــزی شــهری مدنظر مدیــران قــرار گیرد.
فرمانده سپاه ناحیه سیدالشهدا خاطرنشان کرد: در همین راستا در مجموعه سپاه ناحیه سیدالشهدا با 
اســتفاده از ظرفیــت و پتانســیل هــای بســیج، جهــت کاهــش دغدغه هــای مدیریت شــهری و افزایش ســرانه 

های ورزشــی شهرســتان، مجموعه ورزشــی ۹دی راه اندازی و در اختیار شــهروندان قرار داده اســت.
گفتنی اســت در پایان این دیدار از ســوی اعضای شــورای اســالمی شــهر و شــهردار اسالمشــهر با اهدای لوح 

تقدیر از زحمات ســرهنگ ایلکا و جانشــین وی تجلیل و قدردانی شــد.

 شــهردار اسالمشــهر گفت: وجود تفکر بســیجی در مدیریت شــهری باعث شــده اجرای پروژه های عمرانی 
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری، محســن حمیــدی شــهردار  بــا جدیــت و ســرعت بیشــتری پیــش رود. بــه 
اسالمشــهر در آیین تجلیل از فرماندهان حوزه های بســیج شــهر اسالمشــهر که با حضور اعضای شــورای 
کــرد: وجــود تفکــر بســیجی  شــهر در محــل ســالن جلســات شــورا برگــزار شــد، بــا تبریــک هفتــه بســیج اظهــار 
کــه اجــرای پروژه هــای  در مجموعــه مدیریــت شــهری بــا حضــور نیروهــای انقالبــی و مکتبــی موجــب شــده 

عمرانــی و فعالیت هــای اجرایــی شــهرداری بــا جدیــت و ســرعت بیشــتری پیــش رود.
حمیــدی بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت شــهر اسالمشــهر افزود: مدیریت شــهری اسالمشــهر ماهیانــه نزدیک 

کــه صــرف امــور جــاری و طرح هــای عمرانــی مناطــق می شــود. بــه ۸۰ میلیــارد تومــان هزینــه دارد 
کشــور اســت و علیرغــم اینکــه ردیــف ملــی  کل  کــرد: پــروژه متــرو اسالمشــهر جــزء ۱۰ پــروژه متــرو در  وی بیــان 
کرده ایــم و در مقابــل ۴۰۰ میلیــارد تومــان نیــز  کنــون تنهــا حــدود ۴۰ میلیــارد تومــان از دولــت دریافــت  دارد، تا
کنون نزدیــک به ۵ کیلومتــر از آن  شــهرداری هزینــه کــرده  امــا اجــرای ایــن پــروژه بــا جدیــت دنبــال می شــود و تا
حفــاری شــده اســت. شــهردار اسالمشــهر از آغــاز عملیــات احــداث ایســتگاه میــدان نمــاز در آینــده نزدیــک 
خبــر داد و گفــت: بــا مشــخص شــدن پیمانــکار، کلنــگ آغاز عملیــات اجرایی احــداث پروژه ایســتگاه میدان 
نمــاز بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۰۰ میلیــارد تومــان  طــی چنــد روز آینــده بــا حضــور مقامــات اســتانی و کشــوری بــه 
زمین زده می شــود. وی با بیان اینکه شــهر پویاســت و بیش از ۴۰ پروژه عمرانی خرد و کالن در ســطح شــهر 
کــرد: شــهرداری اسالمشــهر در بیــن شــهرهای اســتان تهــران در حــوزه بازآفرینــی  کیــد  در حــال اجــرا اســت، تا
بافت هــای فرســوده بــه واســطه خدماتــی کــه در محــالت کمتــر برخــوردار ارائــه داده، به عنوان شــهرداری برتر 

اســتان انتخــاب و مــورد تجلیــل قــرار گرفت.
کیــد بــر اینکــه در مجموعــه مدیریــت شــهری اسالمشــهر همــه بــا تفکــر بســیجی موضوعــات  حمیــدی بــا تأ
کــه در شــورای شــهر بــه وجــود آمــده، بــا  کــرد: بــا توجــه بــه ترکیــب جدیــدی  را دنبــال می کننــد، خاطرنشــان 
کله  نــگاه جامــع بــه مســائل فرهنگــی، عمرانــی، طرح هــا و پروژه هــا در حــال اجــرا بــوده که نشــان میدهد شــا

تشــکیل بســیج در راســتای اعتــالی ارزشــهای انقــالب اســالمی و مبانــی فرهنگــی بــوده اســت.
ــان ایــن مراســم تعــدادی از فرماندهــان حــوزه هــای بســیج برخــی از دغدغه هــا و دیدگاه هــای خــود  در پای
کارگیــری و اســتفاده  را در زمینه هــای مختلــف فرهنگــی، رفاهــی، اقتصــادی، اجتماعــی بیــان و خواســتار بــه 
کاهــش مســائل و مشــکالت منطقــه در  از ظرفیــت هــای بســیج بــرای رشــد و پیشــرفت متــوازن شــهر و 

عرصه هــای مختلــف توســط مجموعــه مدیریــت شــهری شــدند.

شهردار اسالمشهر:
مترو اسالمشهر جزو ۱۰ پروژه فعال مترو در کل کشور است

بازدید فرماندار شهرستان از دو پروژه مهم
 مترو و کمربندی شمالی اسالمشهر

ــه همــراه محســن حمیــدی شــهردار  ــداری شهرســتان ب سرپرســت فرمان
کمربنــدی شــمالی  اسالمشــهر،  از دو پــروژه مهــم و زیرســاختی متــرو و 

کــرد. اسالمشــهر بازدیــد 
کــه  گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، در ایــن بازدیــد  بــه 
نیــز حضــور  برخــی مدیــران شــهرداری  و  و شــهردار  فرمانــدار  معاونیــن 
داشــتند، حســین حبیبی فرماندار اسالمشــهر ضمن تشکر از کلیه دست 
انــدرکاران پــروژه مترو اسالمشــهر که با پیشــرفت مطلوبــی در حال انجام 
اســت، بــر حمایــت همــه جانبــه فرمانــداری در اجــرای ایــن پــروژه ملــی و 

کیــد نمــود. اســتانی تا
کمربنــدی شــمالی  وی همچنیــن پــس از بازدیــد از رونــد اجــرای پــروژه 

ــر  ــال حاض ــه در ح ک ــاختی  ــروژه زیرس ــن پ ــام ای ــا اتم ــت: ب گف ــهر  اسالمش
یکــی از عظیــم تریــن پــروژه هــای عمرانــی اســتان تهــران اســت تحــول 
چشــمگیری در بهبــود جریــان ترافیکــی درون شــهری اسالمشــهر ایجــاد 

خواهــد شــد.
سرپرســت فرمانــداری اسالمشــهر ضمــن قدردانــی از جدیــت و پشــتیبانی 
مجموعــه مدیریــت شــهری جهــت احداث کمربندی شــمالی اسالمشــهر 
ادامــه داد: ســایر دســتگاههای خدمــات رســان نیــز باید تعامــل و همکاری 
الزم را بــا شــهرداری و مجــری پــروژه داشــته باشــند تــا رضایتمنــدی مــردم 
عزیــز اسالمشــهر پــس از بهــره منــدی و اســتفاده از ایــن پروژه بــزرگ و مهم 

شــهری بــه دســت آیــد.

و  ســپتیک  تخلیــه  و  الیروبــی  عملیــات 
کانالهــای ســطح شــهر توســط ادوات ســازمان 

شــد. انجــام  پســماند  مدیریــت 
شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
بــروز  از  پیشــگیری  منظــور  بــه  اسالمشــهر، 
از  جلوگیــری  و  بارندگــی  مواقــع  در  آبگرفتگــی 
و  کســازی  پا شــهر،  ســطح  در  حــوادث  بــروز 
شــهر  ســطح  هــای  کانــال  و  انهــار  الیروبــی 
منطقــه  شــش بــا جمــع آوری ۲۲۵ تــن زبالــه  
مدیریــت  ســازمان  ادوات  توســط   ، روز   ۲ در 

شــد.  انجــام  پســماند 
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 عــدم آبگرفتگی به 
کــه تخلیــه  ویــژه در فصــل بارندگــی نمایــد چــرا 
نخالــه و پســماند ســاختمانی و دیگــر ضایعــات 
آبهــای  دفــع  مســیر  شــدن  مســدود  موجــب 
ســطحی خواهــد شــد و زحمــت مضاعفــی را بــر 
گذاشــت. کبانــان زحمتکــش خواهــد  دوش پا

در راســتای ترویج ســبک زندگی اســالمی و نشــر 
آمــوزه هــای علمــی و دینــی، دارالقــرآن شــهرداری 
ــا  ــزاری دوره آموزشــی ب ــه برگ اسالمشــهر اقــدام ب
گــزارش  عنــوان "تربیــت بــدون تنبیــه" نمــود. بــه 
ایــن  اسالمشــهر،  شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز 
فاضلــی،  مهــدی  حضــور  بــا  تخصصــی  کارگاه 
نویســنده و مــدرس کشــوری دوره هــای تربیــت 
تکنولــوژی  کارشــناس  کــودک،  آمــوزش  مربــی 
رتبــه  دارنــده  و  روانشناســی  ارشــد  و  آموزشــی 
اول جشــنواره شــیوه هــای نویــن آمــوزش قــرآن 
بــرای کــودکان در کشــور در محــل ســالن همایش 
شهید بهشــتی دارالقرآن شــهرداری اسالمشهر 

کــه مربیــان  برگــزار شــد.  در ایــن کارگاه تخصصــی 
اسالمشــهر  شــهرداری  دارالقــرآن  قــرآن  مهــد 
حضــور داشــتند، فاضلی مــدرس دوره، به تبیین 
موضوعاتــی چــون تکنیکهــای دوســتی بــا خــود، 
کــودک قانونمنــد و والدیــن مســئول،  نقشــه راه 

کــودک باهــوش و نقشــه بهبــود ارتبــاط  نقشــه 
کارگاه  کــودک پرداخــت.  در حاشــیه ایــن  والــد و 
تخصصــی، محتواهــای مرتبط نیز ارائــه و فعالیت 
کارشــناس  و عملکــرد هــر یــک از مربیــان توســط 

گرفــت. برنامــه مــورد بررســی قــرار 

جمع آوری حدود 225 تن  زباله از کانال های سطح شهر منطقه ۶ 

اولین کارگاه تخصصی "تربیت فرزند بدون تنبیه" در دارالقرآن شهرداری اسالمشهر برگزار شد
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ک سطح شهر کید شهردار اسالمشهر بر پیگیری تجدید ممیزی امال تا
ک موجود در سطح شهر توسط  در جلســه اخیر شــورای مدیران ارشــد شــهرداری اسالمشــهر مقرر شد تجدید ممیزی امال
مدیــران مناطــق پیگیــری شــود.  بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت محســن 
حمیدی شهردار اسالمشهر و با حضور معاونین، مدیران مناطق و برخی مدیران ستادی برگزار شد ضمن ارزیابی فعالیت 
های درآمدی شــهرداری، مقرر شــد موضوع پیگیری وصول کلیه مکاتبات و معوقات شــهرداری اعم از چک های برگشــتی 
کید  ک ســطح شــهر توســط مناطق تا و ... در اولویت های کاری مناطق قرار بگیرد.  در ادامه بر پیگیری تجدید ممیزی امال
شــد و همچنیــن مقــرر شــد گــزارش هفتگــی و ماهیانــه کمیســیون مــاده صــد، بــا مقایســه ضرایــب آراء صادر شــده به تفکیک 
مناطق ارائه شــود. موضوعاتی دیگر همچون تســریع در تکمیل ســاختمان های در حال ســاخت نواحی، جانمایی مکان 
اســتقرار پیمانــکار ناحیــه یــک منطقــه یــک،  رفــع ایــرادات مبلمــان شــهری ، تســریع در رونــد اجــرای پــروژه احــداث جایــگاه 

ســوخت میــدان نمــاز و ... نیــز در جلســه مطــرح و مــورد بحــث و بررســی قرار گرفتند.


