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اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

سرپرستفرمانداریاسالمشهرتاکید کرد:

ضرورت رفع موانع موجود جهت برخورداری شهرداری اسالمشهر
از  100میلیارد تومان تسهیالت اوراق مشارکت پروژه مترو
سرپرســت فرمانــداری اسالمشــهر بــر
ضــرورت رفــع موانــع موجــود جهــت
برخــورداری شــهرداری اسالمشــهر از 100
میلیــارد تومــان تســهیالت اوراق مشــارکت
پــروژه متــرو تا کیــد کــرد .بــه گــزارش روابــط
عمومــی فرمانــداری اسالمشــهر حســین
حبیبــی کــه در جلســه بررســی مســائل
مربــوط بــه اوراق مشــارکت ســال  99پــروژه
متــروی اسالمشــهر ســخن مــی گفــت بــا بیــان اینکــه نخســتین بازدیــد وی از پروژه هــای عمرانی شهرســتان
و نخســتین جلســه کاری او بــه پــروژه فاخــر و زیرســاختی متــرو مربــوط مــی شــود ،اظهار داشــت :بــا توجه به
اهمیــت ویــژه تکمیــل پــروژه متروی اسالمشــهر برای مردم شهرســتان ،همه دســتگاهها باید تعامــل الزم را
جهــت تســریع در احــداث آن داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه نیمــی از ایــن تســهیالت از محــل تعهــدات دولــت و نیــم دیگــر نیــز بــه عنــوان تعهــدات
شــهرداری از محــل فــروش اوراق مشــارکت تامیــن شــده ،افــزود :انتظــار داریــم بانــک ملــی و ســایر ادارات
همچون تامین اجتماعی ،ثبت اســناد و ...در روند امور اداری و پاســخ به اســتعالمات تســریع ایجاد کنند
تــا ایــن 100میلیــارد تومــان اعتبــار بــه پــروژه متــروی اسالمشــهر تزریــق شــود.
حبیبــی پــروژه متــروی اسالمشــهر را نمونــه بــارز کار میدانــی و جهــادی کــه توســط فرزنــدان توانمنــد ایــران
اســامی در دســت اجراســت دانســت و گفــت :در چارچــوب قانــون هــر کاری کــه از دســتمان بــر مــی آید برای
کمــک بــه احــداث پــروژه راهبــردی متــروی اسالمشــهر انجــام خواهیــم داد.

برگزاری جلسه تحلیل و بررسی وضعیت
پسماندهای خشک در معاونت خدمات شهری

برگزاری جلسه بررسی عملکرد پیمانکاران رفت و روب شهرداری اسالمشهر
بــه منظــور بررســی عملکــرد پیمانــکاران رفــت و روب ،جلســه ای در حــوزه معاونــت خدمــات شــهری برگزار شــد .به گــزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر ،در این
جلســه کــه بــه ریاســت هــادی گورابــی معــاون خدمــات شــهری و امــور مناطــق و بــا حضــور علــی نیــا مدیــر خدمــات شــهری و جمعــی از پیمانــکاران رفــت و روب شــهری
برگزار شد ،ضمن بررسی عملکرد پیمانکاران و استماع گزارش کار و همچنین تشریح
برنامه های خدماتی و عملیاتی ،موضوعاتی همچون تعامل هر چه بیشــتر شــهرداری
بــا پیمانــکاران ،لــزوم نظم بخشــی در امــور و ارائه خدمات بهتر به شــهروندان ،همکاری
الزم در مواقــع اضطــراب و بحرانــی بــا عوامــل خدمــات شــهر شــهرداری ،بخصــوص ســتاد
عملیــات زمســتانه ،آمــاده بــاش کامــل تجهیــزات و ماشــین آالت رفــت و روب و ...
مطــرح و مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتنــد.

بازدید رئیس دادگستری شهرستان
از پروژه مترو اسالمشهر

حجــت االســام محمدرضــا عباســی رئیــس دادگســتری شهرســتان از
پــروژه متــرو اسالمشــهر بازدیــد نمــود.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در ایــن بازدیــد کــه
محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر ،مهــدی محمــودی جاویــد عضــو
شــورای اســامی شــهر ،رضــا قاســمی رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی
شــهرداری اسالمشــهر و برخــی مدیــران شــهرداری ،حجــت االســام
عباســی را همراهــی مــی نمودنــد ،پــس از توضیحــات دکتــر حمیــدی

در خصــوص رونــد اجرایــی پــروژه ،رضــا قاســمی از پیشــرفت 46.58
درصــدی حفــاری دســتی و  43.26درصــدی حفــاری مکانیــزه پــروژه متــرو
تــا پایــان هفتــه گذشــته خبــر داد.
در ادامــه حجــت االســام عباســی نیــز از اقدامــات و زحمــات مجموعــه
مدیریــت شــهری و کلیــه دســت انــدرکاران ایــن پــروژه عظیــم در راســتای
خدمــت رســانی بهتــر بــه شــهروندان قدردانــی نمــود و بــر حمایــت همــه
جانبــه مجموعــه قضایــی شهرســتان در اجــرای ایــن پــروژه تا کیــد نمــود.

برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی «مدرسه ایمن_جامعه تاب آور»

بــه منظــور بررســی وضعیــت پســماندهای خشــک شــهری جلســه ای در حــوزه معاونــت خدمــات شــهری به
ریاســت هــادی گورابــی معــاون خدمــات شــهری و امــور مناطــق برگــزار شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مدیــر خدمــات شــهری و
پیمانــکاران پســماندهای خشــک شــهری برگــزار شــد ،گورابــی ضمــن اشــاره بــه اثــرات مثبــت اجــرای طــرح
بــرون ســپاری جمــع آوری پســماندهای خشــک بــرای شــهر ،بــر اهمیــت تعامــل هــر چــه بیشــتر شــهرداری بــا
پیمانــکاران پســماندهای خشــک و لــزوم نظــم بخشــی در امــور جمــع آوری پســماندهای خشــک شــهری
توســط پیمانــکاران تاکیــد نمــود.
در این جلسه ضمن بررسی عملکرد پیمانکاران پسماندهای خشک ،موضوعاتی همچون رعایت دقیق
حــدود و حریــم فعالیــت هــر یــک از پیمانکاران ،دقت بیشــتر در دوری گزینی از حاشــیه های حاکم بر موضوع
پســماندهای خشــک و تمرکــز بــر کار ،و لــزوم اجــرای طــرح هــای بدیــع و جامعــه پســند در بحــث جمــع آوری
پســماندهای خشــک و تفکیــک از مبــداء مطــرح و مــورد بحث و بررســی قرار گرفتند.

تامین روشنایی معابر شهرک واوان

مدیــر ســتاد بحــران شــهرداری اسالمشــهر از
برگزاری مانور سراســری زلزله مدارس در مدرســه
دخترانــه پرویــن اعتصامــی خبــر داد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری
اسالمشــهر ،مانــور سراســری زلزلــه مــدارس در
مدرســه دخترانــه پروین اعتصامی با مشــارکت
اداره آمــوزش و پــرورش ،جمعیــت هــال احمــر،
آتــش نشــانی ،مدیریــت بحــران ،اورژانــس و

تولید بیش از  3400تن آسفالت توسط کارخانه آسفالت شهرداری در آبانماه سالجاری
س ســازمان مدیریــت پســماند از تولیــد حــدود  ۳۴۱۹تــن آســفالت در مــاه
رئیـ 
آبــان ســالجاری توســط کارخانــه آســفالت شــهرداری اسالمشــهر خبــر داد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،بــا هــدف خودکفایــی و
تامیــن آســفالت موردنیــاز ســطح شــهر ،بــا همــت ســازمان مدیریــت پســماند
و همــکاری معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری ،میــزان تولید آســفالت توســط
کارخانــه آســفالت شــهرداری اسالمشــهر بــه  ۳۴۱۹تــن رســید کــه بــرای
آســفالت معابــر ســطح شــهر اســتفاده شــد کــه در نــوع خــود رکــورد کــم نظیــری
محســوب مــی شــود.
گفتنــی اســت بــه واســطه تولیــدات کارخانــه آســفالت شــهرداری اغلــب
شــریانهای اصلــی و معابــر فرعــی شــهر دســتخوش روکــش آســفالت شــده
،ضمــن اینکــه در شــرایط حــاد اقتصــادی روز صرفــه جویی قابــل مالحظه ای
نیــز در بحــث هزینــه هــا اتفــاق افتــاده اســت.

عملیات تامین روشنایی بلوارهای اصلی و معابر شهرک واوان انجام شد.
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر ،با هدف تامین روشــنایی معابر و ارتقاء امنیت اجتماعی،
شــهرداری منطقــه ســه اقــدام بــه نصــب  ۳۲پایــه چــراغ روشــنایی در خیابــان شــهید رجایــی ۱۳ ،پایــه چــراغ
در خیابــان کیهــان و  ۱۵پایــه در بلوار شــرقی شــهید مفتح نموده اســت.

اجرایعملیاتروکشآسفالتدر محله ۲۴هکتاریشهرکقائمیه
کوچــه یــاس واقــع در محلــه  ۲۴هکتــاری شــهرک قائمیــه آســفالت
شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،بــا هــدف
بهســازی معابــر و بهبــود وضعیــت تــردد شــهروندان ،عملیــات
روکــش آســفالت در معابــر ســطح منطقــه دو در حــال انجــام اســت
کــه در ایــن راســتا روکــش آســفالت کوچــه یــاس واقــع در محلــه ۲۴
هکتــاری شــهرک قائمیــه بــه متــراژ  ۴۰۰متــر مربــع بــا مصــرف  ۶۰تــن
آســفالت توســط معاونــت فنــی و عمرانــی و واحــد عمــران منطقــه دو
بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.

دیگر دســتگاه های خدمات رســان شهرســتان
برگــزار شــد.
داود غالمــی مدیــر ســتاد بحــران شــهرداری
اسالمشــهر بــا بیــان اینکــه قبــل از اجــرای مانــور،
مربیــان آمــوزش هــای الزم در زمینــه پناهگیــری و
خــروج ایمــن در زمــان وقــوع زلزلــه را بــه دانــش
آمــوزان آمــوزش دادنــد تصریــح کــرد :ایــن آمــوزش
هــا بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا در جامعــه و لــزوم

آمادگــی دانــش آمــوزان و خانــواده هایشــان در
برابــر زلزلــه در شــرایط پاندمــی ارائــه شــد.
غالمــی هــدف از برگــزاری مانــور را بــاال بــردن
ســطح آ گاهــی دانــش آمــوزان دانســت و افــزود:
بــا توجــه بــه زلزلــه خیــز بــودن كشــورمان ،ارائــه
آمــوزش هایــی در خصــوص مراحــل قبــل ،حیــن
و بعــد از زلزلــه در قالــب طــرح هــا و برنامــه هــای
گونا گــون ضــروری اســت.

م
یره و خیابان امام موسی کاظ 
اجرای عملیات تخریب و بازسازی آبراه مابین خیابان امام خمین 

ع

در راســتای بهســازی معابــر و رفــع مشــکالت
موجــود ،عملیــات تخریــب و کاترزنــی نهــر
قدیمــی آبــراه مابیــن خیابــان امام خمینــی(ره) و
خیابــان امــام موســی کاظــم(ع) در دســت اجــرا
اســت.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری
اسالمشــهر ،بــا هــدف اصــاح شــیب  ،تعویــض

جــداول قدیمــی و فرســوده و جلوگیــری از
آبگرفتگــی هــای هنــگام بارندگــی ،عملیــات
کاترزنــی و تخریــب نهــر قدیمــی آبــراه مــا بیــن
خیابــان امــام خمینــی(ره) و خیابــان امــام
موســی کاظــم(ع) به متــراژ تقریبــی 1000متر طول
توســط معاونــت فنــی و عمرانــی و عوامل عمران
منطقــه یــک در حــال انجــام مــی باشــد.

