.

تا کید شهردار اسالمشهر بر آماده باش کلیه نیروها و تجهیزات برای مقابله با بارشهای زمستانی

.
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اسالمشهر

مرکز ارتباطات و امور بینالملل
شهرداریاسالمشهر

برگزاریجلسهکمیسیونطراحی
و برنامه ریزی شهری شهرداری اسالمشهر

جلســ ه كميســيون طراحــي و برنامــه ريــزی شــهري در ســالن جلســات حــوزه معاونــت شهرســازی و
معمــاری برگزارشــد .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،درایــن جلســه کــه بــه ریاســت
معــاون شهرســازی و معمــاری و باحضــور نهادهــای نظارتــی شــهرداری ،مدیــران مناطــق  ،مدیــران
حقوقــی و درآمــد و کارشناســان معاونــت شهرســازی و معمــاری برگــزار شــد  23 ،پرونــده بــا موضوعــات
مختلــف مدیریــت شــهری مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و تصمیماتــی در ایــن خصــوص اتخــاذ شــد.

دیدار اعضای شورای اسالمی شهر
با جانباز سرافراز اسالمشهری

اعضــای شــورای اســامی شــهر بــا حضــور در منــزل جانبــاز ســرافراز دفــاع مقــدس حبیــب اهلل ســاالروند بــا
وی دیــدار کردنــد .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،همزمــان بــا ایــام عــزاداری بنــت نبــی
ا کــرم حضــرت فاطمــه زهــرا(س) و در جهــت ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ شــهدا و ایثارگــران ،صبــح امــروز
مرتضــی خانعلــی نایــب رئیــس شــورای اســامی شــهر و مهــدی محمــودی جاویــد عضــو شــورای اســامی
شــهر بــه همــراه قــادر محمــدی مســئول امــور ایثارگــران شــهرداری ،بــا حضــور در منــزل جانباز ســرافراز حبیب
اهلل ســاالروند ،از ایثارگریهــا و فــدا کاری هــای وی در دوران جنــگ تحمیلــی و دفــاع مقــدس تجلیــل کردنــد.

آماده باش کامل اکیپ خدمات شهری
در زمان بارش نزوالت آسمانی
در جهــت جلوگیــری از آبگرفتگــی معابــر در زمــان
بــارش نــزوالت آســمانی ،ا کیــپ خدمــات شــهری
در آمــاده بــاش کامــل قــرار دارد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری
اسالمشــهر ،بــا بــارش نــزوالت آســمانی و در
جهــت جلوگیــری از آبگرفتگــی معابــر و انســداد
کانــال هــا و مســیل هــا ،ا کیــپ خدمــات شــهری
و ناحیــه ویــژه شــهرداری اسالمشــهر و همچنیــن
نیروهــای مســتقر در نواحــی مناطــق ششــگانه
شــهری بــه صــورت شــبانه روزی در آمــاده بــاش
کامــل هســتند.
پا کســازی کانــال هــا و انهــار ســطح شــهر و تخلیه
ســپتیک هــا از انباشــت زبالــه ،بــه صــورت مســتمر
در حــال انجــام اســت تــا در زمــان بــارش بــرف و
بــاران بــا مشــکل آبگرفتگــی معابــر روبــرو نشــویم.

عملیات اجرایی شفت پشتیان تونل مترو اسالمشهر

در جلســه شــورای مدیــران ارشــد شــهرداری اسالمشــهر بــر آمــاده بــاش کلیه نیرو هــا و تجهیزات
زمســتانه تا کیــد شــد .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در ایــن جلســه کــه بــه
ریاســت محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر و بــا حضــور معاونیــن ،مدیــران مناطــق و روســای
ســازمان هــای تابعــه برگــزار شــد ،عــاوه بــر تا کیــد بر آمــاده باش کلیه نیروها و تجهیزات زمســتانه
ســازمان مدیریــت پســماند ،موضــوع انجــام پیگیــری هــای الزم جهــت تحقــق درآمــد برابــر بــا
بودجــه مصــوب در خصــوص امــاک ،بــرای اجــرای پــروژه هــای کالن اعــم از متــرو و کمربنــدی
شــمالی تصویب شــد .اســتفاده از پتانســیل های موجود برای افزایش درآمد و وصول مطالبات
شــهرداری ،تجدیــد ممیــزی کلیــه امــاک ،خــط کشــی معابــر ،اصــاح دریچــه هــا و  ...از دیگــر
مــواردی بودنــد کــه در ایــن جلســه مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتنــد.

برگزاریاولینجلسههیئتسرمایهگذاری
و مشارکت های مردمی در شهرداری اسالمشهر

اولیــن جلســه هیئــت ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی بــه
ریاســت محســن حمیدی شــهردار اسالمشــهر برگزار شــد .به گزارش مرکز
ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،در ایــن جلســه کــه بــا حضــور رؤســای
کمیســیون مالی و اداری و ســرمایه گذاری ،شهرســازی و حقوقی ،عمران
و خدمــات شــهری شــورای اســامی شــهر ،معاونیــن شــهردار ،مدیــر
ســرمایه گــذاری و مشــارکت شــهرداری و نماینــدگان مرکــز مطالعــات و
تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران -هلدنیــگ (ســمگان) شــرکت
ســرمایه گــذاری و گردشــگری بانــک گردشــگری ،شــرکت تندیــس تجــاری
باختــر برگــزار شــد ،دکتــر حمیــدی ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه مدعویــن،
نــگاه شــهرداری و شــورای اســامی شــهر اسالمشــهر را بــر پایــه جــذب
ســرمایه گــذاری و مشــارکت در تمامــی ســطوح فرهنگــی ،اجتماعــی،
رفاهــی و غیــره بــه منظــور تأمیــن مالــی پــروژه هــای عمرانــی و خدمــات

شــهری و حمــل و نقــل و افزایــش ســطح رفــاه شــهروندان اعــام نمــود.
شــهردار اسالمشــهر در ادامــه ســخنان خــود ،بــر ارتقــاء وضعیــت رود
دره کــن و رود دره ســالور بــه منظــور تبدیــل تهدیــد بــه فرصــت ســرمایه
گــذاری هماننــد رود ّ
دره هــای گردشــگری شــهر تهــران تا کیــد نمــود و مقــرر
شــد ضمــن تهیــه تفاهــم نامــه فــی مــا بیــن شــهرداری و مرکــز مطالعــات و
تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران ،نســبت بــه ایجــاد زمینــه هــای
مشــترک همچــون تأمیــن منابــع و اجــرای احیاء بافت فرســوده با همکاری
بانــک هــای عامــل و دیگــر پــروژه هــای ورزشــی ،فرهنگــی و تجــاری ،اداری
و مســکونی اقــدام گــردد .در ایــن جلســه مهنــدس آلبــا از ســوی هلدینــگ
ســمگا و مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معمــاری ایــران آمادگــی
خــود را در تبدیــل فرصتهــای ســرمایه گــذاری بــه بســترهای ســرمایه
گــذاری و  FSامــکان ســنجی و اجــرای آن اعــام آمادگــی نمودنــد.

نخستین کارگاه آموزشی «کاهش تولید پسماند»
در دارالقرآن شهرداری اسالمشهر برگزار شد
دارالقــرآن شــهرداری اسالمشــهر بــا همــکاری ســازمان مدیریــت پســماند
شــهرداری اسالمشــهر اقــدام بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی ،بــا موضــوع
"کاهــش تولیــد پســماند" نمــود .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری
اسالمشــهر ،ایــن کارگاه آموزشــی روز گذشــته از ســاعت  ۱۰صبــح الــی ۱۲
ظهــر ،بــا آمــوزش ســید ا کبــر ابراهیمــی از کارشناســان ســازمان مدیریــت
پســماند شــهرداری اسالمشــهر در ســالن همایــش شــهید بهشــتی
دارالقــرآن شــهرداری اسالمشــهر برگــزار شــد.
ابراهیمــی مــدرس دوره بــا اشــاره بــه اهمیــت فرهنگســازی و مشــارکت
عمومــی در کاهــش تولیــد پســماند گفــت :بــا رونــد افزایــش جمعیــت
شــهرها ،گســتره فعالیــت هــای صنعتــی و تغییــر الگــوی مصــرف ،ســاالنه
حجــم زیــادی از پســماندها در کشــور و شــهرمان تولیــد مــی شــود کــه
بــرای تســریع در کنتــرل و بهینــه ســازی آن بــه صــورت کاهــش تولیــد و بــه
چرخــه برگردانــدن مصــرف آن  ،نیــاز بــه همــکاری عمــوم مــردم مــی باشــد و
از آنجایــی کــه کــودکان بهتریــن ســفیران آمــوزش در خانــواده هــا هســتند،
آشــنایی کــودکان و نوجوانــان بــا مفاهیــم و مســایل زیســت محیطــی در
دســتور کار ســازمان مدیریــت پســماند قــرار دارد.

برگزاریجشنشبیلدامخصوص کودکانونونهاالندر دارالقرآنشهرداریاسالمشهر
جشــن شــب یلــدا مخصوص کــودکان و نونهــاالن در دارالقرآن شــهرداری
اسالمشــهر برگزار شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ،بــه دلیــل هــم زمانــی
ایــام ســوگواری دخــت نبــی مکــرم اســام حضــرت فاطمــه زهــرا (س) بــا
شــب یلــدا ،جشــن شــب یلــدا مخصــوص کــودکان و نونهــاالن هفتــه
گذشــته از روز یکشــنبه  ۲۱آذر تــا روز پنجشــنبه  ۲۵آذر در دارالقــرآن
شــهرداری اسالمشــهر و شــعبات بصــورت کالس بــه کالس برگــزار
گردیــد.

َ
بــا پیشــروی دســتگاه حفــار تونــل متــرو بــه نزدیکــی رودخانــه کــن  ،ادامــه حفــاری مکانیــزه تونــل وارد فــاز
تــازه ای از عملیــات اجرایــی شــد .بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر بــا توجــه بــه فاصلــه
بیــن کارگاه مرکــزی متــرو (شــفت ورودی) در بزرگــراه آزادگان تــا آخریــن نقطــه حفــاری در نزدیکــی رودخانــه
َ
کــن بطــول تقریبــی  ۴۲۰۰متــر و بــا هــدف تســهیل و تســریع در ادامــه عملیــات حفــاری تونــل متــرو بســمت
میــدان نمــاز  ،احــداث شــفت پشــتیبان تونــل متــروی اسالمشــهر در ورودی شــهر اسالمشــهر در شــاتره بــا
خا کبــرداری محــلگالــری تســمه نقالــه دســتگاه TBMبــا طــول برداشــت  ۱۱متــر و همچنیــن اجــرای شــات
گریــت دیــواره هوا کــش بــا ســرعت خوبــی در حــال انجــام مــی باشــد.

اجرای عملیات روكش مكانيزه آسفالت در خيابان مابين خیابان شقايق و خیابان بصيرت
در محله  ٢٤هكتاری قائمیه توسط معاونت فنی و عمرانی و شهرداری منطقه دو

