
شهردار اسالمشهر، تاکید کرد: 
افزایش سرعت عمل طرحهای عمرانی افزایش سرعت عمل طرحهای عمرانی 

در گرو همکاری نهادهای دولتیدر گرو همکاری نهادهای دولتی
وجود ۱۰۴ هکتار بافت فرسوده در اسالمشهر

شهردار اسالمشهر در جلسه هماهنگی توانمندسازی محالت کم برخوردار از وجود ۱۰۴ هکتار بافت فرسوده 
در اسالمشهر خبر داد. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، محسن حمیدی شهردار اسالمشهر در 
نشســت هماهنگی توانمندســازی محالت کم برخوردار که با حضور رئیس ســتاد توانمندســازی محالت کشور، 
فرمانــدار اسالمشــهر، مســئولین ادارات و مدیــران جهــادی محــالت در محــل فرمانــداری اسالمشــهر برگــزار شــد، 
اظهــار داشــت: در شــهر اسالمشــهر ۱۰۴ هکتــار در ۸ لکــه بافــت فرســوده وجــود دارد کــه بزرگترین لکه با ۷۰ هکتار 
کن  وســعت در شــهرک امام حســین)ع( قرار گرفته و شــهرداری برای بهســازی و ارائه خدمات به شــهروندان ســا
در ایــن منطقــه اهتمــام ویــژه دارد. وی افــزود: در ســال گذشــته بالــغ بــر ۴۲۰ میلیــارد ریــال در مناطــق کــم برخــوردار 
بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی و خدماتــی از ســوی شــهرداری اسالمشــهر هزینــه شــده و بزرگتریــن بوســتان 
فرامنطقه ای شــهید حاج قاســم ســلیمانی در شــهرک امام حســین احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته اســت.

شــهردار اسالمشــهر گفت: یکی از مهمترین معضالت و مشــکالت شــهرک امام حســین)ع( به دلیل موقعیت 
جغرافیایــی و توپوگرافــی )عارضــه نــگاری( زمیــن بــوده کــه موجــب شــده آب هــای ســطحی مناطــق باالدســت 
بــه ایــن شــهرک وارد شــود کــه شــهرداری بــرای رفــع ایــن معضــل طرحــی را بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۲۰ میلیــارد ریــال 
منعقد کرده و در حال حاضر عملیات اجرایی آن آغاز و پروژه جمع آوری آبهای ســطحی در حال اجرا اســت. 
حمیــدی ادامــه داد: بــرای رفــع بافــت فرســوده این شــهرک شــهرداری اهتمــام ویــژه دارد و در صــورت همکاری و 
کنین منطقــه ارائــه کرد. شــهردار  همراهــی ســایر دســتگاه هــا و ادارات دولتــی مــی تــوان خدمــات بیشــتری به ســا
اسالمشــهر در پایــان خاطرنشــان کــرد: متاســفانه در بســیاری از مــوارد چالــش مــا بــا برخــی از نهادهــای دولتــی 
گــذاری ســرانه هــا و رفــع معارضیــن بــا شــهرداری همــکاری الزم را داشــته  گــر نهادهــای دولتــی در وا اســت کــه ا
 شــاهد ســرعت عمــل بیشــتری در اجــرای طرح هــای عمرانــی خواهیــم بــود. گفتنــی اســت در ایــن 

ً
باشــند، قطعــا

جلســه مدیــران ادارات حمایتــی شهرســتان گزارشــی از فعالیت هــای انجــام شــده را ارائــه کــرده و خواســتار رفــع 
موانــع قانونــی و ایجــاد هماهنگــی بیشــتر دســتگاه هــای دولتــی بــرای ارائــه خدمــات بهینــه بــه مردم شــدند.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

برگزاریکالسهایآموزشیامدادونجاتویژهپرسنلآتشنشانی
کالس هــای تخصصــی امــداد و نجــات ویــژه پرســنل ســازمان آتــش نشــانی و 

خدمــات ایمنــی برگــزار شــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، با هدف ارتقا ســطح علمی و 
افزایــش توانمنــدی آتشنشــانان در مواجهــه بــا حــوادث، کالس های تخصصی 
امــداد و نجــات در قالــب آمــوزش ضمــن خدمت پرســنل ســازمان آتشنشــانی و 

خدمــات ایمنــی برگزار شــد.

گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، بــا نصــب  ُنــه دهنــه  بــه 
از تیرهــای بتنــی پــل روگــذر تقاطــع بلــوار برنــده ســیفی و بلــوار بســیج 
مســتضعفین، ایــن تقاطــع غیــر همســطح کــه در مســیر کمربنــدی شــمالی 
شــهر قــرار دارد، بــه مرحلــه تکمیــل نزدیــک شــد. ایــن دهنــه نصــب شــده 

کــه طــول هــر تیــر 3۰ متــر می باشــد. شــامل 9 تیــر ۴5 تنــی  اســت 
گفتنــی اســت کمربنــدی شــمالی شــهر بــا عنــوان بزرگــراه ســردار ســلیمانی 
بــا هــدف کاهــش بــار ترافیکــی بلــوار بســیج مســتضعفین و بهبــود وضعیــت 
عبــور و مــرور شــهروندان، توســط قــرارگاه خاتــم االنبیــا بــا بهــره منــدی از 
ابــزارآالت جدیــد و تزریــق مــداوم اعتبــارات عمرانــی در چنــد جبهــه بــا 

رونــدی پرشــتاب در حــال انجــام اســت.
کمربنــدی شــمالی اسالمشــهر از تقاطــع خیابــان سوســنگرد و دوربرگــردان 
بــا جــاده احمدآبــاد  از تقاطــع  گــذر  از  آغــاز می شــود و بعــد  آبــاد  بهــرام 
مســتوفی در حوالــی پــل آپریــن، از شــهرک هــای الهیــه، انبیــاء، طالقانــی و 
توحیــد در محــدوده منطقــه یــک شــهرداری  عبــور مــی کنــد و بــا یــک پــل 
روگــذر از کنــار ورزشــگاه امــام خمینــی بــه ســمت محلــه مطهــری و بعــد از آن 
لــه متصــل مــی شــود و در ادامــه ی مســیر بــا  هــم بــه بــاغ نــرده و شــهرک ال
اســتفاده از پــل روگــذر ایجــاد شــده در تقاطــع بلــوار بســیج مســتضعفین و 

بلــوار برنــده ســیفی در ایــن بلــوار ادامــه مــی یابــد.

بــا اتمــام عملیــات آســفالت پــل شــهید بیضایــی در ابتــدای جــاده احمــد 
آبــاد مســتوفی، پــس از صــدور مجــوز پلیــس راه غــرب اســتان تهــران، 
ایــن محــدوده از کمربنــدی شــمالی اسالمشــهر مــورد بهــره بــرداری قــرار 

می گیــرد.
هــای  پیگیــری  بــا   ، اسالمشــهر شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 

، بــا تکمیــل مراحــل  مســتمر شــهردار و اعضــای شــورای اســالمی شــهر
ــد  ــاده احم ــدای ج ــی در ابت ــهید بیضای ــل ش ــفالت پ ــام آس ــی و اتم اجرای
آبــاد مســتوفی، ایــن بخــش از کمربنــدی شــمالی شــهر قابــل بهــره بــرداری 
کــه پــس از صــدور مجــوز از ســوی پلیــس راه غــرب اســتان تهــران  بــوده 

افتتــاح و زیــر بــار ترافیــک خواهــد رفــت.

برگزاری جلسه هم اندیشی برگزاری جلسه هم اندیشی 
مدیران مناطق و سازمان های شهرداریمدیران مناطق و سازمان های شهرداری

نشست هم اندیشی معاونین خدمات شهری مناطقنشست هم اندیشی معاونین خدمات شهری مناطق

کبر گنجــه ای معــاون خدمات  جلســه مدیــران مناطــق ششــگانه و ســازمان هــای تابعــه شــهرداری به ریاســت ا
شــهری و امــور مناطــق شــهرداری در ســالن جلســات حــوزه معاونــت خدمــات شــهری برگزار شــد.

به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، در این جلســه  گنجه ای در خصوص ضرورت همدلی و وفاق 
و حفــظ یکپارچگــی در تصمیــم گیــری هــای مدیــران مناطــق و ســازمان هــا در ســایه تکریــم اربــاب رجــوع و لــزوم 
کید نمود. توجــه بــه زیرســاخت هــای اداری در جهــت ارتقاء کیفیت خدمات رســانی و ارائه عملکرد مطلوب تا

در ایــن جلســه، مدیــران مناطــق و ســازمان هــا نیــز به بیــان نقطه نظرات خــود پرداختــه و موضوعاتی همچون 
لزوم حفظ ابنیه و ســازه ها و سیســتم های تاسیســاتی ســاختمانی و ارتقاء ســطح ایمنی بناهای موجود، لزوم 
دقــت نظــر در توســعه فضاهــای ســبز شــهری و اهمیــت تجهیــز پــارک هــا، لــزوم توجــه بــه منظــر شــهری و ِالمــان 
های بصری و اهمیت زیباسازی،  تجهیز ماشین آالت سنگین و مکانیزه در تمامی مناطق،  اهمیت بهداشت 
و محیط زیســت و کنترل بر تخلیه پســماندهای ســاختمانی و ... مورد و بحث و بررســی و تبادل نظر قرار گرفت 

و تصمیماتــی در ایــن خصوص اتخاذ شــد.

 جلســه هم اندیشــی معاونین خدمات شــهری در ســالن جلســات حوزه معاونت خدمات شــهری برگزار شد. 
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر،  در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت داود علــی نیــا مدیــر خدمات 
شــهری، و بــا حضــور معاونیــن خدمــات شــهری مناطــق ششــگانه و نماینــده ســازمان پســماند و کارشناســان 
خدمــات شــهری برگــزار شــد، ضمــن بررســی امــور جــاری موضوعاتــی همچــون لــزوم امحــاء زوایــد بصــری و 
تابلوهــای مزاحــم بصــورت عملیــات ویژه شــهری، وضعیــت دپوی مواد شــوینده در نواحی مناطق ششــگانه و 
بررسی نیازها و کاستی های موجود در خصوص شستشوی مخازن، وضعیت حمل و نقل مکانیزه و ماشین 
آالت در اختیــار خدمــات شــهری مناطــق ششــگانه، وضعیــت انضبــاط شــهری و ســاماندهی معابــر اصلــی از 

صنــوف مزاحــم و...  مــورد بحــث و بررســی حاضریــن قــرار گرفــت و تصمیماتــی در ایــن خصــوص اتخــاذ شــد.
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