
اجرای عملیات روکش مکانیزه آسفالت 
در سطح منطقه یک

جمع آوری حدود ۵۰ تن  زباله از کانال 
های سطح شهر منطقه ۶ 

عملیــات روکــش مکانیــزه آســفالت خیابــان امــام محمــد تقــی )ع( و امــام حســن 
عســکری)ع( بــه اتمــام رســید. بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، 
بــه منظــور بهســازی معابــر و رفــع مشــکالت عبــور و مــرور شــهروندان، عملیــات 
روکــش مکانیــزه آســفالت خیابــان امــام محمــد تقــی )ع( بــه مســاحت 2520 
مترمربع و خیابان امام حســن عســکری)ع( به مســاحت 3199 متر مربع توسط 

معاونــت فنــی عمرانــی و عوامــل عمــران منطقــه یــک بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.

عملیــات الیروبــی و تخلیــه ســپتیک و کانالهــای ســطح شــهر توســط ادوات 
ــات  ــز ارتباط ــزارش مرک ــه گ ــت.  ب ــام اس ــال انج ــماند در ح ــت پس ــازمان مدیری س
شــهرداری اسالمشــهر، به منظور پیشــگیری از بروز آبگرفتگی در مواقع بارندگی 
کســازی و الیروبــی انهــار و کانــال  و جلوگیــری از بــروز حــوادث در ســطح شــهر، پا
های ســطح شــهر منطقه شــش با جمع آوری حدود 50 تن زباله، توســط ادوات 

ســازمان مدیریــت پســماند در دســت اجــرا مــی باشــد. 

برگزاری آئین تجلیل از مسئولین برگزاری آئین تجلیل از مسئولین 
روابط عمومی مناطق و سازمان های تابعه روابط عمومی مناطق و سازمان های تابعه 

شهرداری اسالمشهرشهرداری اسالمشهر

برگزاری جلسه هماهنگی راه اندازی سامانه جامع آماری برگزاری جلسه هماهنگی راه اندازی سامانه جامع آماری 
شهرداری اسالمشهرشهرداری اسالمشهر

بــه مناســبت روز ارتباطــات و روابــط عمومــی، از مســئولین روابــط عمومــی مناطــق و ســازمانهای تابعــه 
شــهرداری اسالمشــهر توســط شــهردار و شــورای اســالمی شــهر تجلیــل بعمــل آمــد.

به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، محســن حمیدی شــهردار اسالمشــهر ضمن تبریک این 
روز بــه کلیــه فعــاالن عرصــه ارتباطــات و روابــط عمومــی و تشــکر از تــالش هــای مجموعــه روابــط عمومــی 
شــهرداری اسالمشــهر در انعــکاس اقدامــات و فعالیــت هــای مجموعه مدیریت شــهری گفت: این جلســه 
گــر بتوانیم  بواســطه مســئولیت خطیــری کــه در شــهرداری بــر عهــده تــک تک شــما می باشــد برگزار شــده و ا
اقدامــات انجــام شــده را در راســتای شــفاف ســازی امــور و تنویــر افــکار عمومــی بــه خوبــی منعکــس نماییــم، 
امانتــدار خوبــی بــوده ایــم و از روابــط عمومــی هــا انتظــار مــی رود بــا رصــد و پایــش اقدامــات و عملکــرد 
مجموعه شــهرداری، فضای رســانه ای مربوط به مدیریت شــهری را به درســتی هدایت و مدیریت نمایند.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر نیــز ضمــن تبریــک روز ارتباطــات و روابــط عمومــی اظهــار داشــت: در حــال 
گاه  حاضــر اقدامــات خــرد و کالن بســیاری در ســطح شــهر اسالمشــهر در حــال انجام اســت کــه در جهت آ
ســازی، افزایــش رضایتمنــدی و امیــد آفرینــی شــهروندان مــی بایســت بدرســتی و بــه موقــع بــه ســمع و نظــر 
مــردم رســانده شــود کــه در ایــن راســتا میتــوان بــا اســتفاده از تمامــی ظرفیــت هــا و انســجام بخشــی بــه امور، 

فضایــی مناســب بــرای اطالع رســانی شــفاف و ارتباطــات اثربخــش بــا شــهروندان فراهــم نمــود.
گفتنــی اســت در ایــن مراســم کــه بــا حضــور محمــد مهــدی ســلیمی رئیــس شــورای اســالمی شــهر و مرتضــی 
کبر اســحقی، داود حــورزاده، رضــا عظیمــی و مهــدی محمــودی جاویــد از اعضــای شــورای  خانعلــی، ســیدا
اســالمی شــهر، محســن حمیــدی شــهردار، علیرضــا جهانپــور معــاون فنــی و عمرانــی شــهردار و مســئولین 
روابــط عمومــی معاونــت هــا، مناطــق، ســازمان های تابعه شــهرداری و کارشناســان روابط عمومی شــهرداری 
و شــورای اســالمی شــهر برگزار شــد، هریک از مســئولین روابط عمومی ها به بیان مشــکالت و نقطه نظرات 
خــود پرداختنــد و در پایــان بــا اهــداء لــوح ســپاس بــه مســئولین روابــط عمومــی، از زحمــات آنــان تقدیــر شــد.

جلســه هماهنگــی راه انــدازی ســامانه جامــع آمــاری و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات شــهرداری 
اسالمشــهر در دفتــر شــهردار برگــزار شــد.

بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر ، نظــر بــه لــزوم بهــره گیــری از فنــاوری هــای 
نویــن ارتباطــی در بروزرســانی فرایندهــای جــاری در حــوزه شــهرداری هــا و جمــع آوری، تهیــه و 
بروزرســانی آمــار و اطالعــات مرتبــط ، جلســه هماهنگــی و توجیهــی ســامانه جامــع آمــاری و 
تجزیــه و تحلیــل اطالعات)داشــبورد مدیریتــی(  بــا حضور محســن حمیدی شــهردار اسالمشــهر، 
ســعید مهــدی زاده رییــس اداره انفورماتیــک شــهرداری، مهــدی معصومــی دبیــر شــورای نظــارت 
بــر توســعه فنــاوری اطالعــات و ایجــاد نظــام آمــاری شــهرداری هــای اســتان تهــران و یاراحمــدی 
بــازرس انفورماتیــک اســتانداری برگــزار شــد و مقــرر گردیــد ایــن ســامانه در شــهرداری اسالمشــهر 

بــه صــورت پایلــوت راه انــدازی گــردد.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

 نشست مشترک رئیس هیئت امنای بنیاد مستضعفان و رئیس هیئت مدیره شرکت 
توسعه مسکن ایران با شهردار اسالمشهر

 نشست مشترک محمد سعیدی کیا رئیس هیئت امنای بنیاد مستضعفان و رئیس هیئت 
مدیــره شــرکت توســعه مســکن ایــران بــا محســن حمیــدی شــهردار اسالمشــهر بــه میزبانی 
شــهرداری اسالمشــهر برگــزار شــد.  بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، در این 
جلسه که رضا عظیمی رئیس کمیسیون حقوقی و شهرسازی شورای اسالمی شهر، علی 
درزی معاون معماری و شهرسازی شهرداری و برخی مدیران ستادی شهرداری نیز حضور 
داشتند ظرفیت های موجود در شهر اسالمشهر جهت ساخت مسکن ملی مورد بحث 

و بررســی حاضرین قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شــد.

بازدید مدیرعامل مترو تهران از پروژه مترو اسالمشهربازدید مدیرعامل مترو تهران از پروژه مترو اسالمشهر

برخورد قاطع شهرداری با نصب تابلوهای غیر متعارف صنوف برخورد قاطع شهرداری با نصب تابلوهای غیر متعارف صنوف 
معاونت خدمات شــهری با نصب تابلوهای غیر 

متعارف صنوف قاطعانه برخــورد خواهد کرد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، 
داود علــی نیــا مدیــر خدمــات شــهری شــهرداری 
اسالمشــهر  در توضیــح ایــن خبــر گفــت: یکــی 
از شــایعترین پارامترهــای شــلختگی بصــری در 
شــهرها نصب تابلوهای نامتعارف شــهری است 
کــه متاســفانه رقابــت بــی دلیــل و بــی منطقی بین 
ایــن موضــوع  مخصوصــا  صنــوف مختلــف در 
در محــور اصلــی شــهر بــه راه افتــاده کــه نهایتــا 
شــهرداری اسالمشــهر را بر آن داشــت که به تذکر 
کتفــا نکنــد و وارد فــاز عملیاتــی در ایــن  و اخطــار ا
بخــش شــود کــه در همیــن راســتا چندیــن تابلــو 
ــای  ــای واحده ــام ه ــت ب ــر پش ــه ب ــزرگ ک ــایز ب س
تجــاری در رینگ اصلــی شــهر و شــهرک صنفــی 

ــدند. ــع آوری ش ــد جم ــده بودن ــب ش نص
صاحبــان  و  مالکیــن  کلیــه  از  ادامــه  در  وی 
از  بنگاههــای تجــاری در شــهر تقاضــا داشــت 
کار اســتفاده  کســب و  روشــهای نویــن معرفــی 
بــا  نماینــد و در حفــظ ســیما و منظــر شــهری 

خدمتگزاران خود در شــهرداری همکاری داشــته 
باشــند و وارد ایــن رقابــت بــی معنــی بــا همدیگــر 
نشوند زیرا که شهرداری سریعا تمام این تابلوها 
را جمــع آوری خواهــد کــرد و بــا توجــه بــه هزینــه 
سنگین ساخت چنین سازه هایی عمال این کار 

بیهــوده خواهــد بــود.
مدیــر خدمــات شــهری  همچنیــن ســایز تابلــو 
مجــاز صنــوف را بــه انــدازه عــرض واحــد تجــاری 
کثــر یــک متــر و 20 روی پیشــانی  در ارتفــاع حدا
ــرد  ــد ک کی ــت و تا ــاری دانس ــد تج ــاختمان واح س
حتــی بــا رعایــت ســایز تابلــو  نصــب آن به صــورت 
اریــب ممنــوع اســت و انتظــار میــرود همــه کســبه 
شــریف در رعایت قانون همکاری داشــته باشند.

جا نمایــی  بــا  برخــورد  بــه  همچنیــن  نیــا  علــی 
کید نمود  تابلوهای دو پا در معابر عمومی شهر تا
و اضافــه کــرد هیچکــس حــق نــدارد محــل پــارک 
خــودرو شــهروندان را بــا قــراردادن ایــن نــوع تابلــو و 
یــا هــر نــوع اقــالم دیگــر اشــغال نمایــد و شــهرداری 
پــس از جمــع آوری ایــن تابلوهای کوچک نســبت 

بــه امحــا کامــل آنهــا اقــدام  خواهــد کــرد.

مســعود درســتی مدیرعامــل شــرکت متــرو تهــران بــا حضــور در محــل کارگاه 
ایســتگاه متــرو میــدان نمــاز از رونــد اجــرای ایــن پــروژه بازدیــد نمــود.

بازدیــد  ایــن  در  اسالمشــهر،   شــهرداری  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
کــه شــهردار اسالمشــهر، نایــب رئیــس شــورای اســالمی شــهر، رئیــس 
ســازمان متــرو اسالمشــهر، مدیرعامــل شــرکت بین الملــل عمــران ســریر 
( و جمعی از مدیران و کارشناســان  )پیمانکار ایســتگاه مترو میدان نماز

مشــاور پــروژه  متــرو اسالمشــهر نیــز حضــور داشــتند، مدیرعامــل شــرکت 
متــرو تهــران ضمــن تمجیــد از فعالیت هــای شــهرداری اسالمشــهر در 
خصــوص اجــرای پــروژه متــرو، عملکــرد متــرو اسالمشــهر را در دو ســه 
ــکاری  ــر هم ــت و ب ــران دانس ــهرداری ته ــرد ش ــر از عملک ــر بهت ــال اخی س
ح پــروژه متــرو اسالمشــهر  همــه جانبــه جهــت تســریع در اجــرای طــر

کیــد نمــود. تا
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