
اجرای عملیات روکش آسفالت در کوچه های شهرک گلها
گلهــا زیــر بــار آســفالت  کوچــه هــای ریحــان واقــع در شــهرک 

رفتنــد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، در راســتای 
کیفــی معابــر و تســهیل در تــردد شــهروندان،  ارتقــا ســطح 
عملیات روکش آســفالت کوچه های ریحان ۴،۶،۲۰ شــهرک 
گلهــا واقــع در منطقــه دو بــه متــراژ ۱۲۰۰ متــر مربــع بــا مصــرف 
۲۴۰ تــن آســفالت توســط معاونــت فنــی و عمرانــی و واحــد 

عمــران منطقــه ۲ بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.

جمع آوری ۱۵ تن زباله از کانال های سطح منطقه شش
عملیات الیروبی و تخلیه ســپتیک و کانالهای ســطح شــهر توســط ادوات 

ســازمان مدیریت پســماند تداوم دارد.
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری اسالمشــهر، بــه منظــور پیشــگیری از  بــه 
ــطح  ــروز حــوادث در س ــی و جلوگیــری از ب ــروز آبگرفتگــی در مواقــع بارندگ ب
کانــال هــای ســطح شــهر منطقــه ۶ بــا  کســازی و الیروبــی انهــار و  شــهر، پا
جمــع آوری ۱۵ تــن زبالــه  در یــک روز ، توســط ادوات ســازمان مدیریــت 

پســماند صــورت پذیرفــت . 
➕گفتنــی اســت مشــارکت شــهروندان و همــکاری و همراهــی آنهــا در عــدم 
تخلیه زباله و نخاله های ســاختمانی و ضایعات در ســطح شــهر می تواند 
کمــک شــایانی در عــدم آبگرفتگــی بــه ویــژه در فصــل بارندگی نمایــد چرا که 
ــدود  ــب مس ــات موج ــر ضایع ــاختمانی و دیگ ــماند س ــه و پس ــه نخال تخلی
شــدن مســیر دفــع آبهــای ســطحی خواهــد شــد و زحمــت مضاعفــی را بــر 

گذاشــت. کبانــان زحمتکــش خواهــد  دوش پا

بهره برداری از فاز نخست مترو اسالمشهر 
تا پایان سال ۱۴۰۱

برگزاری جلسه پایش پسماندهای عمرانی 
در حوزه معاونت خدمات شهری

رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری اسالمشــهر در نشســت تخصصــی مشــترک بــا مدیران شــرکت 
بهــره بــرداری متــرو تهــران از تکمیــل و بهــره بــرداری فــاز نخســت متــرو اسالمشــهر تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ خبــرداد.
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری، رضــا قاســمی رئیــس ســازمان حمــل و نقل ریلی شــهرداری اسالمشــهر 
در نشســت تخصصــی بــا مدیــران شــرکت بهــره بــرداری متــرو تهــران کــه در محــل ایــن ســازمان در اسالمشــهر 

برگــزار شــد، اظهــار کــرد: فــاز نخســت متــرو اسالمشــهر تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد.
کــه بــه عنــوان یــک ابــر  گزارشــی از عملکــرد متــرو اسالمشــهر افــزود: پــروژه متــرو اسالمشــهر  قاســمی بــا ارائــه 
پــروژه و یــک طــرح ملــی بــه همــت مدیریــت شــهری اسالمشــهر و بــا همــکاری قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا 
در حــال احــداث اســت، بنابــر اظهــار نظــر کارشناســان امــر، یــک تجربه خــوب و الگــوی موفق در بحــث احداث 

متــرو در کشــور بــه شــمار مــی رود.
کیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه قراراســت بهــره بــرداری از متــرو اسالمشــهر پــس از احــداث ، تحویــل شــرکت  وی تا
بهــره بــرداری متــرو تهــران شــود، نشســت امــروز بــا مدیران این شــرکت برگزار شــد تا با تبــادل نظر بــرای الزامات 

مــورد نیــاز طــرح، تعامــل و همکاری بیشــتری به وجــود آید.
کنــون پــروژه هــای متــرو ابتــدا  رئیــس ســازمان حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری اسالمشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه تا
ســاخته و ســپس تحویل شــرکت بهره برداری می شــد، گفت: با برگزاری نشســت های تخصصی و کاربردی و 

تعامــل فــی مابیــن شــرکتهای احــداث و بهــره بــردار متــرو مــی توانــد یــک بــرد دو ســویه باشــد.
وی بــا قدردانــی از تعامــل و همــکاری مدیــران شــرکت بهــره بــرداری متــرو تهــران بــا مجموعــه مترو اسالمشــهر، 
گردیــد زیرســاخت ها و الزامــات مــورد نیــاز شــرکت بهــره بــردار در مراحــل  کــرد: در ایــن جلســه مقــرر  تصریــح 
احــداث اعــالم شــود تــا در حیــن اجــرا در نظــر گرفته شــود که یکی از مهمترین مزایــای این کار کاهش هزینه ها 

و ســرعت دهــی در بهره بــرداری از پــروژه اســت.
ایــن مقــام مســئول افــزود: در حــال حاضــر ارتبــاط، همراهــی و تعامــل شــرکت بهــره بــردار متــرو تهــران بــا ســازمان 
حمل و نقل ریلی اسالمشــهر در بهترین ســطح قرار دارد و قطعادر کوتاه کردن مســیر بهره برداری موثر اســت.
کامــل شــرکت بهــره بــرداری متــرو تهــران بــرای ارائــه خدمــات بیشــتر بــه  قاســمی بــا اشــاره بــه اعــالم آمادگــی 
متــرو اسالمشــهر، خاطرنشــان کــرد: بنابــر اعــالم شــرکت بهــره بــردار در صــورت تکمیــل ایســتگاه چهاردانگــه، 
فــاز نخســت از متــرو اسالمشــهر در امتــداد ایســتگاه متــرو آزادگان افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد و 

دسترســی مســافران بــرای ســوار شــدن بــه قطــار هــای متــرو آســان تــر مــی شــود.
گفتنــی اســت مقررگردیــد مدیــران شــرکت بهــره بــرداری متــرو تهــران ماهیانــه ضمــن بازدیــد از پــروژه متــرو 

اسالمشــهر در جریــان رونــد اجــرای ایــن طــرح ملــی قرارگیرنــد.

و  مدیریــت  منظــور  بــه 
پســماندهای  پایــش 
در  ای  جلســه  عمرانــی، 
حــوزه معاونــت خدمــات 
مناطــق  امــور  و  شــهری 

شــد. برگــزار 
بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات 
اسالمشــهر،  شــهرداری 
جلســه مدیریــت و پایش 
پســماندهای عمرانــی بــه 
ریاســت نرگــس محســنی 
سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری و امــور مناطــق و بــا حضــور داود علــی نیــا مدیــر خدمــات 
شهری، معاون سازمان مدیریت پسماند، معاونین خدمات شهری مناطق ششگانه و پیمانکار 

مربوطــه در ســالن جلســات حــوزه معاونــت خدمــات شــهری برگــزار شــد.
مــواردی  پایــش پســماندهای عمرانــی،  بررســی عملکــرد پیمانــکار  ایــن جلســه ضمــن  در 
همچــون هماهنگــی در نظــارت دقیــق تــر تخلیــه نخالــه هــای عمرانــی و پســماندهای خشــک 
کنتــرل بــر عــدم دپــوی نخاله ها در ســطح شــهر و حریم مناطــق، لزوم  شــهری توســط پیمانــکار، 
کــس  توجــه بــه رویــت و تخصیــص بودجــه پایــش در مناطــق ششــگانه، لــزوم تامیــن و تهیــه با
هــای پســماندهای عمرانــی در مناطــق، لــزوم تحقیــق در خصــوص تجربیــات شــهرداری هــای 
ح و  کنتــرل بــر تخلیــه نخالــه هــا و پســماندهای عمرانــی مطــر دیگــر در خصــوص شــیوه هــای 

تصمیماتــی در ایــن خصــوص اتخــاذ شــد.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

برگزاری پنجاه و چهارمین جلسه 
ستاد معاینه فنی اسالمشهر 

پنجــاه و چهارمیــن جلســه ســتاد معاینــه فنــی اسالمشــهر بــا حضــور اعضــاء 
ارتباطــات  گــزارش مرکــز  بــه  برگــزار شــد.   ســتاد در محــل حــوزه شــهردار 
شــهرداری اسالمشــهر، درایــن جلســه ابتــدا گزارشــی از رونــد اخذ خــط دوم 
کارگــروه دربــاره  معاینــه فنــی مرکــز شــماره یــک ارائــه شــد و ســپس اعضــای 
گفتنــی  کــز معاینــه فنــی بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.  کارکــرد مرا نحــوه 
اســت بهبــود روشــهای اجــرای معاینــه فنــی تاثیر بســزایی در کاهــش آلودگی 

هــوا دارد.

خبرنامه الکترونیک شهرداری اسالمشهر  .  شماره پنجاه و  هشت . پنج شنبه بیست و هفتم آبان ماه  ۱۴۰۰

 کسب رتبه برتر در نوسازی 
اتوبوس های ناوگان حمل و نقل شهری استان تهران

عزم مدیریت شهری اسالمشهر در نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر 
شــهرداری اسالمشــهر تمــام تــوان خــود را بــرای 
نوســازی، بازســازی و خرید اتوبوس های ناوگان 

گرفتــه اســت. کار  حمــل و نقــل عمومــی بــه 
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، 
ابراهیــم ابراهیــم رئیــس ســازمان حمــل و نقــل و 
بــار مســافر شــهرداری اسالمشــهر در تشــریح 
عملکــرد یکســاله ایــن ســازمان اظهــار داشــت: 
ــتای  ــافر در راس ــار و مس ــل ب ــل و نق ــازمان حم س
اجــرای وظایــف ســازمانی و در جهــت ممانعــت 
از خــروج نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی از چرخــه 
خدمــات رســانی و  جلوگیــری از کاهش خدمات 
ســفر بــه شــهروندان، در شــش ماهــه نخســت 
ســال جــاری اقــدام بــه خریــد تعــداد ۴۳ دســتگاه 
از اتوبوس هــای اتمــام قــراردادی بهــره بــرداران 

بخــش خصوصــی نمــوده اســت.
گفــت: تعــداد ۱۷ دســتگاه اتوبــوس در ســال  وی 
۹۹ بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۶ میلیــارد ریــال از محــل 
بودجــه شــهرداری بازســازی و در ســال ۱۴۰۰ نیــز 
تعــداد ۵ دســتگاه اتوبــوس بــا مبلــغ ۱۰ میلیــارد 
ریــال از محــل اعتبــارات تخصیصــی دولــت در 
تعمیــرگاه مرکــزی ســازمان بازســازی شــد و تعــداد 
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــز ب ــر نی ــوس دیگ ــتگاه اتوب ۱۰ دس

بــر ۴۰ میلیــارد ریــال در شــرکت شــهاب خــودرو 
مــاه جــاری  کــه طــی  بازســازی اســت  درحــال 

ــد . ــد ش ــازمان خواهن ــل س تحوی
مســافر  و  بــار  نقــل  و  حمــل  ســازمان  رئیــس 
گــذاری  وا مجــوز  اینکــه  بیــان  بــا  شــهرداری 
اتوبوســها از شــورای اســالمی شــهر اخذشــده، 
اتوبوس هــای  گــذاری  وا گهــی  آ کــرد:  کیــد  تا
گــذاری  بازســازی شــده طــی دو نوبــت جهــت وا
کــه در آینــده نزدیــک  بــه متقاضیــان انجــام شــده 
جهــت ارائــه خدمــات بــه شــهروندان در خطوط 

کــرد. فعالیــت خواهنــد 
ســفرهای  بــاالی  حجــم  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: روزانــه بالــغ بــر ۷۰ هــزار  روزانــه شــهری 
در  فعــال  اتوبــوس  دســتگاه   ۱۸۰ توســط  ســفر 
صــورت  شــاتره  و  چهاردانگــه  اسالمشــهر، 
می گیــرد و اتوبوس هــا از اسالمشــهر تــا تهــران 
بارگیــری  توقــف و  بــرای  ایســتگاه  درحــدود ۱۱۰ 

ایســتند. مــی  مســافر 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ســرانه  ابراهیــم تصریــح 
جمعیتــی هــر هــزار نفــر یــک دســتگاه اتوبــوس 
اســت، بــرای جمعیــت بیــش از ۵۰۰ هــزار نفــری 
اسالمشــهر قریــب بــه ۵۰۰ دســتگاه اتوبــوس نیــاز 
کــه ســازمان حمــل ونقــل و بــار مســافر  اســت 

شــهرداری اسالمشهر تنها یک ســوم این میزان 
را داراســت، لــذا در راســتای تســهیل در تــردد 
،تامیــن  افزایــش خدمــات ســفر  و  شــهروندان 
اعتبــارات اســتانی و شهرســتانی بــرای خریــد، 
تجهیــز و نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 

اسالمشــهر ضــروری مــی باشــد.
مســافر  بــار  و  نقــل  و  حمــل  ســازمان  رئیــس 
در  اسالمشــهر  شــهرداری  افــزود:  شــهرداری 
اتوبــوس  بازســازی  و  نوســازی  تعمیــر،  زمینــه 
در  برتــر  رتبــه  کســب  بــه  موفــق  شــهری  هــای 
کســب ایــن موفقیــت  کــه   اســتان تهــران شــد 
مرهــون تالشــها و پیگیریهــا و همــکاری شــهردار 
اسالمشــهر، همــه مدیــران شــهرداری و اعضــای 
کــه در ایــن  شــورای شــهر و مســئولینی اســت 

یــاری رســاندند. را  راســتا ســازمان 
ظرفیــت  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ســازمان  ســوی  از  ســازمان  تعمیرگاهــی 
مجــوز  کشــور،  دهیاری هــای  و  شــهرداریها 
بازســازی اتوبوس هــای فرســوده شــهرداری های 
اسالمشــهر  شــهرداری  بــه  نیــز  تهــران  اســتان 
اتوبوس هــای  حاضــر  حــال  در  و  شــده  گــذار  وا
شــهرهای ربــاط کریــم و مــالرد در حــال بازســازی 

هســتند. ســازمان  تعمیرگاهــی  مجموعــه  در 


