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بــا گام هــای جوانــی و  بهــار  بــه جوشــش دوبــاره رســیده،  زمیــن 
ــد  ــان می کن ــت ها و قلب هایم ــوغات دس ــتانی را س ــوروز باس ــراوت، ن ط
ــار" را  ــوب و االبص ــب القل ــا مقل ــای "ی ــا آیه ه ــات م ــت های مناج و دس
ــوروز  ــا ن ــد ت ــه می کن ــی احســن الحــال" زمزم ــا ال ــد "حــول حالن ــه امی ب
ــود. ــان ش ــن و زمینی ــی زمی ــول و دگرگون ــرای تح ــو، ب ــاری ن ــازه، به ت

نــوروز باســتانی فرصتــی دوبــاره بــرای مشــاهده ی قــدرت الهــی در زنــده 
ــرای بازاندیشــی  ــو شــدن زندگــی و زمانــی مناســب ب کــردن طبیعــت و ن
ــت  ــده و هــدف خلق ــاب آین ــل در ب ــت و تام ــم خلق و دوراندیشــی در عال

انســان اســت.
ســال  1395 هجــری شمســی بــا فــراز و نشــیب های خــود ســپری 
شــد و خانــواده بــزرگ شــهرداری اسالمشــهر در کنــار هم وطنــان و 
ــود  ــتاوردهای خ ــا و دس ــام تالش ه ــا تم ــهر، ب ــز اسالمش ــهریان عزی هم ش
ــار  ــو ب ــن ســال ن ــی رود و در ای ــو م ــه اســتقبال ســالی ن ــن ســال ب در ای
دیگــر نیازمنــد وحــدت و همدلــی همــه شــهروندان بــرای تحقــق آرزوهــا 

هســتیم.  مشــترک مان  آرمان هــای  و 
نــوروز کــه موســم نزدیکــی و پیونــد دل هــا و آرزوهاســت فرصــت 
ــا رســیدن  ــا یک دیگــر عهــد و پیمــان ببندیــم کــه ت ــا ب مناســبی اســت ت

قاضی ویژه رسیدگی 
به تخلفات 

کاندیداهای 
انتخابات شوراها 

مشخص شد
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موالیی مدیر عامل 
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روابط عمومی شورای اسالمی  و شهرداری اسالمشهر
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ــوام  ــی ت ــک زندگ ــق ی ــه و تحق ــعه یافت ــاد و توس ــهری آب ــه اسالمش ب
بــا معنویــت، آرامــش و امیــد، لحظــه ای از تــالش و کوشــش دســت 

برنداریــم.
ــردم  ــهرداری و م ــان ش ــکاران و کارکن ــه هم ــپاس از هم ــراز س ــن اب ضم
ــت  ــه در جه ــای صمیمان ــق و همکاری ه ــن خل ــت حس ــه جه ــان ب عزیزم
ــواده  ــه خان ــوروز را ب ــد ســعید ن ــو و عی ــان، ســال ن توســعه شــهر زیبایم
شــهرداری ، شــهروندان شــهید پــرور و ملــت غیــور ایــران تبریــک و 
ــوار و  ــام بزرگ ــر ام ــه روح مطه ــا درود ب ــم و ب ــی کن ــرض م ــت ع تهنی
شــهدای گرانقدرمــان، ظهــور حضــرت ولــی عصر)عــج(، بقــاء و دوام 
ــری  ــت بخی ــاط و عاقب ــالمتی، نش ــه اهلل( ،س ــم رهبری)حفظ ــام معظ مق
ملــت حماســه ســاز ایــران ومــردم شــریف شــهر اسالمشــهر، را از خداونــد 

متعــال مســئلت می نمایــم.
ــاری  ــر و به ــی بهت ــه فردای ــد ب ــا امی ــتانی ب ــعید باس ــد س ــن عی در ای
پربارتــر، بــر آســتان آفریــدگار یگانــه ســر بــه ســجده شــکر مــی گذاریــم 
و فروتنانــه از او طلــب مــی کنیــم کــه "یــا مقلــب القلــوب و االبصــار، یــا 
ــی  ــا ال ــا محــول الحــول و االحــوال، حــول حالن ــار، ی ــل و النه ــر اللی مدب

احســن الحــال"

 پیام نوروزی مهندس ناصری پور،شهردار اسالمشهر:

زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی



شماره 29 / نیمه دوم اسفند ماه 1395/ نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر/ دو هفته نامه خبری تحلیلی توسعه و شهر سازی2

پرتال شهرداری اسالمشهر: www.eslamshahr.ir سامانه پیام کوتاه شهرداری اسالمشهر: 30007018

رئیــس شــورای شــهر اسالمشــهر بــا نزدیــک شــدن بــه ســال 
نــو در پیامــی ابــراز کــرد: حلــول ســال نــو و بهــار پرطــراوت 
را کــه نشــانه قــدرت الیــزال الهــی و تجدیــد حیــات طبیعــت 
اســت را بــه تمامــی عزیــران وهموطنــان تبریــک و تهنیــت 
عــرض مــی کنــم و ســالی سرشــار از برکــت ومعنویــت را از 
درگاه خداونــد متعــال و ســبحان بــرای تمامــی شــهروندان و 
هموطنــان مســئلت مــی نمایــم وامیــد اســت که بــه مصداق 
»یــا محــول الحــول واالحوال«تحــول روحــی نیــز در مــا ایجاد 
ــه  ــت رســانی بیشــتر ب ــم در راســتای خدم ــا بتوانی شــده ت
مــردم فهیــم و بزرگــوار اسالمشــهر موفــق بــوده و در همیــن 
راســتا پیــام نــوروزی مقــام معظــم رهبــری را نصــب العیــن 

خــود قــرار دهیــم.
نایبــی در ادامــه افــزود: در ســال اقتصــادی مقاومتــی، اقــدام و 
عمــل طبــق فرمایــش مقام معظــم رهبــری اقتصــاد مقاومتی 
ــهرداری  ــهر و ش ــورای ش ــرد ش ــور و عملک ــرلوحه ام را س
ــت  ــروردگار و هم ــل پ ــه فض ــم و ب ــرار دادی ــهر ق اسالمش
مســئوالن و تــالش پرســنل زحمت کــش توانســتیم خدمات 

مــورد قبــول و مطلوبــی را بــه شــهروندان ارائــه دهیــم.
رئیــس شــورای اســالمی شهراسالمشــهر اهمیــت همــکاری و 
تعامــل دســتگاه های اجرایــی مرتبــط بــا مدیریــت شــهری و 
شــورای شــهر اسالمشــهر را یکــی دیگــر از عوامــل تاثیــر گذار 
در اقتصــاد مقاومتــی مدیریــت شــهری عنــوان کــرده و بیــان 
کــرد: یکــي از اهــداف و کارکردهــای شــورای اســالمی شــهر 

ــي،  ــادي، اجتماع ــاي اقتص ــایي ظرفیت ه ــهر شناس اسالمش
فرهنگــي، سیاســي، آموزشــي و بهداشــتي محــالت اســت که 
توزیــع خدمــات در مناطــق مختلــف شــهر، نتیجه ایــن هدف 

مهــم بــوده اســت.
ــان  ــه امــور فرهنگــی و جوان ــگاه شــورای چهــارم ب ــه ن وی ب
ــه در  ــی ک ــزود: یکــی از طرح های در ســال 95 پرداخــت و اف
دســتور کار ایــن شــورای شــهر در ایــن ســال قــرار گرفــت، 
ــری و  ــی و هن ــز فرهنگ ــز مراک ــاد  و تجهی ــترش ، ایج گس
ورزشــی اســت.  توجــه بــه ورزش همگانــی و تجهیــز مراکــز 
ورزشــی و فرهنگــی از مباحثــی بــود کــه در راســتای اقتصــاد 

مقاومتــی صــورت گرفــت. 
ــه  ــا نزدیــک شــدن ب ــا اتمــام ســال جــاری و ب ــزود: ب وی اف
ســال جدیــد از همــه مدیــران دســتگاه های دولتــی و 
غیردولتــی کــه بــه نحــوی در راســتای خدمــات رســانی بــه 
ــا شــورای شــهر و شــهرداری همــکاری الزم را  شــهروندان، ب
داشــته و مــا را از نظــرات و انتقــادات خــود بهــره منــد کردند، 
تشــکر و قدردانــی کــرده و امیــدوارم در ســال های آینــده نیــز 
بتوانیــم بــا اتحــاد و همدلــی شــهروندان را از خدمــات بهتــر 

بهرمنــد ســازیم.  
ــاد  ــتا نم ــهر و روس ــوراهای ش ــرد: ش ــان ک ــی بی ــم نایب کری
ــع  ــی، توزی ــت تمرکززدای ــی در جه ــاالری دین ــارز مردم س ب
ــور  ــذاری ام ــازی و واگ ــم س ــری و تصمی ــدرت تصمیم گی ق
ــر  ــت و ب ــی  اس ــای قانون ــردم و نهاده ــه م ــری ب تصدی گ

ــا شــرکت در انتخابات هــای  همیــن مهــم  الزم اســت کــه ب
پیــش رو در محقــق شــدن این امر مشــارکت داشــته باشــیم.
ــای  ــان صحبت ه ــهر در پای ــهر اسالمش ــورای ش ــس ش رئی
خــود خاطــر نشــان کــرد: آرزومنــدم کــه ســال جدیــد بــرای 
ــدار،  ــت م ــردم والی ــوم م ــهدا، عم ــم ش ــای معظ خانواده ه
مســئوالن،  ایثارگــران، جانبــازان، آزادگان و یــادگاران هشــت 
ســال دفــاع مقــدس بــه ویــژه مــردم نجیــب و شــریف شــهر 
ــعه و  ــرفت، توس ــت، پیش ــار از برک ــالی سرش ــهر س اسالمش
ســربلندی ملــت و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران 

همچــون گذشــته باشــد.

در سال اقتصادی مقاومتی، 
اقدام و عمل طبق فرمایش 
مقام معظم رهبری اقتصاد 
مقاومتی را سرلوحه 
امور و عملکرد
 شورای شهر و شهرداری 
اسالمشهر قرار دادیم

یکی از طرح هایی که در دســتور کار این شورای شهر 
در این ســال قرار گرفت، گسترش ، ایجاد  و 

تجهیز مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی است. 

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر تاکید کرد:

اقتصاد مقاوتی یکی از اهداف
 مهم شورای شهر در سال  95 بود

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداري اسالمشــهر ،در این 
جلســه معــاون سیاســی انتظامــی فرمانــدار شهرســتان در 
ســخنانی گفــت: روابــط عمومــی هــای ادارات و نهادهــای 
شهرســتان بایــد بــا شــناخت و آگاهــی از نیازهــای مــردم، 
آنهــا را بــه مدیــران خــود انتقــال دهنــد و بــا برقــراری یــک 
ــردم و  ــن م ــی بی ــاد همدل ــث ایج ــویه باع ــاط دو س ارتب

 برگزاری جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های ادارات 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری اسالمشــهر 
،درانتهــای خیابــان امــام حســین ،پــارک بــازی اســتاندارد 
ویــژه کــودکان توســط شــهرداری منطقــه شــش احــداث 
مــی شــود. ایــن پــارک محلــه ای مجهــز بــه انواع وســایل 
بــازی بــی خطــر و اســتاندارد جهــت اســتفاده کــودکان 
ــاد  ــب و ابع ــارک مناس ــن پ ــد بود.ای ــاالن خواه و خردس
ــت الزم را داشــته و داراي  ــه فعالی ــر گون ــراي ه ــي ب کاف
ــوده و همچنیــن مســافت  ــي خطــر ب وســایل ســاده و ب
کافــي بیــن محــل بــازي کــودکان و تــردد ماشــین هــا 
را دارد و تقســیمات و جــدا کننــده هــا بــه مقــدار کافــي 
اجــرا میشــود، همچنیــن وســایل بــازي بــر حســب ســن 
کــودکان انتخــاب و در محــل مناســب نصــب مــی شــود.

 پارك بازی کودکان در خیابان 
امام حسین )ع(در حال احداث 

روی خط اخبار

توسعه و شهرسازی

ــین  ــت س ــفره هف ــی س ــفره آرای ــنوار س ــن جش دومی
ــوروزی توســط ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری  ن

ــد. ــزار ش ــهر برگ اسالمش
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداري اسالمشــهر ، ایــن 
جشــنواره روز گذشــته در ســالن همایــش فرهنگســرای 
امــام علــی )ع( بــا حضــور بانــوان و هنرمندان خــوش ذوق 

اسالمشــهری برگــزار شــد.
شــرکت کننــدگان درایــن مراســم بــه مناســبت ســال نــو 
و درپیــش بــودن بهارطبیعــت ســفره هــای هفــت ســین 
ــتند .در  ــش گذاش ــه نمای ــن و ب ــود را تزئی ــوروزی خ ن
انتهــای مراســم جوایــزی و لــوح تقدیــر بــه نفــرات برتــر 

اهــداء شــد.

 برگزاری جشنواره سفره آرایی 
سفره هفت سین نوروزی 

دومیــن جشــنوار ســفره آرایی ســفره هفت ســین نــوروزی 
توســط ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری اسالمشــهر 
برگــزار شــد.به گــزارش روابــط عمومــی شــهرداري 
اسالمشــهر ، این جشــنواره روز گذشــته در ســالن همایش 
فرهنگســرای امــام علــی )ع( بــا حضــور بانــوان و هنرمندان 
خــوش ذوق اسالمشــهری برگــزار شد.شــرکت کننــدگان 
درایــن مراســم بــه مناســبت ســال نــو و درپیــش بــودن 
بهارطبیعــت ســفره هــای هفــت ســین نــوروزی خــود را 
تزئیــن و بــه نمایــش گذاشــتند .در انتهای مراســم جوایزی 

و لــوح تقدیــر بــه نفــرات برتــر اهــداء شــد.

 اسالمشهر برترین هیات همگانی 
استان تهران در فصل زمستان شد 

اعضــاي کمیتــه پایــش تصویــری اســتان تهــران ضمــن 
بازدیــد از مرکــز کنتــرل ترافیــک شــهرداری اسالمشــهر 
،در جریــان رونــد اجــراي کار در ایــن مرکــز قــرار گرفتند.

ــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداري اسالمشــهر ، در  ب
ایــن بازدیــد کــه روز گذشــته صــورت گرفت رضا قاســمی 
ــروحی از  ــزارش مش ــک گ ــل و ترافی ــل و نق ــر حم مدی
مرکــز کنتــرل ترافیــک ارائــه نمــود و ضمــن اشــاره بــه 
رونــد و کاربــرد دوربینهــای تــردد شــمار، کنتــرل نظــارت 
و کنتــرل ســرعت در ســطح شــهر ، توضیحــات مفصلی را 
درخصــوص عملکــرد ایــن حــوزه بــه حاضریــن ارائــه کرد. 

 بازدید کمیته پایش تصویری استان تهران 

از مرکز کنترل ترافیک شهرداری 

مســئوالن شــوند.
وی گفــت: شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی شهرســتان 
ــه اطــالع  ــزی الزم نســبت ب ــه ری ــوزش و برنام ــا آم ــد ب بای
ــتر  ــاط بیش ــه ارتب ــا زمین ــد ت ــدام نمای ــفاف اق ــانی ش رس

ــود. ــم ش ــردم فراه ــا م ــران ادارات ب مدی
ــدار اسالمشــهر همچنیــن  معــاون سیاســی انتظامــی فرمان
بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن برگــزاری دو انتخابــات مهــم 
ــتار  ــهر خواس ــالمی ش ــوراهای اس ــوری و ش ــت جمه ریاس
ــای  ــی ه ــط عموم ــش از پیــش رواب ــل و همــکاری بی تعام
ادارات شهرســتان بــا ســتاد انتخابــات در جهــت بــاال بــردن 

ــات شــد. مشــارکت مــردم در انتخاب
در ادامــه بهــزاد کشــاورز مســئول روابــط عمومــی فرمانداری 
ــه  ــی ک ــی از راههای ــه یک ــان اینک ــا بی ــخنانی ب ــز در س نی
مســئوالن روابــط عمومــی هــا مــی تواننــد فعالیــت و 
ــانی  ــالع رس ــردم اط ــه م ــتگاهها و ادارات را ب ــرد دس عملک

ــای  ــایت ه ــا و س ــانه ه ــت رس ــتفاده از ظرفی ــد اس کنن
خبری اســت گفــت: متأســفانه اکثــر ادارات شهرســتان در 
ــد و  ــی ندارن حــوزه خبــر و اطــالع رســانی وضعیــت خوب
بایــد در زمینــه تهیــه خبــر و انعــکاس آن در رســانه هــا 

ــرد. ــری صــورت گی ــات موثرت اقدام
ــات  ــن جلســه انتخاب ــی ای گفتنــی اســت در بخــش پایان
اعضــای شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی هــای 
شهرســتان برگــزار شــد و محســن نگاهبــان روابــط 
عمومــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اسالمشــهر، عبــاس 
رنجبــر روابــط عمومی معاونت عمران شــهرداری، حســین 
ــران قریشــی از  ــهرداری، عم ــی ش ــط عموم ــی رواب میالن
روابــط عمومــی فرمانــداری و آرزو آقــازاده روابــط عمومــی 
اداره ورزش و جوانــان بــه عنــوان اعضــای اصلــی و ایمانــی 
روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان بعنــوان خزانــه 
ــه  ــی تاکســیرانی ب ــط عموم ــرادی رواب دار و ابوالفضــل م
عنــوان بــازرس شــورای هماهنگــی روابــط عمومــی هــای 

ادارات انتخــاب شــدند
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ــتان  ــورای اداری شهرس ــه ش ــن جلس ــمین و آخری  شش
اسالمشــهر در ســال 95 بــه ریاســت فرمانــدار شهرســتان 
ــه  ــوزه انتخابی ــده ح ــی نماین ــر رحیم ــور دکت ــا حض و ب
ــات  ــس هی ــهر و رئی ــمیرانات و اسالمش ــران، ری، ش ته
نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 

ــزار شــد. ــران برگ در اســتان ته
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری اسالمشــهر 
ــان  ــا بی ــه ب ــن جلس ــخنانی در ای ــی در س ــه حقیق امیرال
اینکــه قاضــی ویــژه رســیدگی بــه تخلفــات کاندیداهــای 
انتخابــات شــوراها مشــخص شــده و بــا هرگونــه تبلیغــات 
ــت:  ــد شــد گف ــی برخــورد خواه ــر قانون ــگام و غی زودهن
کاندیداهــای انتخابــات شــوراها قانــون را رعایــت کــرده و 

ــد. ــون عمــل کنن در چارچــوب قان

ــات  ــام از کاندیداهــای انتخاب ــان اینکــه ثبــت ن ــا بی وی ب
ــت:  ــد گف ــد ش ــاز خواه ــفندماه آغ ــوراها از روز 30 اس ش
ــات شهرســتان از دو مــاه فعالیتــش را آغــاز  ســتاد انتخاب
ــتند و  ــال هس ــز فع ــوط نی ــای مرب ــه ه ــرده و کمیت ک
ــتان  ــفندماه در شهرس ــز از روز 25 اس ــی نی ــات اجرائ هی
ــام  ــداری در ای ــه فرمان ــد و مجموع ــد ش ــکیل خواه تش
عیــد نــوروز نیــز مشــغول فعالیــت بــوده و رونــد ثبــت نــام 
از کاندیداهــا و بررســی صالحیــت هــا انجــام خواهــد شــد.

فرمانــدار اسالمشــهر بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور 
گســترده و مشــارکت بــاالی مــردم در انتخابــات 29 
اردیبهشــت مــاه گفــت: همانگونــه کــه مــردم بــا حضــور 
ــام  ــاه، تم ــن م ــی باشــکوه 22 بهم حماســی در راهپیمای
ــخی  ــرده و پاس ــرآب ک ــش ب ــمنان را نق ــادالت دش مع
ــکا  ــد آمری ــور جدی ــس جمه ــدات رئی ــه تهدی ــم ب محک
دادنــد، مشــارکت بــاالی مــردم در انتخابــات نیــز توطئــه 
هــای دشــمنان علیــه کشــورمان را خنثــی خواهــد کــرد.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت برنامــه ریــزی مؤثــر 
ســتاد انتخابــات جهــت افزایــش مشــارکت مــردم و 
برگــزاری انتخاباتــی ســالم و بــدور از مســائل حاشــیه ای 
گفــت: هرچــه حضــور مــردم در پــای صنــدوق هــای رای 
بیشــتر باشــد افــراد اصلــح تــری انتخــاب خواهنــد شــد.

ــه  ــا هم ــم ت ــالش کنی ــد ت ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب حقیق
ــر  ــای رای حاض ــدوق ه ــای صن ــرایط در پ ــن ش واجدی
شــوند و انتخاباتــی بــا شــکوه و حداکثــری در اسالمشــهر 

برگــزار شــود تصریــح کــرد: تــا بــه امــروز کلیــه فعالیــت 
ــن  ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــات ب ــه انتخاب ــوط ب ــای مرب ه
ــرای  ــای الزم ب ــاخت ه ــر س ــی زی ــده و تمام ــام ش انج
ــری در حــال انجــام  ــی ســالم و حداکث ــزاری انتخابات برگ

اســت.
ــی  ــی طرف ــزوم ب ــر ل ــد ب ــا تاکی ــهر ب ــدار اسالمش فرمان
مســئوالن ادارات و دســتگاهها در انتخابــات بویــژه در 
ــه  ــداری ب ــه فرمان ــه داد: مجموع ــوراها ادام ــات ش انتخاب
هیــچ فــرد، گــروه و حزبــی وام دار نیســت و بــا بــی طرفــی 

ــرد. ــد ک ــزار خواه ــی را برگ ــات آت ــل انتخاب کام
وی بــا بیــان اینکــه دو هیــات نظــارت و دو هیــات اجرائــی 
ریاســت جمهــوری و شــوراهای  انتخابــات  برگــزاری 
اســالمی شــهر و روســتا را در شهرســتان برگــزار خواهنــد 
کــرد تصریــح کــرد: همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری 
ــام  ــوده و تم ــاس ب ــق الن ــردم ح ــد آرای م ــد کردن تاکی
تالشــمان را بــکار خواهیــم گرفــت تــا اصــل امانــت داری 
ــهر  ــن در اسالمش ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــردم ب از رای م
رعایــت شــود.حقیقی در ادامــه ضمــن قدردانــی از حضــور 
چشــمگیر و موثــر اعضــای مجمــع نماینــدگان تهــران در 
ــی  ــات مردم ــت جلســات مالق ــزاری ثاب اسالمشــهر و برگ
نماینــدگان در دفتــر مجمــع نماینــدگان افــزود: ظرفیــت 
هــا و پتانســیلهای شهرســتان در تمــام بخــش هــا و 
اولویــت هــای کاری اسالمشــهر بصــورت مکتــوب در 

ــه اســت. ــرار گرفت ــدگان ق ــار نماین اختی

شوراها از روز 30 اسفندماه 
آغاز خواهد شد گفت: 
ستاد انتخابات شهرستان 
از دو ماه فعالیتش را آغاز 
کرده و کمیته های مربوط 
نیز فعال هستند

فرماندار اسالمشــهر با تاکید بر لزوم بی طرفی مسئوالن ادارات و 
دســتگاهها در انتخابات بویژه در انتخابات شوراها ادامه داد: مجموعه فرمانداری 
به هیچ فرد، گروه و حزبی وام دار نیســت و با بی طرفی کامل انتخابات 
آتی را برگزار خواهد کرد

فرماندار شهرستان اسالمشهر تاکید کرد:

قاضی ویژه رسیدگی به تخلفات 
کاندیداهای انتخابات شوراها مشخص شد

ــهرداري اسالمشــهر  ــي ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاني و  ــش نش ــازمان آت ــل س ــر عام ــي مدی ،ابراهیم
خدمــات ایمنــي شــهرداري اسالمشــهر اظهــار کــرد: 
ــق  ــر حری ــي ب ــي مبن ــح تماس ــاعت 5/16 صب در س
ــان ســعیدیه  گســترده در یکــي از کارگاه هــاي خیاب
بــا ســازمان گرفتــه شــد کــه نیروهــاي ســازمان پــس 
ــم  ــا حج ــدند و ب ــر ش ــل حاض ــه در مح از 4 دقیق
زیــادي از پارچــه هــا و مــواد قابــل اشــتعال در محــل 
مواجــه شــدند کــه در عرض10دقیقــه حریــق اطفــا 
گردید.ولیکــن  بــا توجــه بــه کارگاه هــاي نجــاري در 

 اقدام سریع سازمان آتش نشانی اسالمشهر در عملیات اطفا حریق در کارگاه تولیدی 
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ــهر ،  ــهرداري اسالمش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه مناســبت فــرا رســیدن روز پانزدهــم اســفند آغــاز  ب
هفتــه منابــع طبیعــی و روز درختــکاری ســازمان پارکها 
و فضــای ســبز اقــدام بــه توزیــع نهــال بیــن شــهروندان 

محتــرم اسالمشــهری نمــود.
شــایان ذکــر اســت بالــغ بــر 20000 ) بیســت هــزار ( 
اصلــه نهــال میــوه در انــواع ســیب ، آلــو ، زرد آلــو و ... 

بیــن شــهروندان محتــرم توزیــع گردیــد.

 توزیع بیست هزار نهال توسط سازمان 
پارکها و فضای سبز در روز درختکاری 

اخبار

ــهر،  ــهرداري اسالمش ــي ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نمایشــگاه عکــس هنــری بــا همــکاری ســازمان 
ــه  ــی ورزشــی شــهرداری اسالمشــهر درنگارخان فرهنگ

ــد. ــزار ش ــهریار برگ ــتاد ش ــرای اس فرهنگس
ــید  ــان س ــی هنرجوی ــس گروه ــگاه عک ــن نمایش ای
حســن اطیابــی بــا نــام ماکروهــای عمومــی درغالب 34 
اثــر هنــری از 11 هنرجــو درابعــاد 40*30  از تاریــخ 21 
لغایــت 24 اســفندماه در نگارخانــه فرهنگســرای اســتاد 

شــهریار برگــزار مــي شــود.

 برگزاری نمایشگاه عکس هنری در 
نگارخانه فرهنگسرای استاد شهریار 

بــه گــزارش روابــط عمومــي شــهرداري اسالمشــهر ، صبح 
امــروز و در آســتانه هفتــه بزرگداشــت شــهدا و هفته منابع 
ــا  ــکاري ب ــکاري ، مراســم روز درخت ــي و روز درخت طبیع
مشــارکت شــوراي اســالمي شــهر ، شــهرداري اسالمشهر ، 
ســازمان پــارک هــا و فضــاي ســبز و بــا حضور مســئولین 
شــهري در پــارک بحــران در ابتــداي چیچکلو برگزار شــد.
گفتنــي اســت در ایــن مراســم 900 اصلــه نهال بــه منظور 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره 900 شــهید عزیز شهرســتان 

اسالمشــهر غرس شــد.

 مراسم روز درختکاری در پارك بحران 

ــط عمومــي شــهرداري اسالمشــهر ، در  ــه گــزارش رواب ب
مراســم و همایــش مدیــران و معاونین پرورشــي آمــوزش و 
پــرورش اسالمشــهر از طــرح بــزرگ و سراســري همیــاران 
ــن 20  ــورت نمادی ــه ص ــرداري وب ــره ب ــان به ــش نش آت
دانــش آمــوز مزیــن بــه لبــاس زیبــاي همیــار آتش نشــان 
گردیدنــد . الزم بــه ذکــر اســت درکمپین چهارشــنبه آخر 
ســال آرام بــه حرمــت شــهداي آتش نشــان دانــش آموزان 
متعهد شــدند در چهارشــنبه آخر ســال از هیچگونــه مواد 

محترقــه خطرنــاک اســتفاده نکنند.

 برپایی کمپین چهارشنبه سوری 
و یاوران آتش نشانی 

مجــاورت ایــن انبــار  عملیــات ایمــن ســازي محیــط 3 
ــه طــول انجامیــد . ســاعت ب

الزم بــه ذکــر اســت در ایــن حریق 2تــن از شــهروندان 
ــاي  ــي از نیروه ــد و یک ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
ــه بیمارســتان منتقــل  عملیاتــي ســازمان مصــدوم و ب
گردیــد. در ایــن عملیــات 6خــودرو از 4 ایســتگاه 
ــاي  ــتند و خودروه ــور داش ــرو حض ــراه 25نی ــه هم ب
ســنگین خدمــات شــهري نیــز در محــل بــراي امــداد 

رســاني حضــور داشــتند
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عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  به   95 سال  نام گذری  که  آنجایی  از 
معظم  مقام  منویات  است،  گرفته  صورت  رهبری  معظم  مقام  توسط 
سوی  از  مختلف  بخش های  در  امسال  شعار  تحقق  راستای  در  رهبری 

گرفت. قرار  توجه  مورد  اسالمشهر  شهری  مدیریت 
در راستای اقتصاد مقاومتی که یکی از راه کار های مفید برای مقابله 
توسعه  راستای  در  باید  مسئوالن  همه  است  دشمن  تحریم های  با 
در  شعار  این  شدن  محقق  که  زیرا  کنیم   تالش  اسالمشهر  همه جانبه 

این شهر است. تمام مسئوالن  گرو وحدت و همدلی 
برنامه ریزی  تجربه  کسب  و  تمرین  سال ها  حاصل  مقاومتی  اقتصاد 
و  اقدام  با  انقالب  معظم  رهبر  دستور  به  امسال  که  است  کشور  در 
استناد  به  نیز  اسالمشهر  شهری  مدیریت  و  است  شده  همراه  عمل 
این  در  را  چشمگیری  موفقیت های  و  کرده  اقدام  تجربه ها  همین  بر 

است. داشته  زمینه 
و  شهری  مختلف  بخش های  به  شهرداری  مدیران  توجه  میزان 
حرکت در مسیر محورهای تعیین شده از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی 
بوده  عالی  اهداف  به  رسیدن  برای  اقدامات  مهمترین  از  شهرستان، 
مجدانه  اعتمادی  و  راسخ  عزمی  با  شهرداری  مدیران  که  زیرا  است. 
آمده  دست  به  موفقیت های  و  داشته  اند  مردم  به  درخوری  خدمات 

عملکرد اقتصاد مقاومتی 
در شهرداری اسالمشهر 

همسو با اهداف نام گذاری
 امسال بوده است

علیرضا ناصری پور، شهردار اسالمشهر:

با  همراه  شهر  اداره  و  شهری  خدمات  حوزه  در  عمل  و  اقدام  نتیجه  نیز 
است. بوده  صحیح  برنامه ریزی 

همسو  اسالمشهر،  شهردرای  در  موجود  ظرفیت های  از  گیری  بهره 
شهرستان،  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  مصوبات  با  اجرایی  برنامه های  کردن 
پایدار،  غیر  و  پایدار  درآمدهای  افزایش  و  جاری  هزینه های  کاهش 
فرصت هایی بودند که مدیریت شهری اسالمشهر توانست از این فرصت ها 
به مرحله  این شهر  را در  مقام معظم رهبری  فرمایش  این  و  بهره جسته 
اجرا برساند و با جرات می توان اظهار داشت که عملکرد اقتصاد مقاومتی 
خدوم  پرسنل  همکاری  و  شهدا  خون  برکت  به  اسالمشهر  شهرداری  در 
این  نامگذاری  اهداف  با  همسو  عزیز  شهروندان  همیاری  و  شهرداری 

سال بوده است.
پارک  احداث  سبز،  فضای  توسعه  محلی،  های  پارک  و  بوستان  ایجاد 
و  نهال  تولید  در  خودکفایی  سبز،  فضای  نگهداری  و  ترمیم  بحران، 
نیروهای  و   تخصص  از  استفاده  با  که  بودند  اهدافی  نیاز  مورد  گیاهان 
فضای  حوزه  در  مفید  عملکرد  و  اساسی  اقدامات  گشتیم.  نائل  کارآمد 
با  از اقتصاد مقاومتی است زیرا که با کمترین هزینه و  سبز نمونه بارزی 
را  خدمات  بهترین  سبز  فضای  سازمان  کارشناسان  تجربیات  از  استفاده 

کردیم. ارائه  به شهروندان 

یکی  شده  رها  و  کاره  نیمه  های  پروژه  از  برخی  اتمام  و  گیری  پی 
هزینه  در  مقاومتی  اقتصاد  گرفتن  نظر  در  با  که  بود  اهدافی  از  دیگر 
جمله  از  را  بسیاری  های  پروژه  توانستیم  شهرداری،  بودجه  کرد 
نیمه کاره آتش  نیمه کاری شهرداری منطقه دو، ساختمان  ساختمان 
نشانی منطقه شش، ادامه اجرای پروژه استخر و سونای ورزشگاه امام 
فجر  سینما  ترمیم  و  بازسازی  نشانی،  آتش  سازمان  و  خمینی)ره( 
کارخانه  ظرفیت  از  گیری  بهره  و  سینمایی  پردیس  به  آن  تبدیل  و 
به  یا  و  اتمام  است،  مقاومتی  اقتصاد  اسوه  آسفالت شهرداری که خود 

کنیم. نزدیک  برداری  بهره  مرحله 
شهید   900 خون  برکت  و  تعالی  حق  توجهات  توفیق  با  است  امید 
قابل  عملکرد  و  خدمات  نیز،  آتی  های  سال  در  اسالمشهر  شهرستان 
با  تاریخ  طول  در  که  شهروندانی  دهیم.  ارائه  شهروندان  به  را  قبولی 
حضور والیی خود در تمام عرصه های سیاسی و ملی وفاداری خود را 
به این انقالب، نظام و رهبر معظم ثابت کردند، شایستگی آن را دارند 

ارائه شود. که خدماتی در خور شانشان 
سال جدید فرصتی است که با همدلی و اتحاد مسئوالن شهرستانی 
گذشته  های  سال  از  فراتر  خدماتی  اسالمشهر  پرور  شهید  مردم  به 

ارائه شود.
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م و عمل روایت خدمت رد سال اقتصادمقاوتی ، اقدا

تکمیل پردیس سینمایی فجر ایستگاه تاکسی مسقف

مرکز ساماندهی حیوانات بال صاحب  نوسازی تاکسی های تاکسیرانی اسالمشهر ساختمان چند منظوره در پارك 22 بهمن

تکمیل ساختمان نیمه کارهآتش نشانی منطقه شش تکمیل ساختمان نیمه کارهآتش نشانی منطقه شش استخر ورزشگاه  امام خمینی )ره(

تکمیل ساختمان نیمه کاره  شهرداری منطقه دو احیاء چمن ورزشگاه امام خمینی)ره( پارك بحران
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- اجرای طرح جامع ساماندهی و انتظام فضاهاي عمومي 
شهر، افزایش ساعت کارگشت مشترک اتاق اصناف، پلیس 
راهور، نیروي انتظامي، اداره بهداشت، اداره دامپژشکی و 
شهرداری جهت اجرای برنامه های مصوب ستاد ساماندهي 
و انتظام جمع آوري و ساماندهي متکدیان و آسیب دیدگان 

اجتماعي و انتقال به مراکز درماني.
- افزایش دو دستگاه خودروی استیجاری به ظرفیت 

گشتهای مدیریت سد معبر.
- برنامه ریزي و آماده باش نیروها جهت ایام چهارشنبه 

آخر سال و روز طبیعت.
- جمع آوري مخازن پالستیکي از سطح شهر در شب 

چهارشنبه آخر سال.

برنامه های استقبال از بهار سال 95  حوزه خدمات شهري شهرداری اسالمشهر
- رنگ آمیزي مخازن زباله  فرسوده و مستعمل تا تاریخ .

همکاران  از  بخشي  مستمر  حضور  جهت  ریزي  برنامه   -
ستادي و نظارتي در ایام تعطیالت نوروزي .

- الیروبي و پاکسازي و شستشوي انهار سطح شهر با تانکر آب.
-ترمیم جداول شکسته، پلهاي بتني، لکه گیري آُسفالت و 

اصالح نقاط حادثه خیز در سطح شهر.
- شستشو و پاکسازي پوسترهاي تبلیغاتي از تیرهاي برق، 
شهري،  المانهاي  ترافیکي،  تابلوهاي  اتوبوس،  ایستگاههاي 

دیوارها، کیوسک ها، دیواره پلها و ...
- رفت و روب شستشوي مستمر معابر اصلي و فرعي به 

صورت ویژه .
 - جمع آوري ضایعات قابل اشتعال)الستیک فرسوده ، چوب 

و ...( توسط مناطق در شب چهارشنبه آخر سال و آماده باش 
کامل نیروهاي خدمات شهری و کنترل و نظارت در این روز.

- هماهنگي و گشت مداوم در ایام نوروز جهت جلوگیري 
از تخلیه پسماندهاي شهري و عمراني در شهر توسط سازمان 

مدیریت پسماند.
- پاکسازي پسماندهاي ساختماني و عمراني سطح  شهر در 

مناطق ششگانه.
- نصب بنر درج پیامهاي خیرمقدم به مسافرین نوروزي توسط 
مدیریت زیباسازي، و اطالع رسانی پیامهای کمیته تبلیغات ستاد 
سفر شهرستان، تهیه و نصب پیام عنوان سال که از سوي مقام 

معظم رهبري در رسانه ها اعالم مي گردد.
- رنگ آمیزي و شستشوي مبلمان شهري. 

- اجرای مصوبات ستاد مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز 
شهرستان و شهرداری و افزایش آمادگي کنترل و نظارت.

- سرویس ونگهداري پلهای عابر مکانیزه تا تاریخ .
- همکاری در اجرای نمایشگاه بهاره شهرستان و تامین 

پارکینگ عمومی و ارائه خدمات حمل و نقل عمومی.
- تهیه و ارسال لیست کشیک شهرداری و سازمانها به 

مبادی ذیربط .
- همکاری با کمیته¬های اسکان فرهنگی، اسکان امداد و 
نجات، ترافیک و انتظامی،تنظیم بازار، اطالع رسانی و خدمات ستاد 

خدمات سفر شهرستان در تحقق اهداف و برنامه¬های مصوب .
- بررسی خاموشیهای سطح شهر  و انعکاس به منطقه برق 

جهت رفع خاموشی .

تجلیل از خانواده معظم شهدا با حضور شهردار، معاونین، 
مدیران مناطق و مدیران عامل سازمانها در روز شهداء.

انجام تمهیدات الزم جهت برگزاري مراسم غبارروبي مزار 
شهداء در پنجشنبه آخر سال.

برگزاري جشنواره هفت سین برتر با شاخصه هایي که 
سازمان فرهنگي در اختیار مردم قرار مي دهد.

نقاشي،  و  طراحي  عکس،  کتاب،  نمایشگاه  برگزاري 
صنایع دستي و فروش این محصوالت در مراکز فرهنگي.

برگزاري جشنواره شیریني و آشپزي به مناسبت ایام نوروز.
آموزش  و  فرهنگ  اخالق،  راستاي  در  بروشور  چاپ 
شهروندي مانند آداب سفر، نظافت منزل در ایام نوروز، 

رعایت حقوق همسایگان، شهروندان و ...
با  سال  آخر  شنبه  پنج  در  فرهنگي  برنامه  برگزاري 

برنامه های استقبال از بهار  شهرداري اسالمشهر)حوزه فرهنگي(
همکاري سازمان دارالسالم.

برگزاري مراسم و مسابقات متعدد در پارکهاي سطح شهر 
براي ورزشکاران ورزش صبحگاهي و عموم شهروندان.

ساماندهي مراسم و جشن هاي عمومي سطح شهر و 
مارکت در این برنامه ها.

تقدیر از مربیان و شرکت کنندگان در کالسهاي فرهنگي 
ورزشي.

دیدار شهرداران و معاونین مناطق با کارگران زحمت کش 
خدمات شهري در روز اول سال نو جهت عرض تبریک و 

قدرداني از زحمات آنها.
مشارکت در برگزاري اردوي راهیان نور در آستانه سال نو. 
تهیه و توزیع نقشه شهر اسالمشهر و لوح فشرده فیلم 

معرفي شهرستان اسالمشهر 

- رنگ آمیزی دو جزیی، خط کشی عابر پیاده و خط 
کشی محوری

تعویض  اتوبوس،  - شستشوی گاردریلها،ایستگاههای 
تابلوهای قدیمی،اصالح نواقص گاردریل،رنگ آمیزی پایه 
تابلوها وعالیم ترافیکی، رفع نواقص استوانه ها،چشم گربه 

ای،چشم ببری و ...
-  نصب بنر با موضوع رعایت نکات ایمنی در سفرهای 

برنامه ها ی  استقبال از بهار  مدیریت حمل ونقل وترافیک
نوروزی، ارسال پیامهای آموزشی ترافیکی  به شهروندان با 
موضوع سفرهای نوروزی از طریق سامانه و  درج پیامهای 

ترافیکی بر روی تابلوهای وی ام اس
  -  شستشو و رنگامیزی پایه چراغهای راهنمایی، رفع 
نواقص چراغهای راهنمایی، بررسی مجدد زمان چراغهای 
راهنمایی با هماهنگی پلیس راهور، تکمیل نصب چراغهای 

راهنمایی مسکن مهرو تعاون و تقاطع بیمارستان

-پاکسازی ونظافت و رفت وروب میدان مرکزی شهر 
ونظارت برعدم سدمعبر عمومی درآن

-نظارت برفعالیت کانکسهای عرضه میوه وتره بار تحت 

برنامه های استقبال از بهار  سازمان میادین
پوشش وعرضه میوه به قیمت مصوب

 درچند نقطه شهر و ساماندهی ورودی میدان مرکزی 
وبازارچه ها باهماهنگی بخشهای دیگر

- مراسم روز درختکاری در در پارک بحران 
-کشت انواع گل فصل در سطوح فضای سبز پارکها و 

میادین شهر .
-رفع نواقصات سرویس های بهداشتی و روشنایی پارکها.
- احداث یکدستگاه سرویس بهداشتی سیار در ابتدای 

پروژه استقبال از بهار سال  سازمان پاركها وفضاي سبز
ورودی شهر.

-رنگ آمیزی و شستشوی مبلمان پارکها.
- جمع¬آوری زباله در پارکها و توزیع کیسه زباله در روز 

طبیعت مدیریت
-لکه گیری و مرمت چمن کاریها و واکاری گلها در پارکها. 

ـ تهیه بروشور به تعداد  عدد در خصوص حقوق مسافر 
، آداب سفر ،... که به همراه پذیرائی از تاریخ  به مسافران 

نوروزی اهداء خواهد  شد.

پروژه استقبال از بهار سازمان پایانه هاي مسافربري
ـ نظافت، رفت و روب و پاکسازي مستمر محوطه سازمان .
ـ برگزاري جلسه تعاملی و توجیهی با اداره نظارت بر اماکن 

نیروی انتظامی

آذین بندي سطح شهر حدفاصل میدان نماز تا میدان 
الغدیر

اصالح، ترمیم، نصب و همسطح سازي دریچه هاي بازدید 

پروژه استقبال از بهار  اداره تاسیسات:
و سپتینگ سطح شهر 

تعمیر و سرویس و راه اندازي آب سردکن هاي سطح شهر
شستشوي پله هاي برقي و پل هاي عابر پیاده سطح شهر

-افزایش ساعت فعالیت خودروهای جاروب وجدول شوی 
در ایام پایانی سال.

- فعال نمودن خودروهای مخزنشوی و واترجت های 
در اختیار مناطق.

-افزایش ساعت کاری معاینه فنی به دوبرابر ظرفیت 

برنامه های استقبال از بهار سازمان خدمات موتوری
فعلی.

-اجرای مصوبات ستاد معاینه فنی اسالمشهر در ارائه 
تسهیالت به شهروندان محترم،کنترل گشت مشترک با 
راهور و محیط زیست شهرستان،آموزش شهروندی در این 

حوزه.

افزایش  و  فرسوده  اتوبوسهاي  بازسازي  و  سرویس   -
ظرفیت حمل مسافر تا پایان تعطیالت نوروزي.

- نقاشي و زیباسازي تعدادي از اتوبوسهاي بد منظر.
- اعالم آماده باش پرسنل و اتوبوسهاي خدمات رسان از 

پروژه استقبال از بهار سال  سازمان اتوبوسرانی
ساعت  صبح روز پنج شنبه آخر سال.

- اختصاص اتوبوس جهت جابجائي نیروهاي زحمتکش 
نیروي انتظامي جهت برقراري امنیت شهرستان در  شب 

چهار شنبه سوري .

-رنگ آمیزي جداول سطح شهر 
-نصب سازه هاي تبلیغاتي جدید 

-طراحي ، نقاشي و دیوار نویسي بر روي جداره هاي 
سطح شهر 

پروژه استقبال از بهارمدیریت زیبا سازی
-انجام وظایف محوله در خصوص تبلیغات محیطي ، 
اطالع رساني و همچنین ترسیم دیوار مهرباني و برپایي 

غرفه به منظور برگزاري جشن نیکوکاري
-نصب هفت سین شهري در ورودي اصلي شهر

- برنامه ریزي در خصوص دیدار شهردار محترم و 
معاونین محترم ایشان با کارگران زحمت کش خدمات 

شهري در ساعات ابتدایي سال نو. 
نو و  ویژه سال  توسعه و شهرسازي  نشریه  - چاپ 

درج اقدامات شهرداري در طول سال. 
شهرداري  عملکرد  کتابچه  تهیه  و  بندي  -جمع 

برنامه های  استقبال از بهار اداره روابط عمومي و امور بین الملل
اسالم شهر.

اجراي  بندي و چاپ عملکرد شهرداري در   -جمع 
پروژه استقبال از بهار  در صورت ارائه کار

-چاپ و نصب بنر شعار سال رهبري حضرت آیت اهلل 
خامنه اي)مدظله العالي( در ساختمان شهرداري مرکز 

و مناطق شش گانه

انتقال  جهت  تاکسیها  کلیه  به  باش  آماده  اعالم   -
شهروندان محترم به اماکن متبرکه و آرامستانهاي شهر در 

پنجشنبه پایان سال.
- اعزام تاکسی جهت نظارت در روز چهارشنبه سوری به 

فرماندهان انتظامي شهرستان.
سیم  بی  تاکسیهای  بیشتر  وحضور  زمان  افزایش   -

133در ایام تعطیل برای خدمات بیشتر به شهروندان.   
- برگزاری گشت مشترک باافسران راهنمایی ورانندگی.

- برگزاری گشت مشترک با اداره تعزیرات شهرستان 

برنامه های استقبال از بهار سازمان تاكسیراني
اسالمشهر به منظور نظارت بر عملکرد تاکسیداران.

توسط  نوروز  ایام  در  تاکسیداران  بندی  شیفت   -
سرپرستان محترم خطوط جهت سرویس دهی به مسافرین 

نوروزی و شهروندان .
- فعال نمودن جایگاه های سوخت CNG و استقبال از 

مسافرین نوروزی.
- فعال نمودن گشت های بازرسی نامحسوس در خطوط 

سطح شهر.
- نظارت الکترونیکی بر عملکرد تاکسیداران خطی و بی سیم.  - برگزاري یک دوره کالس آموزشي و مانور اطفاء  حریق.

- حضور نیروهاي عملیاتي سازمان در سه شنبه آخر سال به 
همراه خودروهاي عملیاتي و تجهیزات مربوطه در مکان هاي 

برنامه های  استقبال از بهار سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني
از پیش تعیین شده.

- استقرار تعداد چهار دستگاه خودروي سنگین عملیاتي به 
همراه اکیپ کامل در میادین اصلي شهر ) احمدآباد- الغدیر-

نماز-قائم( بصورت شبانه.
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جمله  از  اسالمشهر  شهرداري  دارالسالم  سازمان 
مجموعه هاي خدمات رساني است که ارتباط مستمر           
و چهره به چهره با شهروندان داشته و نوع خدماتش 
توجه     و  ریزي  برنامه  مستلزم  که  است  اي  گونه  به 
اساس  همین  بر  است.  خدمات  نمودن  ارائه  در  ویژه 
آن  بر  همواره  سازمان  این  ومدیران  اندرکاران  دست 
رضایت  هاي خود  برنامه  رساني  روز  به  با  تا  هستند 

شهروندان را جلب نمایند.
پنجشنبه آخر سال را شاید به نوعي بتوان یکي از 
دارالسالم  سازمان  ایام  ترین  تردد  پر  و  ترین  شلوغ 

دانست به همین دلیل مدیریت این سازمان براي آخرین 
پنجشنبه سال برنامه هاي خاصي تدارک دیده است.

با  گفتگو  در  سازمان  این  مدیرعامل  موالئي  مهندس 
خبرنگار ما ضمن تبریک سال نو و آرزوي بهروزي         و 
سال  آخر  پنجشنبه  در  گفت:  شهروندان  براي  توفیق 
است.  ایرانیان  براي  دیرین  یک سنت  قبور  اهل  با  دیدار 
شهروندان اسالمشهر و دیگر شهرهاي ایران با تمام مشغله 
زندگي، در روزهاي پایاني سال در یک شهر      پر هیاهو، 
سنت نیکوي زنده نگه داشتن یاد عزیزان از دست رفته را 

به جا مي آورند.

سر  بر  با حضور  روز  این  در  بازماندگان  داد:  ادامه  وي 
آرامگاه بستگان و آشنایان خود، با غبار روبي          و 
نوعي  را  آنها  همیشگي  مدفن  ها،  آرامگاه  اطراف  نظافت 
آنها روشن  براي  و چراغي  گاه شمع  و  تکاني کرده  خانه 

مي کنند.
موالئي به چیدن میوه و شیریني و گاه هفت سین اشاره 
کرده و مي افزاید: اینها نشانه هاي زندگي هستند           و 
همیشگي  پیوند  و  کنند  مي  زنده  را  آرامستان  نوعي  به 
مرگ و زندگي را به یاد مي آورند تا فراموش نکنیم  که 

هیچ نفسي تا ابد زنده نیست.

موالیي،  مدیرعامل سازمان آرامستان:

پنجشنبه آخر سال، دیدار با اهل قبور، یک سنت دیرین براي ایرانیان است

مسیرهاي ورودي در نظر گرفته شده:
کمربندي الغدیر، جاده ده عباس با ورودي پارکینگهاي 

شماره 1،2،3 
مسیرهاي خروجي در نظر گرفته شده

عباس،  ده  جاده  الغدیر،  کمربندي  به  خروجي  مسیر   
جاده منتهي به نظام آباد.

-اصالح میدان ورودي سازمان 
و جنوبي  در ضلع شرقي  درب خروجي  دو  تعبیه   -

سازمان
-نصب دوربین هاي مداربسته جهت کنترل محوطه و 

پارکینگهاي سازمان
- زیبا سازی و پاکسازی محوطه سازمان

اقدامات انجام شده توسط سازمان درخصوص پنجشنبه آخر سال 95
-خط کشي و محوطه سازي پارکینگها

-استقرار سیستم صوتي در واحد کنترل
هاي  برنامه  همچنین  و  ممنوع  توقف  تابلوهاي  -نصب 

راهنماي مسیر در ورودي ها و خروجي هاي سازمان
ساعات  لغایت   روز  آغازین  ساعات  از  مراسم  -شروع 

پایانی شب است.

-گودبرداري و ساخت  قبر دو طبقه در قطعه  سازمان
-بتن ریزي و همسطح سازي قطعه  سازمان 

-اجراي زیر سازي معابر منتهي خروجي هاي فرعي 
و محوطه پارکینگ عمومي و آماده سازي جهت اجراي 

آسفالت
-بازسازي و کف و دیوار سالن عروجیان با نماي سنگ 

و سرامیک جهت ارتقاي کیفیت بهداشتي محیط
-نصب دو عدد سایبان در مقابل سالن عروجیان 

-سنگفرش سالن عروجیان جهت رفاه حال خانواده 
هاي معزا

اهم فعالیتهاي سازمان آرامستان شهرداري اسالمشهر)دارالسالم( در سال 95 
-اجراي سیستم حرارتي و برودتي سالن انتظار با نصب 
گازي  هیتر  دستگاه  یک  و  پاش  مه  فن  دستگاه  چهار 
قسمت  در  نشکن  تلق  با  آهني  کالف  نصب  و  صنعتي 
فصول  در  سالن  دماي  کنترل  انتظار جهت  سالن  باالئي 
نماز  اقامه  جهت  صوتي  سیستم  تجهیز  و  سال  مختلف 

و .... 
-احداث پیاده رو و سنگفرش قطعه  

-رنگ آمیزي کلیه جداول محوطه سازمان 
مدار  هاي  دوربین  نصب  براي  جانمائي  و  سازي  -آماده 

بسته سازمان 

-نصب سازه و پروژه سر درب سازمان و اجراي آجرنما و 
کامپوزیت سر درب

دو  وخرید  زنانه(  و  )مردانه  سردخانه  محوطه  -ساخت 
به  ظرفیت  افزایش  و  متوفي  نگهداري  سردخانه  دستگاه 

تعداد  متوفي
با  اداري و خدماتي سازمان  -بازسازي و تجهیز محوطه 

اجراي دیوارکوب و سقف کاذب 
-خرید یکدستگاه نیسان کامیونت براي فعالیتهاي عمراني 

سازمان 
-ترمیم و نگهداري فضاي سبز محوطه و قطعات سازمان

تعداد   به   // لغایت   // از  دفن  خدمات  -انجام 
 ... متوفي در سازمان دارالسالم و خدمات و 

محوطه  نظافتي  و  خدماتي  امور  کلیه  -انجام 
مستمر بصورت  سازماني  نیروهاي  توسط  سازمان 

اظطراري  خروج  درب  شش  جانمائي  و  -ساخت 
ایام  در  سازمان  ترافیک  رفع  جهت  سازمان  در 

خاص
مترقبه غیر  حوادث  براي  سازمان  انبار  -تجهیز 

بیني  پبش  جهت  دوطبقه  قبر  سازي   -آماده 
مترقبه غیر  حوادث 

-برگزاري مراسم غبار روبي حرم شهداي گمنام با حضور 
مسئولین شهرستان اسالمشهر در مراسم هاي ملي و مذهبي 
- برگزاري مراسم سالروز شهادت حضرت فاطمه س و 
سالگرد خاکسپاري پنج شهید گمنام سازمان با همکاري 
بسیج  مقاومت  ناحیه  رزمندگان،  هیئت  و  بنیاد شهید 

سیدالشهداء اسالمشهر در جوار مزار شهداي گمنام 
شهداي  مزار  جوار  در  قدر  شبهاي  مراسم  -برگزاري 

گزارش فعالیتهاي فرهنگي سازمان 
گمنام -همکاري جهت ارائه خدمات مراسم تشییع و وداع 

با شهداي مدافع حرم 
-رنگ آمیزي و طراحي دیوارهاي محوطه سازمان، قطعه ، 

جانبازان، اداري، سالن عروجیان و سرویس بهداشتي 
-رنگ آمیزي،طراحي و زیبا سازي قطعه شهداي گمنام 

سازمان 
-ساماندهي، آذین بندي و نصب بنردر مناسبتهاي مختلف 

جهت  سازمان  همجوار  اراضي  از  هکتار  سه  -خرید 
حال  در  که  سازمان  توسعه  و  دفن  ظرفیت  افزایش 
باشد. )تهیه و تنظیم  استانداري تهران مي  بررسي در 

طرح توجیهي خرید زمین(
سازمان  دیوار حریم  احداث  در جهت  ریزي  -برنامه 

و محصور نمودن محوطه با دیوار بتني پیش ساخته 
-برنامه ریزي جهت واگذاري واحد خدمات محوطه و 

برنامه هاي آتي سازمان
فضاي سبز سازمان به بخش خصوصي 

-برنامه ریزي در جهت احداث ساختمان اداري سازمان 
برگزاري  سالن  احداث  ریزي  برنامه  و  -بررسي 

مراسمات در جوار شهداي گمنام 
-مطالعه و برنامه ریزي جهت ارتقاء سطح کیفي ارائه 
خدمات به شهروندان براساس تجربیات موفق در سایر 

آرامستانها و ...

مدیرعامل سازمان آرامستان برای سهولت در رفت 
و آمد مراجعه کنندگان، شهروندان را برای استفاده 
ترافیک  نقلیه عمومي جهت کاستن حجم  از وسایل 
دعوت کرد و برای جلوگیری از مسدود شدن مسیر 
مسیرهاي  در  خودروها  پارک  از  تا  داشت  اظهار 

کنند. پرهیز  آرامستان  به  منتهي 
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عمومی و امور بین الملل

به مناسبت یاد و خاطره 900 شهید واال مقام شهرستان اسالمشهر؛

کاشت 900 اصل نهال در روز درختکاری

بــه گــزارش روابــط عمومــي شــهرداري 
ــکاری در  اسالمشــهر، مراســم روز درخت

هفتــه منابــع طبیعــی برگــزار شــد.
گفتنــی اســت ایــن مراســم بــا مشــارکت 
شــورای اســالمی، شــهرداری و ســازمان 
فضــای ســبز اسالمشــهر صــورت گرفت.
ــارک  ــالم پ ــه در س ــم ک ــن مراس در ای
مســئوین  شــد،  برگــزار  بحــران 
شهرســتانی، برخــی از اعضــای شــورای 

شــهر و مدیــران شــهری حضــور داشــتند.
ــع  ــه مناب ــهدا و هفت ــون ش ــاس خ ــه پ ب
طبیعــی  900 اصلــه نهــال در پــارک 

ــد. ــرس ش ــران غ بح
الزم بــه ذکــر اســت ایــن 900 اصلــه 
نهــال بــه منظــور گرامیداشــت یــاد و 
خاطــره 900 شــهید عزیــز شهرســتان 

اسالمشــهر غــرس شــد.
مســئولین و حاضریــن در ایــن مراســم 

هــر کــدام بــه نوبــه خــود نهالــی را غــرس 
ــد. کردن

ــورای  ــت ش ــه هم ــه ب ــران ک ــارک بح پ
شــهر، شــهرداری و ســازمان فضــای ســبز 
احــداث و بــه بهــره بــرداری رســید یکی از 
اقدامــات مهمــی اســت کــه بــرای شــرایط 
بحرانــی پیــش بینــی شــده اســت. در ایــن 
ــات  ــی خدم ــرایط بحران ــرای ش ــارک ب پ

ویــژه ای ارائــه خواهــد شــد.


