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پیام تبریک شهردار اسالمشهر به مناسبت 
هفته دولت و روز کارمند

پیامی  در  اسالمشهر  شهردار  پور  ناصری  علیرضا 
هفته دولت و روز کارمند را به دولتمردان، مسئوالن 
شهرداری  پرتالش  و  صدیق  کارمندان  تمامی  و 

اسالمشهر تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری اسالمشهر، متن 
پیام شهردار اسالمشهر به مناسبت هفته دولت به 

شرح زیر می باشد:
پاک  فرزندان  فداکاري هاي  یادآور  دولت  هفته 
انقالب و احیا کننده روزهاي پرشور خدمتگزاري 
شهیدان واالمقام رجایي و باهنر و نمادي است از 

وحدت مردم و دولت، که این وحدت، سرافرازي، 
دنبال خواهد  به  را  عزیز  ایران  اقتدار  و  پیشرفت 

داشت.
بی تردید در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقالب 
عمل«  و  اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد  سال  اسالمی 
نامگذاری شده است، تمام مسئوالن و مدیران باید 
رفتاری  و  اخالقی  واالی  ویژگی های  از  تأسی  با 
شهدای دولت و منش آنان، در راستای سربلندی 
پوشاندن  عمل  جامه  و  اسالمی  ایران  عزت  و 
با  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  منویات  به 

محوریت شعار امسال، گام بردارند.
در حال حاضر ملت بزرگ ایران اسالمی از خدمات 
که  هستند  مند  بهره  دولتی  ارزنده  های  تالش  و 
همیشه با تکیه بر عقالنیت و اعتدال، رفع مسائل 
و مشکالت اساسی کشور و پاسخگویی به مطالبات 
مردم را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و در 
این راه به پشتوانه حمایت های قاطع و بی دریغ 
و  همراهی  و  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام 
همدلی مردم ایران اسالمی، در عرصه های مختلف 

موفقیت های چشمگیری را کسب نموده است.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
انقالب و امام شهداء و به ویژه دو اسوه و خدمتگزار 
باهنر،  و  رجایی  شهیدان  نظام،  صدیق  و  دلسوز 
فرارسیدن هفته دولت را به تمامی مسئوالن متعهد و 
پرتالش و زحمتکش دستگاه های اجرایی شهرستان 
اسالمشهر صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده 
آرمانهای  راستای تحقق  را در  و موفقیت همگان 
معظم  مقام  منویات  اجرای  اسالمی،  انقالب  بلند 
اعالمی  های  سیاست  و  العالی(  رهبری)مدظله 
از  به مردم،  تدبیر وامید در خدمت  دولت محترم 

درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
همچنین چهارم شهریور ماه روز کارمند را به همه 
ویژه  به  شهرستان،  پرتالش  و  خدوم  کارمندان 
همکاران عزیزمان در شهرداری اسالمشهر تبریک 
عرض نموده و برای همه آنها آرزوی موفقیت و 

سربلندی دارم.

صفحه 7

شورای اسالمی شهر و شهرداری اسالمشهر

برگزاری جلسه و بازدید میدانی 
كارگروه انضباط شهری 

برگزاری همایش تجلیل از آزادگان 
شهرستان در شهرداری اسالمشهر

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
شهرداری اسالمشهر:

آمادگی احداث بازارچه های محلی در 
سطح شهر را داریم

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اسالمشهر:

نگاه ملی به مشکل دفن زباله در منطقه 
ضروری است

توزیع و اهدای 400 حلقه الستیك 
به تاكسیداران

برگزاری جشن های متعدد به 
مناسبت دهه كرامت در بوستان های 

سطح شهر 

برگزاری جلسه ستاد هماهنگی 
خدمات سفر

جلسه ساماندهی ایستگاههای اتوبوس 
و تاكسی سطح شهر تشکیل شد 
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نشریه داخلی
 شهرداری اسالمشهر

در نخستین روز از هفته دولت صورت گرفت: 

دیدار اعضای شورای شهر و 
شهردار اسالمشهر با فرماندار 

شهرستان 
رییس و اعضای شورای اسالمی شهر اسالمشهر در نخستین روز از هفته 

گرامیداشت دولت با فرماندار شهرستان دیدار کردند. 

 برگزاری جلسه مشترک 
کمیسیون خدمات شهری 

شورای اسالمی شهر
 در بیمارستان امام رضا )ع(
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عصر  اسالمشهر،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
انضباط  کارگروه  مشترک  جلسه  مردادماه   27 چهارشنبه 
شهري با حضور اسدي مقدم دادستان اسالم شهر، عبدي آذر 
رئیس شوراي اسالمي شهر و سایر اعضاي شوراي اسالمي 
شهر، ناصري پور شهردار اسالمشهر و معاونین شهردار ، 
با  شهرستان  ادارات  روساي  و  شهرستان  انتظامي  روساي 
هدف ایجاد انضباط شهري و به ریاست دادستان اسالم شهر 

در سالن جلسات حوزه شهردار تشکیل گردید.
اسدي مقدم ضمن تاکید بر اجراي قانون و عمل نهادهاي 
از  استفاده  و  همگرایي  خواستار  خود  وظایف  به  مسئول 
انضباط  اهداف  تحقق  در  دستگاهها  همه  قانوني  ظرفیت 
شهري شد. در ادامه رئیس شوراي اسالمي شهر و شهردار 
ارائه نمودند  اقدامات گذشته و جاري  از  گزارش اجمالي 
سپس بازدید میداني از فضاهاي عمومي شهري در جهت 

انتظام شهري انجام گردید.

برگزاری جلسه و بازدید میدانی 
کارگروه انضباط شهری 
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در نخستین روز از هفته دولت صورت گرفت: 

دیدار اعضای شورای شهر و شهردار اسالمشهر با فرماندار شهرستان 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  رییس 
هفته  از  روز  نخستین  در  اسالمشهر 
با فرماندار شهرستان  گرامیداشت دولت 

دیدار کردند. 
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرمانداری  سایت  از  نقل  به  اسالمشهر 
اله حقیقی  امیر  این دیدار  اسالمشهر در 
در سخنانی ضمن تبریک هفته دولت و 
باهنر  و  یاد شهیدان رجائی  گرامیداشت 
اظهار داشت: این دو شهید واال مقام به 
لحاظ شخصیتی، رفتاری و مدیریتی در 
زمان حیاتشان الگو بودند و همه ما باید 
سیره و روش آنان را در مسیر خدمت به 

مردم سرلوحه فعالیت هایمان قرار دهیم.
وی در ادامه ضمن قدردانی از همراهی 
شهرداری و شورای اسالمی اسالمشهر با 
در  فرمانداری  بویژه  شهرستان  مجموعه 
همه زمینه ها افزود: با تالش و همدلی 
شهردار و اعضای شورای شهر اسالمشهر 
با وجود کاهش درآمد شهرداری ها، ارائه 
با  اسالمشهر  مردم  به  مختلف  خدمات 
قوت ادامه دارد و شاهد هستیم که پروژه 
در  نیز  عمرانی  حوزه  در  مختلفی  های 

سطح شهر درحال انجام است.
حقیقی شوراهای اسالمی را از ارکان مهم 
مردمساالری دینی عنوان کرد و گفت: این 
مغفول  های  اصل  از  یکی  مقدس  نهاد 
مانده قانون اساسی بود که در زمان فعالیت 
دولت اصالحات با وجود برخی مخالفت 

ها اجرایی شد.
قابل  بخش  تابحال  اینکه  بیان  با  وی 
توجهی از وظایف و اختیارات پیش بینی 
به  اساسی  قانون  در  شوراها  برای  شده 
مرحله اجرا درنیامده تصریح کرد: در حال 
مدیریت  موثر  تعامل  و  همراهی  حاضر 
شهری در حوزه های مختلف فرهنگی، 
کاماًل  و...  اجتماعی  ترافیکی،  انتظامی، 

مشهود است.
فرماندار اسالمشهر در بخش دیگری از 
سخنان خود مردم را صاحبان اصلی نظام 
و انقالب اسالمی معرفی کرد و گفت: در 
37 سال گذشته مردم ما در تمامی مقاطع 

سخت و نفسگیر پشتیبان نظام بودند و 
صدها هزار شهید، جانباز و آزاده تقدیم 
کشور کردند و ما نیز وظیفه داریم با تمام 
توان به این مردم مومن و وفادار خدمت 

کنیم.
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال از 
سوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد 
مقاومتی اقدام و عمل گفت: در سه سال 
گذشته رفع مشکالت اقتصادی و ایجاد 
اشتغال از سیاست ها و برنامه های اصلی 
دولت بوده و امسال نیز با تشکیل ستاد 
اقتصاد مقاومتی در استان ها و شهرستان ها 
اقدامات مهمی جهت مقاوم سازی اقتصاد 

کشور صورت گرفته است.
این  دولت  بینی  پیش  اینکه  بیان  با  وی 
است که در نیمه دوم امسال شاهد بهبود 
شاخص های اقتصادی در کشور باشیم 
نیز  اسالمشهر  شهرستان  در  داد:  ادامه 
اقدامات موثری در ستاد اقتصاد مقاومتی 
حل  برای  تولید  موانع  رفع  کارگروه  و 
صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  مشکالت 
تولیدی  مجموعه   30 و  گرفته  صورت 
برای  بانکی  تسهیالت  دریافت  جهت 
تامین سرمایه در گردش و حل مشکالت 

مالی به بانکها معرفی شده اند.
فرماندار اسالمشهر در بخش دیگری از 
سخنان خود به توفیقات دولت تدبیر و 
امید در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: 

با اجرایی شدن برجام که با هدایت ها و 
رهنمودهای مقام معظم رهبری بدست 
و  شد  ریخته  ها  تحریم  دیوار  آمد، 
های  حوزه  در  بسیاری  دستاوردهای 

مختلف برای کشور بدست آمد.
امروز بحمدا... تورم  ادامه داد:  حقیقی 
40درصدی که در ابتدای فعالیت دولت 
در کشور شاهد آن بودیم به کمتر از ده 
درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی نیز 
از منفی 6/8 درصد به مثبت 4/4 درصد 

رسیده است.
وابستگی  میزان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
غیرنفتی  درآمدهای  به  کشور  بودجه 
فعالیت  ابتدای  در  57درصد  رقم  از 
بیش  رقمی  به  امید  و  تدبیر  دولت 
با  کرد:  تصریح  رسیده  69درصد  از 
سیاست گذاریهای صحیح دولت میزان 
اتکاء بودجه کشور به نفت کاهش قابل 
مالحظه ای یافته و با فراهم شدن زمینه 
از  پس  کشورمان  بازرگانان  حضور 
در  جهانی  بازارهای  در  برجام  اجرای 
حوزه صادرات غیر نفتی نیز موفقیت 

های بسیاری بدست آمده است.
حقیقی در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی 
است تا بخشی از اقدامات و فعالیت های 
دولت به اطالع مردم برسد، از افتتاح 61 
پروژه با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد تومان 
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با حضور وزیر بهداشت و درمان و مدیر 
کل سیاسی وزارت کشور در شهرستان 
ده  از  برداری  بهره  افزود:  و  داد  خبر 
آمبوالنس جدید که با اعتباری بالغ بر 5 
میلیارد تومان خریداری شده در این ایام 
آغاز خواهد شد، همپنین صد دستگاه 
تاکسی جدید نیز در ناوگان حمل و نقل 
شهری جایگزین تاکسی های فرسوده 

خواهد شد.
طرح  اجرای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان 
آغاز خواهد شد افزود: همچنین ستاد 
جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
و شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز 
در ماههای آتی در اسالمشهر تشکیل 
همراهی  با  امیدواریم  و  شد  خواهد 
مدیریت شهری در کنار سایر ادارات و 
دستگاههای اجرائی این دو پروژه ملی به 

نحو احسن در شهرستان اجرائی شود.
آذر  عبدی  ناصر  جلسه  این  ادامه  در 
رییس شورای اسالمی شهر اسالمشهر 
نیز در سخنانی ضمن تبریک فرا رسیدن 
فرماندار  های  حمایت  از  دولت  هفته 
شهرستان و معاونین وی از شهرداری 
و شورای شهر اسالمشهر قدردانی کرد.

بواسطه  که  آرامشی  اینکه  بیان  با  وی 
در  اسالمشهر  فرماندار  مدیریت 
را  فضای  است  حاکم  شهرستان 
به  بیشتر  هرچه  خدمات  ارائه  برای 
فراهم  شهری  مدیریت  توسط  مردم 
این  استمرار  با  امیدواریم  گفت:  کرده 
حمایتها در آخرین سال فعالیت شورای 
بیشتری به شهروندان  چهارم خدمات 

اسالمشهر ارائه دهیم.
علیرضا ناصری پور شهردار اسالمشهر 
ادامه ضمن تبریک فرا رسیدن  نیز در 
توفیقات  دولت،  گرامیداشت  هفته 
پروژه  اجرای  در  اسالمشهر  شهرداری 
های عمرانی، خدماتی و رفاهی و ارائه 
مرهون  را  اسالمشهر  مردم  به  خدمت 
فرماندار  های  هدایت  و  ها  حمایت 

شهرستان عنوان کرد.

برگزاری همایش تجلیل از آزادگان شهرستان در شهرداری اسالمشهر
سرافراز  آزادگان  بازگشت  سالروز  مناسبت  به 
چهارشنبه  روز  در  مراسمي  اسالمي  میهن  به 
آویني  شهید  همایش  سالن  در  ماه  مرداد   27

شهرداري اسالمشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری اسالمشهر، 
در این مراسم که حجت االسالم صدري معاون 
فرهنگي و اجتماعي بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان تهران ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اسالمي  شوراي  اعضاي  و  رئیس  اسالمشهر، 
و  شهرداري  مدیران  و  معاونین  شهردار،  شهر، 
به  اسالمشهر  شهر  آزادگان  از  نفر   210 تعداد 
از  پس  داشتند  حضور  هایشان  خانواده  همراه 
مداحي  و  خواني  مولودي  هاي  برنامه  اجراي 
بنیاد  اجتماعي  و  فرهنگي  معاون  سخنراني  و 
رئیس  و   تهران  استان  ایثارگران  امور  و  شهید 
شوراي اسالمي شهر، هدایایي به رسم یادبود به 
کلیه آزادگان در جهت تجلیل و تکریم آزادگان 

سرافراز تقدیم شد.

اساس  بر  شهر،  اسالم  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
اعالم سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني در دهه دوم مرداد 
ماه 95 از حوزه آتش نشاني 33 عملیات و در بخش امداد 
نشاني  آتش  سازمان  مامورین  توسط  عملیات   14 نجات  و 

انجام شده است.
،منازل  خودروها  حریق  اطفاء  نشاني،  آتش  حوزه  در 
مسکوني، واحدهاي کسبي، ضایعات و...، و در بخش امداد و 
نجات عملیات هایي همچون رفع آبگرفتگي واحد مسکوني، 
واژگوني خودرو و... توسط نیروهاي آتش نشاني انجام شده 

است.

جلسه  اسالمشهر،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
شهرستان  تاکسي  و  اتوبوس  ایستگاههاي  ساماندهي 
در  ماه  مرداد  یکم  و  بیست  پنجشنبه  روز  در  اسالمشهر 
با  حومه  و  اسالمشهر  اتوبوسراني  سازمان  عامل  مدیر  دفتر 
حضور رضا مهدوي معاون خدمت شهري، ابراهیم  ابراهیم 
مدیرعامل سازمان تاکسیراني، سید حسین اکبري مدیر عامل 
ترافیک،  و  نقل  و  حمل  مدیر  قاسمي  اتوبوسراني،  سازمان 
داوري مدیر زیباسازي و کارشناسان حوزه خدمات شهري، 
تاکسیراني و اتوبوسراني تشکیل و پس از بررسي و تبادل نظر 

مقرر گردید اقدامات ذیل انجام گردد.
1 – جمع آوري تابلو و سایبانهاي مازاد از معابر سطح شهر.

2 – نصب تابلو و سایبان در محلهاي مورد نیاز.
3 – خط کشي ایستگاههاي سطح شهر.

4- نظافت و رنگ آمیزي سایبانهاي ایستگاهها.

عملكرد سازمان آتش نشانی 
در دهه دوم مرداد ماه 

جلسه ساماندهی ایستگاههای اتوبوس 
و تاکسی سطح شهر تشكیل شد 



نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر
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پروژه  اجرای  از  ترافیک  و  نقل  و  مدیر حمل  قاسمی  رضا 
مذکور با هدف ایمن سازی عبور عابرین پیاده از عرض معابر  

و مناسب سازی محل های عابر پیاده خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداري اسالمشهر، قاسمی گفت: 
رفع خطرهای احتمالی در مسیر تردد دانش آموزان یکی از 
آنها  ایمنی تردد  افزایش  باشد که در جهت  ضرورت ها می 
سعی گردیده با ایجاد سرعت کاه و اجرای بلوک عابرپیاده 

این خطرات احتمالی کاهش یابد. 
صیاد  خیابان  پروژه  این  اجرای  محل  است  ذکر  شایان 
شیرازی،خیابان پژوهش،خیابان تعاون و خیابان شهید منتظری 
واوان می باشد که همچنان در نقاط دیگر سطح شهر ادامه 

دارد.

به مناسبت سالروز آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن 
اسالمي مراسمي جهت تجلیل از عباس مهتري آزاده سرافراز 
شاغل در منطقه شش باحضور هادي گورابی شهردار منطقه ، 
گنجه معاون خدمات شهري و سایر مدیران و پرسنل برگزار 

گردید. 
گورابی  اسالمشهر،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
ضمن تقدیر و تشکر از جان گذشتگي هاي همکار آزاده، در 
خصوص اهمیت و جایگاه آزادگان صحبت نموده و اینکه در 
بدترین شرایط این عزیزان استقامت کردند و امنیت جانی و 
منطقه ای امروز ایران اسالمی را مدیون این سرافرازان دانست. 
از سوی شهرداری  ای  و هدیه  تقدیر  لوح  مراسم  پایان  در 

منطقه جهت یادبود به ایشان تقدیم شد.

مدیر حمل و نقل و ترافیك خبر داد: 

اجرای پروژه رنگ آمیزی محل 
عابرین پیاده و سرعت کاه ها

در سطح شهر 

تجلیل از آزاده سرافراز شاغل 
در منطقه شش 

شماره 22
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نیمه اول شهریورماه 1395

 برگزاری جلسه مشترک کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر اسالمشهر
در بیمارستان امام رضا)ع(

 95/6/1 مورخه  در  پزشک  روز  آستانه  در 
امام  بیمارستان  از  بازدید  و  مشترک  جلسه 
بیست  یک  بند  اجرای  راستای  در  رضا)ع( 
شهری  خدمات  کمیسیون  جلسه  دومین  و 
با حضور اعضای شورای اسالمی  و عمران 
شهر، شهردار و مدیران ارشد شهری صورت 

پذیرفت.
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
خدمات  کمیسیون  رئیس  نایبی  کریم  شهر، 
شهری و عمران شورای اسالمی شهر، ضمن 
خدمات  از  تقدیر  و  پزشک  روز  تبریک 
بیمارستان  پرسنل  اندرکاران و  ارزنده دست 
و  چالشها  به  توجه  با  گفت:  رضا)ع(  امام 
امام  بیمارستان  کارکنان  کاستی های موجود 
توجه  خور  در  و  مناسب  خدمات  رضا)ع( 
به مردم ارائه می نمایند که قابل تقدیر است 
و نشانگر دلسوزی و احساس مسئولیت این 
قشر زحمت کش و تالشگر در راستای حفظ 
مردم  درمانی  های  دغدغه  رفع  و  سالمت 
شهرهای  و  اسالمشهر  بزرگوار  و  شریف 

حومه می باشد.
قطعا  ای  مجموعه  هر  در  افزودند:  ایشان 
که  دارد  وجود  های   کاستی  و  مشکالت 
می بایست با همفکری و همراهی همدیگر 
آنها را مرتفع ساخت و در این راستا اعضای 
شورا  عمران  و  شهری  خدمات  کمیسیون 
معضالت  رفع  جهت  شهرداری  مدیران  و 

نخواهند  دریغ  کوششی  هیچ  از  مطروحه 
نمود و تا حل کامل چالشهای پیش رو پیگیر 

موضوع خواهند بود.
الزم به ذکر است در این جلسه مهندس عبدی 
آذر رئیس شورای اسالمی طی سخنان کوتاهی 
ضمن تبریک روز پزشک از زحمات رئیس 
بیمارستان و همکاران او تشکر نمود و گفت با 
توجه به کمبودهای موجود زحمات دوستان 
قابل تجلیل و تقدیر است. ایشان با توجه به 
نیازهای بیمارستان که رئیس بیمارستان به آن 
اشاره نمود گفت: قطعا شورا و شهرداری در 
راستای حل مشکالت و نیازهای بیمارستان از 
هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد، رئیس شورا 
پیش  بیمارستان،  مجاور  زمین  در خصوص 
بینی پارکینگ طبقاتی و همچنین پیش بینی 
محلی برای بالگرد گفت: موارد مذکور انشاا... 
پس از بررسی و مصوب در شورای اسالمی 
در اختیار شهردار محترم قرار خواهد گرفت.

گفتنی است اعضای حاضر در جلسه آقایان 
قلی پور، عبدالهیان، علی و خانم نصیری نیز 
روز پزشک را به رئیس بیمارستان و پزشکان 

این بیمارستان تبریک گفتند.
هم  اسالمشهر  شهردار  پور  ناصری  مهندس 
ضمن تبریک روز پزشک قول مساعد دادند تا 
همکاری های الزم از طرف شهرداری جهت 
رفع مشکل بیمارستان و نیازهای مربوط به آن 

هرچه سریعتر صورت پذیرد.

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار با اعالم خبر 
فوق گفت: اخیراً در جلسه ی شورای سازمان مقرر 
گردیده است قطعه زمینی مناسب از سوی شهرداری 
جهت احداث بازارچه ی محلی به سازمان میادین 
قانونی و اخذ  از طی مراحل  تا پس  واگذار گردد 
اقدامات  شهر  اسالمی  محترم  شورای  ی  مصوبه 

مقتضی صورت پذیرد.
رضا عظیمی در گفتگو با خبرنگار توسعه و شهرسازی 
افزود: با توجه به این که مکان یابی بازارچه های 
الزامات  محلی در مناطق مختلف شهری بر مبنای 
طرح های جامع و تفصیلی و بهره گیری از مدل های 
تحلیل سلسله مراتبی)AHP( جز الینفک مراحل 
علمی و فنی جهت شناسایی مکان های مناسب و 
مطلوب با تاکید بر میزان سازگاری، دسترسی، تراکم 
جمعیت و سایر معیار های تکمیلی می باشد، لذا در 
صورت حمایت شهرداری و شورای اسالمی شهر 
این سازمان آمادگی دارد تا با توجه به تراکم جمعیتی 
بازارچه  به احداث  مناطق مختلف نسبت  شهر در 

بار و فرآورده های  های محلی عرضه میوه و تره 
کشاورزی اقدام نماید، تا شاهاد سهولت دسترسی 
انرژی،  مصرف کنندگان، صرفه جویی در وقت و 
افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان، حمایت از 
تولید کنندگان همچنین تقویت روابط محله ای و 

تمرکز بخشیدن به فعالیت های خدماتی باشیم.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به این 
که سازمان میادین در حال حاضر دارای دو بازارچه 
علیرضا  های  گیری  پی  با  که  باشد  می  محلی  ی 
عنوان  به  اسالمشهر  فعلی  شهردار  پور  ناصری 
مدیرعامل وقت سازمان حاصل گردیده، گفت: بهره 
برداری مجدد از بازارچه های واوان و تقوی اقدام 
مناسبی بود که در زمان مدیریت آقای ناصری پور 
انجام شده و هم اکنون به لحاظ در آمدی، مطلوبیت 
خوبی داشته به طوری که از سال 94 تاکنون و طی 
اندازی  راه  صورت  در  سازمان،  شورای  مصوبات 
به  موظف  سازمان  محلی،  های  بازارچه  ایجاد  و 
ساماندهی کانکس های سطح شهر می باشد. وی 
تاکنون  از سال 94  این راستا  خاطر نشان کرد: در 
بار و  حدود 16دستگاه کانکس عرضه میوه و تره 
به دالیل مختلف حقوقی و رعایت منظر  خواربار 
شهری و رفع مزاحمت در فضاهای عمومی جمع 

آوری شده اند.
مدیرعامل سازمان میادین با اشاره به اینکه براساس 
مصوبات شورای سازمان هیچ نقطه ی جدیدی در 
شهر جهت استقرار کانکس معرفی نخواهد شد و 
گذشته  سالیان  طول  در  که  هایی  کانکس  صرفاً 
فعالیت داشته اند ساماندهی شده تا کنترل بهتری بر 
عملکرد آنها صورت پذیرد، گفت: شهروندان محترم 
می توانند در صورت نارضایتی از عملکرد بازارچه 
ها و کانکس های تحت پوشش این سازمان شکایت 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار:

آمادگی احداث بازارچه های محلی در سطح شهر را داریم
خود را از طریق شماره تلفن های مندرج بر روی 
تابلوهای منصوبه بر روی هر کانکس و یا با حضور 
مربوطه  عوامل  اطالع  به  میادین  سازمان  محل  در 
رسیدگی  آنان  به شکایت  باشند  مطمئن  و  برساند 

خواهد شد.
اعالم  تاالر سازمان  در خصوص سرانجام  عظیمی 
بردار  بهره  سوی  از  تخلیه  عدم  علت  به  داشت 
سابق، هزینه های سنگینی به سازمان تحمیل گشته 
که خوشبختانه با پی گیری های صورت گرفته و 
با اخذ احکام بدوی و قطعی و آرای متعدد در این 
خصوص، مجموعه ی مذکور پس از تخلیه در ید 
سازمان قرار گرفت که پس از اخذ مجوزهای الزم 
به صورت اجاره از طریق مزایده به بخش خصوصی 
واگذار گردید و امیدواریم طی روزهای آتی مراحل 
پایانی جهت شروع بهره برداری تاالر به اتمام برسد. 
معضالت  به  اشاره  با  میادین  سازمان  مدیرعامل 
اعالم داشت:  بار  تره  میوه و  میدان مرکزی  فراوان 
هر  مایحتاج  تامین  اصلی  میدان  بار  مرکزی  میدان 
شهر بوده که وظیفه ی آن پشتیبانی از بازارچه های 
این میدان مشکالت  اما  محلی و منطقه ای است، 
متعدد ترافیکی، مزاحمت های عمومی و سد معبر 
ایجاد کرده و مباحث حقوقی مربوط به مالکیت نیز 

بر مشکالت آن افزوده است.
عظیمی در پایان گفت: علی رغم تاکیدات مقامات 
شهرستان در خصوص جابه جایی و انتقال میدان، 
به دلیل نبود عزم راسخ و جدی در جهت اجرای 
این مهم و به دالیل فنی و مشکالت اجرا و سایر 
عوامل، در این حوزه توفیقی حاصل نگردیده است. 
لذا در جهت انتقال میدان مرکزی میوه و تره بار و یا 
ساماندهی وضع موجود آن نیاز به همراهی و یاری 

همه مسئولین تاثیر گذار در این حوزه را داریم.

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر ، صبح امروز 
جلسه ستاد هماهنگي خدمات سفر اسالمشهر در خصوص 
با   1395 تابستان  ویژه  سفر  خدمات  ارتقاء  و  ساماندهي 
حضور معاونین شهردار ، مدیران عامل سازمان هاي تابعه و 
برخي مدیران ستادي در سالن جلسات حوزه شهردار برگزار 

گردید.
این خصوص  در  گزارش  ارائه  به  حاضرین  جلسه  این  در 
پرداختند و برنامه هاي پیش رو در جهت ارتقا خدمات سفر 

در شهراسالم شهر مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، اولین جلسه 
کارگروه  اعضاي  کلیه  با حضور  تدفین،  تخصصي  کارگروه 
مذکور در سالن جلسات مدیریت بحران الغدیر روز سه شنبه 

مورخ 95/5/19 برگزار شد.
گفتني است که در جلسه فوق نسبت به مفاد دستور جلسه، 
بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت و اعضاي کارگروه نسبت 
در  خود  شده  انجام  اقدامات  و  متبوع  ادارات  عملکرد  به 
خصوص موضوعات مذکور گزارشي را ارائه نمودند و موارد  

کاربردي مهمي را نیز به تصویب رساندند. 

 برگزاری جلسه ستاد هماهنگی 
خدمات سفر 

برگزاری اولین جلسه کارگروه 
تخصصی تدفین در سال 95 



»در اجرای ماده 71 قانون شهرداری ها، بیالن کاربرگ ده ستونی شش ماهه اول سال 1394 شهرداری اسالمشهر که به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده است جهت اطالع عمومی منتشر می گردد«

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر(

درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری

درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری

کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

اعانات و هدایا و دارائی ها

سایر منابع تأمین اعتبار

وظیفه خدمات اداری

وظیفله خدمات شهری

وظیفه عمران شهری

حساب انتظامی )مواد، مصالح، حقوق و کارپردازی(

سرمایه گذاری ها

پیش پرداخت ها

بدهکاران

اسناد دریافتنی

وام های دریافتی

مساعده

علی الحساب ها

بانک - جاری

بانک - سپرده

تنخواه گردان ها

اسناد دریافتنی مشکوک الوصول

سپرده های دریافتنی

حساب های انتظامی

سپرده اشخاص

بستانکاران

اسناد پرداختنی

خالص لیست

درآمدهای در جریان وصول

طرف حساب های انتظامی

کسورات

درآمدهای مشکوک الوصول

مازاد )کسری( سال های قبل

مازاد - کسری سال جاری

شــرح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

ف
دی

ر

جــمــع

بدهکار

مانده اول سال 1394

بستانکار

397,829,440,214

17,023,032,760

13,012,235,024

89,439,325,721

466,049,738,638

708,014,291

28,000,000

80,485,273,832

49,508,869,125

11,501,435,117

2,352,500,000

1,117,606,508,303

25,451,942,088

138,442,937,459

16,754,809,353

5,189,658

465,949,738,638

1,117,606,508,303

138,090,653,754

397,829,440,214

54,586,846,442

2,300,131,219,4672,300,131,219,467

گردش عملیات شش ماهه اول سال94

بستانکاربدهکار

816,128,221

0

0

0

0

2,397,963,128

0

114,121,578,743

348,358,022,617

138,172,287,024

332,660,275

0

0

1,850,541,284

34,211,878,924

167,666,238,153

0

3,836,300,000

86,078,244,408

990,023,877,981

11,078,805,065

25,571,563,173

0

114,846,796,585

21,360,793,318

205,201,888,589

12,871,404,779

0

119,161,414,169

40,192,644,410

99,450,916,802

371,714,900

8,933,453,760

0

2,546,907,116,308

370,118,837,565

304,952,738

41,887,818,917

6,107,294,257

0

224,655,896,331

1,544,416,052

810,723,540

1,034,104,973

0

0

371,714,900

0

2,356,365,457

23,720,376,330

119,161,414,169

0

2,935,300,000

79,440,849,244

1,002,870,255,975

12,618,146,672

23,522,563,173

0

40,192,644,410

23,942,500,000

161,578,096,855

8,743,096,201

0

167,666,238,153

114,846,796,585

86,188,609,453

0

30,288,104,358

0

2,546,907,116,308
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گردش عملیات شش ماهه اول سال94

بستانکار

370,118,837,565

304,952,738

41,887,818,917

6,107,294,257

0

224,655,896,331

1,544,416,052

810,723,540

1,034,104,973

0

0

371,714,900

0

2,356,365,457

23,720,376,330

119,161,414,169

0

2,935,300,000

79,440,849,244

1,002,870,255,975

12,618,146,672

23,522,563,173

0

40,192,644,410

23,942,500,000

161,578,096,855

8,743,096,201

0

167,666,238,153

114,846,796,585

86,188,609,453

0

30,288,104,358

0

2,546,907,116,308

جمع گردش عملیات شش ماهه اول 94 و مانده اول سال 94

بستانکاربدهکار

816128221

2,397,963,128

114,121,578,743

348,358,022,617

138,172,287,024

332,660,275

397,829,440,214

17,023,032,760

14,862,776,308

123,651,204,645

633,715,976,791

708,014,291

3,864,300,000

166,563,518,240

1,039,532,747,106

22,580,240,182

25,571,563,173

2,352,500,000

1,232,453,304,888

21,360,793,318

205,201,888,589

12,871,404,779

119,161,414,169

40,192,644,410

99,450,916,802

371,714,900

63,520,300,202

4,847,038,335,775

370,118,837,565

304,952,738

41,887,818,917

6,107,294,257

224,655,896,331

1,544,416,052

810,723,540

1,034,104,973

371,714,900

2,356,365,457

23,720,376,330

119,161,414,169

2,935,300,000

79,440,849,244

1,002,870,255,975

12,618,146,672

23,522,563,173

40,192,644,410

49,394,442,088

300,021,034,314

25,497,905,554

5,189,658

633,615,976,791

1,232,453,304,888

224,279,263,207

397,829,440,214

30,288,104,358

4,847,038,335,775

درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 94

بستانکاربدهکار

641,405,124,511641,405,124,511

369,302,709,344

304,952,738

41,887,818,917

6,107,294,257

0

222,257,933,203

1,544,416,052

113,310,855,203

347,323,917,644

138,172,287,024

332,660,275

12/191/823/545

 ترازنامه شش ماهه اول سال 94

بستانکاربدهکار

2,406,751,184,112

397,457,725,314

17,023,032,760

12,506,410,851

99,930,828,315

514,554,562,622

708,014,291

929,000,000

87,122,668,996

36,662,491,131

9,962,093,510

2,049,000,000

2,352,500,000

1,192,260,660,478

28,033,648,770

94,819,145,725

12,626,500,775

5,189,658

514,454,562,622

1,192,260,660,478

124,828,346,405

397,457,725,314

42,265,404,365

33,232,195,844

2,406,751,184,112
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اسالمشهر:

نگاه ملی به مشكل دفن زباله در منطقه ضروری است
مدیریت  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
اشاره  با  اسالمشهر  شهرداری  پسماند 
ساخت  برای  مناسبی  مکان  اینکه  به 
در  زباله  دفن  و  بازیافت  مجتمع 
شهرستان های اسالمشهر، بهارستان و 
رباط کریم وجود ندارد، گفت: مسئولین 
این  باید  ملی  و  استانی  شهرستانی، 
مشکل را بصورت ملی بررسی و مرتفع 

نمایند.
خبرنگار  با  گفتگو  در  سرمدی  بیات 
توسعه و شهرسازی افزود: روزانه 800 
تن زباله در شهرستان های اسالمشهر، 
بهارستان و رباط کریم تولید می شود 
که متأسفانه در مکان نامناسبی واقع در 
انتهای شهرستان رباط کریم و مرز استان 

های تهران و مرکزی دفن می شود.
وی با اشاره به اینکه در سفر ریاست 
محترم جمهوری به اسالمشهر مبلغ 30 
میلیارد تومان برای هزینه های مدیریت 
است،  شده  یافته  اختصاص  پسماند 
خاطر نشان کرد: ما به دنبال این هستیم 
تا مکانی را انتخاب نمائیم که زباله های 
به صورت اصولی و  این 3 شهرستان 
علمی بازیافت شود. البته با اعتبار 30 
میلیارد این کار ممکن نیست اما تالش 

می کنیم مقدمات کار را فراهم نمائیم.
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
این خصوص جلسه  در  کرد:  تصریح 
ای با حضور کلیه شهرداریهای این 3 
شهرستان با محوریت اسالمشهر برگزار 
شد و نهایتاً به این جمع بندی رسیده 
فضایی  ها  شهرستان  این  در  که  شد 

مناسب این کار وجود ندارد.
که  بدی  تصور  متآسفانه  افزود:  وی 
قالباً در بین مردم وجود دارد که زباله 
در  شود،  بازیافت  شهرشان  در  نباید 
اما  برخی از شهرداران نیز وجود دارد 
اگر مدیریت صحیحی بر روی مسئله 
زباله وجود داشته باشد، از آن به عنوان 
سرمایه ای مانند طال می توان بهره برد. 
و اگر مدیریت صحیح نباشد ما با بال 

روبرو خواهیم بود.
بیات سرمدی ادامه داد: با جمع بندی 
های صورت گرفته نهایتاً پیشنهاد مطرح 

شده توسط شهرداری اسالمشهر این بود 
که برای یافتن این مکان باید به سمت 
گیری  تصمیم  که  برویم  مرکزی  استان 
در این خصوص یک اراده ملی را طلب 
در  فضایی  زیرا ساخت چنین  کند  می 
استان همجوار، در دست فرمانداری یا 

استانداری ما نیست.
طریق  از  اساس  این  بر  افزود:  وی 
وزارت کشور در حال برنامه ریزی برای 
مدیران  سطح  در  ای  جلسه  برگزاری 
استانی و مدیران کل هستیم اما پیش از 
آن مسئولین استان نیز باید به این نتیجه 
برسند که تنها راه حل این مشکل پیشنهاد 

ما می باشد.
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
نهادهای  همکاری  لزوم  خصوص  در 
مختلف از جمله محیط زیست و جهاد 
کشاورزی برای حل این مشکل گفت: 
آمده  بوجود  اسالمشهر  در  که  مشکلی 
این است که بر اساس قانون، در طرح 
عالی  شورای  توسط  که  شهری  جامع 
معماری و شهرسازی تصویب شده، می 
بایست مکانی برای دفن زباله در شهر 
در نظر گرفته می شد اما در طرح جامع 
اسالمشهر چنین فضایی وجود نداشته و 
بر این اساس تمامی این نهادها نیز باید 

در صدد حل این مشکل برآیند. 
از  دیگری  بخش  در  مسئول  مقام  این 
برخی  از سخنان  انتقاد  با  سخنان خود 
مسئولین شهرستان گفت: انتظار ما این 
بحث  در  شهرستان  مسئولین  که  است 

پسماند  مدیریت  به  مربوط  های 
کارشناسانه سخن بگویند و از عامیانه 

سخن گفتن پرهیز نمایند.
وی افزود: سرمایه گذار برای ساخت 
مجتمع بازیافت زباله وجود دارد اما در 
انجام شود؟  این کار  باید  کدام زمین 
مشکل دیگری نیز که وجود دارد این 
است که معموالً بخش خصوصی تنها 
به دنبال 5درصدی از زباله هستند که 
قابل بازیافت است و برای 95 درصد 
الباقی برنامه ای وجود ندارد و امکان 
چنین  در  کار  این  واگذاری  دارد 
آسیب  بخش خصوصی،  به  شرایطی 
هایی را نیز به بهداشت شهری و محیط 

زیست وارد نماید.
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
خاطر نشان کرد: هزینه جمع آوری و 
انتقال هر تن زباله در اسالمشهر حدود 
200 هزار تومان است و هر روز 280 
تن زباله در اسالمشهر تولید می شود 
که بر این اساس این هزینه در طول 
سال بیش از 20 میلیارد تومان خواهد 
شد که از این مبلغ حدود 88 درصد 
مربوط به هزینه جمع آوری و حمل 
و نقل، نیروی انسانی و خرید مخازن 
درصد   12 حدود  تنها  و  است  زباله 

مربوط به انتقال و دفن آن می باشد.
وی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت 
پسماند در خصوص جمع آوری زباله 
در شهر نقشی ندارد، افزود: به نظر بنده 
در صورت واگذاری این کار به بخش 
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خصوصی، می توان با مدیریت صحیح 
نیروی انسانی و امکانات تا 50 درصد 
کاهش هزینه در بخش مربوط به جمع 
رقم  مبلغ  این  که  داشت  زباله  آوری 

قابل توجهی است.
بیات سرمدی ادامه داد: متأسفانه زمانی 
که اقدام به مکانیزه شدن جمع آوری 
گرفت،  صورت  اسالمشهر  در  زباله 
بایست  می  قاعدتاً  اینکه  رغم  علی 
انسانی  نیروی  امور،  شدن  مکانیزه  با 
کاهش پیدا کند، با افزایش دو برابری 
مواجه  بخش  این  در  انسانی  نیروی 

شدیم.
وی گفت: در هر صورت سخن بنده 
این است که باید از امکانات و شرایط 
گرفته  بهره  شکل  بهترین  به  موجود 
شود و این بدین معنی است که باید 
و  باشد  امور  این  بر  ناظر  دستگاهی 
سازمان  امور  این  در  دستگاه  بهترین 

مدیریت پسماند است.
پسماند  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
درآمد  که  فعلی  شرایط  در  افزود: 
شهرداری ها کاهش چشمگیری یافته 
است، شهرداری ها مجبورهستند هزینه 
های خدماتی خود را نیز کاهش دهند. 
اما یکی از راه هایی که برای کاهش 
که  است  این  دارد  وجود  ها  هزینه 
هزینه های خدماتی واقعی شوند و با 
مدیریت صحیح، از انجام هزینه های 

اضافی در این بخش خودداری شود.
بیات سرمدی با اشاره به اینکه باید در 
این راه از مشارکت مردمی نیز بهره برد، 
خاطر نشان کرد: تا زمانی که مردم در 
هر ساعتی از شبانه روز زباله های خود 
را درون باکس های زباله می اندازند و 
مدیریت شهری مجبور است روزانه 3 
مرتبه این باکس ها تخلیه نماید، هزینه 
ها قابل کاهش نیست و باید در این راه 
مانند کشورهای پیشرفته ای همچون 
ژاپن فرهنگسازی در بین مردم صورت 
ها،  هزینه  کاهش  بر  عالوه  تا  پذیرد 
و  محیطی  زیست  های  آلودگی  از 
گسترش روزافزون حیوانات موزی در 

شهرها نیز جلوگیری بعمل آید.

   شرکت در 21 جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و اداری مالی شورا و رسیدگی 
به حدود 200 الیحه و تصویب و بیش از 180 الیحه.

   شرکت در 4 کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورا و رسیدگی به 4 
الیحه و تصویب 2 الیحه.

   شرکت در 2 جلسه کمیسیون فرهنگی، ورزشی و بانوان و رسیدگی به 8 
الیجه و تصویب 6 الیحه.

   شرکت در کمیسیون قطع اشجار سازمان پارکها و فضای سبز و رسیدگی به 
حدوداً 30 پرونده درخواست قطع اشجار.

  شرکت در جلسه شورای سازمان خدمات موتوری به عنوان نماینده شورای 
شهر در سازمان مربوطه و بررسی و تصویب متمم بودجه سال 1394 و بودجه 
سال 1395 و بررسی و تصویب بیالن عملکرد سال 1394 سازمان و تفریغ 

بودجه سال 1394 سازمان.
    نماینده شورای شهر در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسالمشهر 

و شرکت در 5 جلسه اعالمی از طرف فرمانداری اسالمشهر.
   رسیدگی به مشکالت مردمی و مراجعین محترم به این دفتر براساس قوانین 

و مقررات مربوطه و رفع مشکالت براساس راهکارهای قانونی.

نگاهی به فعالیت ها و عملكرد محمد احمدزاده  عضو شورای اسالمی شهر اسالمشهر 
در سال سوم چهارمین دوره شورای اسالمی شهر

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، به مناست روز 
پزشک هادي گورابی شهردار منطقه شش به همراه سلمان فرج 
اللهی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداري اسالمشهر 
جهت تبریک این روز از مرکز بهداشت شهرک امام حسین)ع( 

دیدار و از پزشکان این مرکز قدردانی نمود.
در این نشست گورابی ضمن تبریک این روز، از زحمات پزشکاني 
که درجهت سالمت شهروندان صادقانه زحمت می کشند قدردانی 
نموده و در پایان لوح سپاس جهت تقدیر و یادبود به مدیریت مرکز 

بهداشت، همراه با شاخه گل به تمام پرسنل تقدیم شد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، عملیات احداث 
پارک محله اي به مساحت حدود 3000 مترمربع واقع در محله 
شهرداری  توسط  رضا)ع(  امام  بیمارستان  روبروی  محمدیه 

منطقه دو و سازمان پارکها و فضای سبز آغاز گردید.
خاکریزی  و  خاکبرداری  عملیات  روزهای  در  است  گفتني 
پارک مذکور آغاز گردیده که همزمان عملیات تسطیح خاک 

نیز در حال اجرا می باشد. 

به مناست روز پزشك صورت گرفت 

دیدار شهردار منطقه شش و مدیرعامل 
سازمان فرهنگی ورزشی با مدیریت و کادر 

مرکز بهداشت شهرک امام حسین)ع( 

هفتمین جلسه کمیته سیاست گذاری 
پسماندهای عمرانی و ساختمانی 

شهر برگزار شد

آغاز عملیات احداث پارک در 
محله محمدیه 

به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، هفتمین جلسه 
کمیته سیاست گذاري پسماندهاي عمراني و ساختماني شهر 
خدمات  معاون  ریاست  به   95/6/1 مورخ  دوشنبه  روز  در 

شهري و با حضور اعضاي کمیته برگزار گردید.
در ابتداي جلسه رضا مهدوي معاون خدمات شهري و امور 
زیست  محیط  ابالغي  کلي  سیاست هاي  مرور  ضمن  مناطق 
آلودگي محیط  نقش پسماندهاي عمراني و ساختماني در  و 
زیست ، توجه به مدیریت پسماندهاي فوق را منطبق با برنامه 
به  مذکور  محیطي  زیست  تهدید  تبدیل  و  تدوین شده  هاي 
فرصت را مورد تاکید قرار دارند و مقرر شد براي فرآوري و 
بازیافت پسماندهاي عمراني و ساختماني جلسات کارشناسي 

و استفاده از تجارب شهرهاي موفق در دستور کار قرار گیرد.

به  عنایت  با  اسالمشهر،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
فرارسیدن دهه کرامت مراسم توزیع و اهدای 400 حلقه الستیک 
)100حلقه پراید،300حلقه پژو و روآ ( به تاکسیداران در سازمان 

تاکسیراني شهرداري اسالمشهر برگزار گردید.
گفتني است  قرعه کشی این مراسم، توسط اعضای هیئت مدیره 
و  با حضور کریم نایبی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
اسالمی شهر،علیرضا مهر پویان طارانی عضو شورای سازمان 
معاونت خدمات  مهدوی  اسالمی شهر،  و شورای  تاکسیرانی 
شهری و رئیس هئیت مدیره سازمان و نمایندگان تاکسیداران 

برگزار گردید.   

 توزیع و اهدای 400 حلقه الستیک
به تاکسیداران 



شبکه لوله گذاری انتقال آب از شهرک شیرودی به میدان الغدیر با 
اعتبار4/500/000/000 ریال با پیشرفت 90 درصد

احداث سرویس بهداشتی در پارک شاتره با اعتبار400/000/000 ریال 
با پیشرفت 100 درصد

پارک واقع در كنار گذر شمالی شهرک الله فاز یك با اعتبار 7/000/000/000 ریال با پیشرفت 80 درصد

بازسازی زمین فوتبال مجموعه ورزشی امام خمینی)ره( با اعتبار 2/500/000/000 ریال با پیشرفت 80 درصد

پروژه های عمرانی در حال اجرا توسط سازمان پارک ها و فضای سبز
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پور و موسی نوری
تعداد جلسات برگزار شده: 21 جلسه

تعداد لوایح بررسی شده: 76 الیحه
تعداد بازدیدهای میدانی: 5 مورد

های  فعالیت  کلیه  بر  نظارت  و  سیاستگذاری 
خدمات شهری و عمرانی شهرداری و سازمان های 

تابعه شهرداری.
تهیه و تصویب فرآیند طرحها و ساختار مورد نیاز 
انجام امور خدمات شهری و عمران در شهرداری و 

سازمان های تابعه.
شهری،  خدمات  امور  در  موجود  موانع  شناسایی 
محیط زیست و عمران در شهر اسالمشهر و تالش 

در جهت رفع آنها.
بررسی ئ تأیید پروژه های مربوط به امور خدمات 
شهری و عمرانی در شهرداری و سازمان های تابعه 

جهت ارائه در صحن شورا.
های  مدیریت  و  ها  سازمان  عملکرد  بر  نظارت 
زیرمجموعه معاونت خدمات شهری و امور مناطق 
و معاونت فنی و عمرانی که شامل: سازمان پارک 
ها و فضای سبز، مدیریت پسماند، آتش نشانی و 
خدمات ایمنی، آرامستانها، میادین میوه و تره بار، 
خدمات موتوری، پایانه های مسافربری، مدیریت 
فرهنگی  عمران،  بهسازی،  و  نوسازی  تاکسیرانی، 
ورزشی، مدیریت حمل و نقل و ترافیک، مدیریت 

عملكرد و دیدگاه کمیسیون خدمات شهری و عمران شورای اسالمی شهر اسالمشهر
 در سال سوم دوره چهارم

به مناسبت دهه کرامت و میالد باسعادت امام رضا )ع( جشن 
هاي مختلفي در بوستان هاي سطح شهر در روز جمعه مورخ 

95/5/22 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري اسالمشهر، از جمله مهمترین 
این برنامه ها مي توان به برگزاري مراسم دهه کرامت با محوریت 
حجاب توسط پایگاه شهید فراهانی، معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری اسالمشهر و سازمان فرهنگی ورزشی در میدان باغ 
فیض، جنگ شادی در بوستان استاد شهریار که با اجرای برنامه 
توسط حوزه  اهدای جوایز  و  افشانی  نور  مفرح،  های شاد و 
مقاومت بسیج 281مالک اشتر و سازمان فرهنگی ورزشی همراه 
بود و همچنین نمایشگاه  و همایش عفاف و حجاب در بوستان 
توحید توسط حوزه مقاومت بسیج 276 معصومین و سازمان 

فرهنگی ورزشی اشاره نمود.

برگزاری جشن های متعدد به مناسبت 
دهه کرامت در بوستانهای سطح شهر 

خدمت ادامه دارد...

بحران، مدیریت زیباسازی و دیگر نهادهای مرتبط.
بودجه در  متمم  بودجه و  تفریغ  بودجه،  بررسی 
و  شهرداری  در  عمران  و  شهری  خدمات  امور 

سازمان های تابعه.
بررسی طرح ها و لوایح توسعه، گسترش و تملک 

امالک، معابر و بزرگراه های سطح شهر.
بررسی طرح ها و لوایح مربوط به ترافیک و حمل 

و نقل.
بررسی پیشنهاد نمایندگان شورای شهر در مجامع 

و سازمانهای مرتبط با وظایف کمیسیون.
شورای  جلسات  در  کمیسیون  نظرات  از   دفاع 

شهر.
استفاده از نظرات کارشناسان گروه های تخصصی 

و نمایندگان شورای شهر.
بررسی سایر طرح ها و لوایح ارجاع شده از سوی 

هیئت رئیسه و صجن علنی شورا.
و  شهری  مدیران  ادارات،  رؤسای  از  دعوت 

کارشناسان جهت حضور در جلسات کمیسیون.
تعیین مشاورین متخصص برای کمیسیون و ارجاع 

موارد مربوطه به آنها.
ارائه گزارش های نهایی مصوب کمیسیون جهت 

طرح در صحن شورا.
تعامل و هماهنگی با سایر کمیسیون ها، کمیته ها، 

اعضای شورا . هیئت رئیسه.
بازدیدهای میدانی از پروژه های خدمات شهری، 

عمرانی و طرح های توسعه.
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