
مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اسالمشهر

زنده گیری تعداد ۲۳۳ قالده سگ 
در شهریور ماه سالجاری 

مدیریت پسماند

اجرای عملیات خط کشی محوری 
در  سطح شهر  

سازمان مدیریت حمل و نقل شهری

نصب المان های شهری 
در بوستان های شهر

منطقه یک

تداوم روند بهسازی و 
روکش مکانیزه کمربندی الغدیر  

منطقه دو

ســـالمـاسالمشهر

بالصاحــب،  حیوانــات  وضعیــت  ســاماندهی  راســتای  در 
عملیــات زنده گیــری ایــن حیوانــات در ســطح شــهر ادامــه 
دارد.  در ایــن راســتا در شــهریور مــاه ســالجاری تعــداد ۲۳۳ 
ــان  ــت و درم ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــا رعای ــگ ب ــالده س ق
زنــده  شــهر  ســطح  از  پســماند  مدیریــت  ســازمان  توســط 
گیــری و بــه مرکــز ســاماندهی حیوانــات بالصاحــب انتقــال 

شــدند.  داده 
 از شــهروندان تقاضــا مــی شــود در جهــت اجــرای این عملیات 
در صــورت مشــاهده ســگ های بالصاحــب در معابــر عمومــی، 

بــا شــماره تلفــن ۱۳۷ تماس حاصــل فرمایند.

 پــس از اجــرای عملیــات روکــش مکانیــزه در بلــوار الغدیــر، 
عملیــات خط کشــی محــوری بلــوار الغدیــر توســط ســازمان 
مدیریــت شــبکه حمــل و نقــل شــهری در حــال اجــرا می باشــد.

بلــوار  ایــن  محــوری  کشــی  خــط  عملیــات  اســاس  ایــن  بــر 
ــا هــدف ایمــن  ــا میــدان الغدیــر، ب حدفاصــل میــدان نمــاز ت
بــروز  از  پیشــگیری  و  پرتــردد  و  مهــم  مســیر  ایــن  ســازی 
تصادفــات، از ایــن هفتــه آغــاز شــده کــه طــی ایــن عملیــات ۶۰ 

انجــام خواهــد شــد. هــزار مترطــول خط کشــی محــوری 

هــدف  بــا 
زیباســازی و ارتقــاء 
شــهری،  منظــر 
نصــب  عملیــات 
المــان  تعــدادی 
برخــی  در  شــهری 
هــای  بوســتان 
ســطح منطقــه یــک انجــام شــد. طــی ایــن عملیــات کــه بــه همــت 
ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری و واحــد زیباســازی 
منطقه یک انجام شد دو المان شهری در بوستان فرهنگسرای 
امام علــی)ع( و یــک المــان در پــارک ۲۲ بهمــن خیابــان امــام 

حســن مجتبــی)ع( 
تــا  شــدند  نصــب 
ســرزندگی  حــس 
پویایــی  و 
بیشــتر  هرچــه 
شــهروندان  بــه 

یابــد. انتقــال 

جنوبــی  ضلــع  در  آســفالت  مکانیــزه  روکــش  عملیــات 
دارد. ادامــه  الغدیــر  کمربنــدی 

در راســتای اجــرای پروژه بهســازی آســفالت کمربنــدی الغدیر 
کــه بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه انجــام می شــود، در هفتــه 
اخیــر عملیــات روکــش مکانیزه آســفالت این بلــوار حدفاصل 
دوربرگــردان شــهرک امام حســین تــا دوربرگــردان زرافشــان 
بــا مصــرف ۳۲۰۰ تــن آســفالت و بــا اســتفاده از الیــه ژئوگریــد 
در متــراژ ۱۱۳۰۰ مترمربــع توســط معاونــت فنــی و عمرانــی 
شــهرداری بــا همــکاری واحــد عمــران منطقــه دو بــه مرحلــه 

اجــرا درآمــد.

آغاز عملیات الیروبی 
کانال های فاضالب سطح شهر

خدمات شهری

در جهــت پیشــگیری از انســداد کانــال هــا و آبگرفتگــی معابــر در 
فصــل بارندگــی، عملیــات الیروبــی کانال هــای فاضــالب ســطح 
شــهر، طبــق برنامــه ای مــدون آغــاز شــده اســت. ایــن عملیــات 
ــی ۲۵  ــا تیم ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــق برنامه ریزی ه ــی طب الیروب
نفــره ابتــدا در کانال هــای اصلــی شــهر و ســطح مناطــق و ســپس 
در کانال هــای معابرفرعــی زیــر نظر ناحیه خدمات شــهری انجام 
می شــود کــه بــر اســاس جــدول زمان بنــدی ســه مــاه بــه طــول 
خواهد انجامید. گفتنی است مطابق برنامه ریزی ها، برخالف 
روال ســال های گذشــته و الیروبــی ســاالنه کانال هــا، ایــن 
عملیــات بــدون تحمیل هزینه مــازاد بــر مدیریت شــهری، چهار 

مرتبــه در طــول ســال تکــرار خواهــد شــد.

خبرنامه الکترونیک شهرداری اسالمشهر  n  شماره سوم n  پنج شنبه 10 مهر ماه 1399

برای احقاق حق مردم باید با قدرت ایستاد
تقدیر  رئیس شورای شهر  اسالمشهر از موفقیت های اخیر شورا و شهرداری در پرونده های حقوقی؛

خ  8 مهرماه 1399 صحن علنی شورای اسالمی شهر - مور

با اتمام عملیات عمرانی بلوار منتهی به بوستان شهید حاج قاسم سلیمانی 
از سمت بلوار حضرت معصومه س ، این مسیر مورد بهره برداری قرار گرفت.

شــهرک  کــردن  خــارج  اخیــر،  ســال های  در  شــهری  مدیریــت  برنامه هــای  از  یکــی 
امام حســین ع )میان آبــاد( از بن بســت بــود کــه ســال گذشــته بــا بازگشــایی خیابــان 

شــامی بــه ســمت مســکن مهــر، گام اول آن بــه اجــرا درآمــد و حــاال بــا احــداث ایــن بلــوار 
جدید،  گام دیگری در این خصوص توســط شــهرداری اسالمشــهر برداشــته شده است. 

در ایــن مســیر جدیــد کــه بــا عبــور از بوســتان ۶.۵ هکتــاری، جــاده شــورآباد )بلــوار حضــرت 
معصومــه س( را بــه شــهرک امام حســین ع متصــل می کنــد، عملیــات روکــش مکانیــزه 

آســفالت بــه مســاحت ۱۱ هــزار مترمربــع در دو الیــه  بــه اجــرا درآمــده اســت. همچنیــن، عملیــات 
جدول گــذاری ایــن بلــوار در متــراژ ۵۶۰ متــر بــه صــورت نهــر و ۱۴۱۵ متر تک جدول )در رفیوژ وســط 

و کنار( اجرا شــده که همزمان با آن، عملیات کاشــت گل و گیاه و تامین روشــنایی بلوار با نصب 
پایــه چراغ هــای روشــنایی، صــورت پذیرفتــه اســت.  بدیــن ترتیــب، دومیــن مســیری کــه شــهرک 

امــام حســین ع را از بــن بســت خــارج می کنــد، در یــک ســال گذشــته توســط 
شهرداری اسالمشهر احداث  و مورد  بهره برداری

 شهروندان قرار گرفت.

شهرک امام حسین ع

بوستان 6.5 هکتاری شهید حاج قاسم سلیمانی
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گشایش مسیری تازه برای شهرک امام حسین ع
گرفت: با  احداث معبری جدید از بلوار حضرت معصومه س به بوستان 6.5 هکتاری صورت 

رئیــس شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر، در هشــتاد و ســومین جلســه رســمی شــورا از موفقیت هــای اخیــر شــورا و 
شــهرداری و مدیریــت پرونده هــای حقوقــی شــهر ســخن گفــت. اورینــب مســرور، در نطــق پیــش از دســتور خــود بــا اشــاره 
بــه تالش هــای گســترده صــورت گرفتــه بــرای دفــاع از حقــوق شــهر و شــهرداری در محاکــم قضایــی، از اســتمرار ایــن 

وضعیــت در همــه پرونده هــای جــاری دفــاع و برخــی از دســتاوردهای حقوقــی مدیریــت شــهری را تشــریح کــرد.
وی در ایــن جلســه بــه ارائــه توضیــح پیرامــون توقــف حکــم جریمــه ســنگین شــهرداری بــه موقوفــه رجبعلــی 
ادامــه  داشــته اند،  نقــش  پرونــده  ایــن  موفقیــت  در  کــه  کســانی  تمــام  از  تشــکر  و  تقدیــر  ضمــن  و  پرداخــت 
را داشــت،  بــا ]تولیــت[ موقوفــه کــه قصــد انجــام دادن آن  از توافــق  داد: هــدف مجموعــه مدیریــت شــهری 
شــورای  در  بنــده  همــکاران  نیــز  خصــوص  ایــن  در  کــه  بــود  بیت المــال  و  مــردم  حقــوق  تضییــع  از  جلوگیــری 
اســالمی شــهر بــا دلســوزی و امانــت داری، تــا زمــان تعییــن تکلیــف رای دادگاه همراهــی و همــکاری کردنــد و 
نهایتــا بــا پیگیری هــای رئیــس دادگســتری اسالمشــهر، فرمانــدار شهرســتان و شــخص دکتــر طــال و مدیــران 
ــه نفــع شــهرداری اسالمشــهر صــادر شــد.   ــر دفاعیــات شــهرداری پذیرفتــه و رای ب شــهرداری، طــی روزهــای اخی
مســرور همچنیــن بــا اشــاره بــه دریافــت حکم به نفــع شــهرداری در پرونــده کارخانه آســفالت در دادگاه بــدوی طی چند 
روز گذشــته، از اتمــام پرونــده مهــم آزادســازی کامــل پــارک تقــوی نیــز  خبــر داد و افــزود: بــا تعییــن تکلیــف ایــن پرونده، 
بخــش قابــل توجهــی بــه فضــای ســبز بوســتان تقــوی افــزوده خواهــد شــد. رئیــس شــورای شــهر اسالمشــهر در پایــان بــا 
یادآوری اینکه شــهرداری در محاکم زیادی پرونده های متعددی دارد که حق و حقوق شــهر و شــهروندان در آن مطرح 
اســت، بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای احقــاق حــق مــردم بایــد بــا قــدرت ایســتاد، افــزود: شــورای شــهر تــالش مــی کنــد تــا بــا 

حمایــت همــه جانبــه از شــهرداری، مقدمــات الزم را بــرای احقــاق ایــن حقــوق فراهــم کنــد. 
گفتنــی اســت پرونــده موقوفــه حــاج رجبعلــی امیــری یکــی از پرچالــش تریــن و در عیــن حــال خســارت بارتریــن دعــاوی 
حقوقــی علیــه شــهرداری اسالمشــهر بــود کــه پــس از شــش ســال پیگیــری حقوقــی نهایتــًا بــا رای شــعبه اول دیــوان 

عالــی کشــور بــه اعــاده و تثبیــت حقــوق شــهرداری منجــر شــد.

اورینب مسرور،
رئیس شورای شهر اسالمشهر:
هدف مدیریت شهری 
از توافق با موقوفه رجبعلی

 جلوگیری از تضییع 
حقوق مردم 
و بیت المال بود

با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر
 در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اسالمشهر صورت گرفت:

تجلیل  از مجاهدت ها و جانفشانی های آتش نشانان اسالمشهر
بــه مناســبت روز آتشفشــان، رئیــس و اعضــای شــورای اســالمی شــهر، بــه همــراه شــهردار در ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی اسالمشهر حضور یافتند و با تقدیر از مجاهدت ها و جانفشانی های 

آتش نشــانان اسالمشــهری، از تالش هــای آنــان  تجلیــل کردند.

برگزاری کالس های آموزشی دارالقرآن شهرداری اسالمشهر 
و دارالقرآن فرهنگسرای  استاد شهریار 

به صورت مجازی
درجهــت جلوگیــری از شــیوع بیشــتر کرونــا، دارالقــرآن شــهرداری اسالمشــهر نســبت بــه برگــزاری 

کالس هــای خــود بــه صــورت غیرحضــوری و مجــازی اقــدام کــرده اســت.
ــام  ــه ثبت ن ــد ک ــی می باش ــای معرفت ــرآن و دوره ه ــد ق ــظ، مه ــت، حف ــامل قرائ ــا ش ــن کالس ه  ای

بانــوان صبــح و ثبت نــام آقایــان بعدازظهــر انجــام می شــود. 
عالقمنــدان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ۵۶۱۴۷۹۷۸ تمــاس حاصــل 
ــه  ــوی مراجع ــتان تق ــب بوس ــرنوری جن ــع در س ــهرداری واق ــزی ش ــرآن مرک ــه دارالق ــا ب ــه و ی گرفت

نماینــد.
همچنیــن عالقمنــدان بــه حضــور در کالس هــای مجــازی دارالقــرآن فرهنگســرای اســتاد شــهریار 
نیــز می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۵۶۵۵۵۲۳۸ تمــاس گرفتــه و یــا 
بــه دارالقــرآن شــعبه امــام حســین ع واقــع در ابتــدای شــهرک امام حســین ع فرهنگســرای اســتاد 

شــهریار، طبقــه اول مراجعــه نماینــد.

استمرار عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی
عملیــات ضــد عفونــی ادارات و معابــر عمومــی شــهر کــه از زمــان انتشــار ویــروس کرونــا آغــاز شــده و بــا 
هدف پیشــگیری از شــیوع بیشــتر  به صورت مســتمر توســط شــهرداری اسالمشــهر انجام می پذیرد، 
طــی هفتــه گذشــته در ســاختمان های شــهرداری منطقــه ۳، شــهرداری منطقــه ۴، مرکــز آموزشــی 

جوانه هــای امیــد، دبســتان دخترانــه آیــت اهلل مشــکینی و برخــی معابــر عمومــی شــهر انجــام شــد.
گفتنــی اســت ایــن عملیــات به صــورت روزانه تا قطع زنجیــره انتقال بیماری کرونا به همت ســازمان 

مدیریت پســماند در ســطح شــهر ادامه خواهد داشت.

صــد و چهــل و یکمیــن جلســه مدیــران ارشــد شــهرداری اسالمشــهر، 
ایــن هفتــه در حالــی بــه ریاســت دکتــر حســین طــال شــهردار اسالمشــهر 
برگزار شــد که اعضای هیئت رئیســه شــورای اســالمی شــهر  نیز در این 

جلســه حضور داشــتند.

در ابتــدای ایــن جلســه شــهردار اسالمشــهر ضمــن خیــر مقــدم بــه 
اعضــای هیــات رئیســه شــورای شــهر، گفــت: کارهــا و پروژه هــای انجــام 
شــده و در دســت اقــدام شــهرداری در وهلــه اول حاصــل مشــارکت 
خــوب شــهروندان شــریف اسالمشــهر و در ثانــی مرهــون حمایــت هــا و  

ریــل گــذاری اعضــای محتــرم شــورای شــهر می باشــد. 
دکتــر طــال در خصــوص وضعیــت درآمــدی شــهرداری در شــش ماهــه 
اول ســال جــاری نیــز گفــت :علــی رغــم شــرایط حــاد اقتصــادی حاکــم 
بــر کشــور و مشــکالت ناشــی از بیمــاری کرونــا خوشــبختانه تــا پایــان 
شــهریورماه امســال درآمدهــای پیــش بینــی شــده در بودجــه ســال 
۹۹)شــش مــاه اول ســال( بــا تــالش خــوب حــوزه هــای درآمــدی 
مناطــق  و شــهرداری مرکــز ،تحقــق پیــدا کــرده اســت  کــه منابــع 
حاصلــه صــرف امــور عمرانــی در مناطــق شــش گانــه مــی گــردد ضمــن 
دریافــت  از  حاصــل  عوایــد  صرفــًا  متــرو  احــداث  بحــث  در  اینکــه 

ــه ایــن پــروژه تزریــق مــی شــود. عــوارض ارزش افــزوده ب

اورینــب مســرور ، رئیــس شــورای اســالمی شــهر نیــز در ایــن نشســت 
کاری ضمــن تقدیــر و تشــکر از شــهردار و همــه مدیــران و پرســنل 
شــهرداری گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و معیشــت ســخت 
مــردم، مدیــران محتــرم تــا جایــی کــه مقــررات اجــازه می دهــد بــا مــردم 

مــدارا کننــد تــا در حــد امــکان بــاری از دوش آنهــا برداشــته شــود.
مســرور در ادامــه بــه حجــم زیــاد کارهــای عمرانــی در دوره پنجــم شــورا 
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :کارهــای بــزرگ و کوچکــی کــه در ایــن دوره 
بــه انجــام رســیده، موجــب کســب رضایــت نســبی مــردم شــده  کــه 
اظهارنظــر شــهروندان مؤیــد ایــن ادعاســت کــه امیدواریــم بــا رضایــت 

مــردم رضایــت خداونــد هــم فراهــم کنیــم.
رئیــس شــورای شــهر اسالمشــهر در پایــان خواســتار تســریع بــرای اتمام 
پــروژه هــای عمرانــی تــا یــک ســال باقــی مانــده بــه عمــر شــورای پنجــم 
شــد و اظهار امیدواری کرد با همدلی و انســجام هرچه بیشــتر شــاهد 

اتفاقــات خوبی در شــهر باشــیم.
کریــم نایبــی نایــب رئیــس شــورای شــهر نیــز در ایــن جلســه بــا تشــکر از 
شــهردار و مجموعــه مدیــران و پرســنل شــهرداری بــه ویــژه تــالش اخیر 
آنــان در اطفــای آتــش ســوزی شــهر لبنیات میهن گفت:حضــور میدانی 
شــهردار و پوشــیدن لبــاس فرماندهــی عملیــات در حادثــه آتــش 
ســوزی اخیــر موجــب ایجــاد انگیــزه در ســایر مدیــران و پرســنل دخیــل 

ــا بیــان اینکــه در وضــع موجــود بایــد  در ایــن عملیــات شــد. نایبــی ب
بیشــتر هــوای مــردم را داشــته باشــیم بــه لــزوم تکریــم هــر چــه بیشــتر 

اربــاب رجــوع تاکیــد کــرد.
علــی اکبــر ترابــی دبیــر هئیــت رئیســه شــورا هــم بــا اشــاره بــه تالشــهای 
انجــام گرفتــه پیرامــون امــور فرهنگــی به ویــژه برنامه هــای مربوط به 
ایــام محــرم الحــرام و مســاعدت های شــهرداری بــه هیئــات مذهبــی و 
همچنیــن ســیاه پــوش کــردن شــهر از عوامــل و دســت انــدرکاران ایــن 
ــر نظــارت  امــور قدردانــی کــرد. دبیــر هیئــت رئیســه شــورا در ادامــه ب
هــر چــه بهتــر بــر نحــوه کار پیمانــکاران بخشــهای مختلــف بــرای ارایــه 

خدمــات کیفــی تاکیــد کــرد.
ترابــی در پایــان ضمــن تشــکر از حــوزه هــای نظارتــی شــهرداری کــه 
بــا رصــد دقیــق ، کارهــا را  دنبــال مــی کننــد، گفــت: بــا نظــارت و 
پیگیری هــای خوبــی کــه ایــن عزیــزان داشــته اند امروز شــاهد کاهش 

تخلفــات و تغییــر نــگاه مــردم نســبت بــه شــهرداری هســتیم.
ارائــه گــزارش از رونــد احــداث کمربنــدی شــمالی توســط معــاون فنــی 
عمرانــی و موضــوع خــط کشــی ترافیکــی معابــر تــازه آســفالت شــده، و 
ــث  ــورد بح ــات م ــر موضوع ــهر از دیگ ــتانهای ش ــی از بوس ــازی برخ بهس
و تاکیــد در ایــن جلســه بــود کــه دســتور الزم توســط شــهردار بــه 

حوزه هــای مربوطــه صــادر شــد.

برگزاری جلسه مدیران ارشد شهرداری 
با حضور هیئت رئیسه 
شورای اسالمی شهر اسالمشهر 


