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یکی از مطالبات مهم شــهروندان که همواره مورد توجه شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر بوده، بهســازی و اصالح وضعیت روکـــــــــش آســـفالـت مکـــانیـــزه
معابر اصلی و فرعی ســطح شــهر اســت. در هفته ای که گذشــت در راســتای جلب رضایت و تســهیل در عبور و مرور شــهروندان، 
برخــی از کوچــه  و پس کوچه هــای شــهر در محله هــای مختلــف و چنــد معبــر اصلــی زیــر بــار تن پــوش تــازه رفتند و عملیــات روکش 

مکانیزه آســفالت در این معابر توســط معاونت فنی و عمرانی شــهرداری و واحد عمران مناطق به انجام رســید.

کــه از طریــق آزمــون  ۳۲ نفــر نیــروی تازه  نفــس 
آتــش نشــانی  و  اســتخدامی جــذب ســازمان 

خدمــات ایمنــی شــهرداری  اسالمشــهر شــده اند،  
بــا حضــور در کالس هــای بــدو خدمــت، دوره هــای 

کردنــد. آغــاز  را  آموزشی  شــان 
به گفته یوسف منطقی،  رئیس سازمان آتش نشانی 

بالفاصلــه  عملیاتــی  نیروهــای  ایــن  اسالمشــهر، 
ایســتگاه  محــل  در  را    عملــی  آموزشــی  کالس هــای 

کردنــد و تــا برگــزاری دوره هــا  شــماره شــش قائمیــه آغــاز 
ــز   ــز آمــوزش شــهریار نی توســط جهــاد دانشــگاهی،  در مرک

کــرد. آموزش هــای تئــوری را ســپری خواهنــد 
 ازجملــه مراحــل آموزشــی برگزار شــده برای این آتش نشــانان 

جــوان، می تــوان بــه  تشــریح موقعیــت اجتماعــی و ســازمانی، 
تمریــن پهــن کــردن و جمــع آوری لوله هــای نواری آتش نشــانی، 

آموزش و تمرین نردبان، دوره آمادگی جســمانی و کالس تئوری 
حریق اشــاره کــرد.

در دیــدار جمعــی از راننــدگان نــاوگان اتوبوســرانی با شــهردار 
اسالمشــهر، مشــکالت ایــن قشــر زحمت کــش مــورد بررســی 
قــرار گرفــت. در ایــن جلســه کــه بــا هــدف حــل مســائل مربوط 
بــه راننــدگان فعــال در خطــوط اتوبوســرانی اسالمشــهر در 
محــل ســالن جلســات حــوزه شــهردار و بــا حضــور مســئولین 
ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری برگــزار شــد، 
تعــدادی از راننــدگان بــا بیــان مشــکالت خــود خواســتار رفــع 
مســائل کاری از جملــه حمایــت شــهرداری از آنــان در ایــام 

کرونایــی شــدند.
شــهردار اسالمشــهر نیــز پــس از شــنیدن درددل راننــدگان 
ضمــن قدردانــی از زحمــات آنــان بــه ویــژه در شــرایط ســخت 
کرونایــی کــه شــبانه روز در حــال خدمت رســانی بــه مــردم 
ــار و  هســتند، دســتورات الزم را بــه ســازمان حمــل و نقــل ب

مســافر صــادر کــرد.  

بــه بوســتان 6.5 هکتــاری  پــروژه احــداث جــاده ورودی 
بــا  بلــوار حضــرت معصومــه،  از ســمت  شــهید ســلیمانی، 
اجــرای عملیــات جدولگــذاری، احــداث رفیــوژ وســط بلــوار 
و آماده ســازی آن جهــت کاشــت گل و گیــاه و فضای ســبز، 

تامیــن روشــنایی مســیر و... در حــال اجــرا می باشــد.
ــه  ــه س را ب ــرت معصوم ــوار حض ــیر، بل ــن مس ــت ای ــی اس گفتن

شــهرک امام حســین ع نیــز متصــل می کنــد.

معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی از اجــرای طــرح 
نــذر خــون توســط کارکنــان شــهرداری همچــون 
ســنوات گذشــته خبــر داد. صیــدی در توضیــح 
حضــرت  ســوگواری  ایــام  در  گفــت:  خبــر  ایــن 
سیدالشــهدا)ع( و بــا وجــود بیمــاری کرونــا، طــی 
هماهنگــی بعمــل آمــده بــا ســازمان انتقــال خــون 
اســتان تهران، پس از اســتقرار اکیپ این ســازمان 
در ســاختمان شــهرداری مرکز اسالمشهر، کارکنان 
شــهرداری اقــدام بــه اهــدای خون خــود نمودند.
گفتنــی اســت ایــن اقــدام در پــی اعــالم ســازمان 
انتقــال خــون در خصــوص نیاز ســازمان به خــون و 
ســایر فــرآورده هــای خونی جهت مداوای بیمــاران 

صــورت پذیرفــت .

رییــس  بــه  صنعــت  و  قلعــه  خیابــان  ســاکنان  مشــکالت 
شــورای اســالمی شــهر منتقــل شــد.  اورینــب مســرور رئیــس 
شــورای اســالمی شــهر بــا حضــور در خیابــان تختــی )قاســم 
آبــاد ســابق( بــه گفتگــو بــا شــهروندان ســاکن خیابــان قلعــه 
و صنعــت پرداخــت. در ایــن بازدیــد کــه بــه همــراه مســئول 
انجــام  دو  منطقــه  شــهردار  و  فرمانــداری  بانــوان  امــور 
شــد،ضمن نشســت صمیمــی بــا همشــهریان مشــکالت آنهــا 

بــه درخواست های شــان رســیدگی شــد. بررســی و 

     تازه نفس ها   
  آمـــدنـــد

شــهر  ســطح  ســپتینگ های  و  کانال هــا  الیروبــی  و  پاکســازی  عملیــات 
در مناطــق مختلــف، از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــا همــت عوامــل 
و پاکبانــان مدیریــت پســماند و بــه منظــور افزایــش بهداشــت 
از  آلودگی هــای محیطــی و جلوگیــری  محیــط شــهری، کاهــش 

وقــوع آبگرفتگــی معابــر بــه طــور دوره ای انجــام می شــود.
در چنــد روز گذشــته، عملیــات پاکســازی و الیروبــی انهــار 
و کانال هــای ســطح منطقــه دو اسالمشــهر در حالــی صــورت 
محل هــا  ایــن  از  نخالــه  و  زبالــه  تــن   50 حــدود  کــه  گرفــت 

شــد.  جمــع آوری 
هرچنــد پاکســازی و الیروبــی آنهــار از جملــه وظایــف شــهرداری 
اســت در جهــت بهداشــت و نظافــت شــهری انجــام می شــود، امــا 
بــه طــور حتــم مشــارکت شــهروندان در عــدم تخلیه زبالــه، نخاله های 
ســاختمانی و ضایعــات در جوی هــا و انهــار می توانــد کمــک شــایانی در 
کاهــش آلودگی هــای محیطــی و عــدم آبگرفتگــی بــه ویــژه در فصــل بارندگــی نمایــد.  
ضمــن آنکــه ایــن همــکاری شــهروندان فهیــم اسالمشــهری، از زحمت مضاعفــی که بــر دوش پاکبانان 
زحمت کــش شــهرداری بابــت رفــع مسدودســازی مســیر دفــع آبهــای ســطحی اســت، خواهــد کاســت.

تخلیــه نخاله هــای ســاختمانی و پســماندهای شــهری در حاشــیه معابــر از جملــه 
معضالتــی اســت کــه عــالوه بــر مخــدوش نمــودن منظــر شــهری و تهدیــد 

زیســت محیطــی، باعــث تحمیــل هزینه هــای باالیی بــرای مدیریت شــهری 
می شــود. عــدم توجــه برخــی شــهروندان بــه ایــن مســاله مهــم در 

روزهــای گذشــته موجــب شــده بود حــدود 40 تن نخاله و پســماند در 
خیابــان زرافشــان اسالمشــهر رهــا باشــد که با فعالیــت روزانه ماشــین 
آالت ســازمان مدیریــت پســماند، عملیــات پاکســازی و جمــع آوری 
آنهــا انجــام و بــه محــل دفــن مجــاز پســماندهای شــهری منتقــل شــد. 

گفتنی اســت از آنجایی که محل های مشــخصی برای تخلیه نخاله های 
ساختمانی پیش بینی شــده که شــهروندان می توانند در این خصوص 

بــا ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اسالمشــهر هماهنگی هــای الزم را 
بــه عمــل آورنــد، بــر اســاس مــاده ۱6 قانــون مدیریــت پســماند، افــراد خاطــی در 

موضــوع تخلیــه خــاک و نخاله هــای غیر مجــاز بــه مراجــع قضایــی معرفــی می شــوند کــه 
این اقدام با شناســایی رانندگان خودرو و مالکان متخلف صورت یافته و جریمه های ســنگین برای این دســت 
سودجویان در نظر گرفته خواهد شد.  ضمن آنکه شهروندان محترم درصورت مشاهده هرگونه تخلف در این 
زمینه می توانند در راســتای کاهش مخاطرات زیســت محیطی موارد را از طریق ســامانه ۱۳۷ اطالع رســانی نمایند. جمع آوری شد                                   

زباله و نخاله 
از جوی های 
فاضالب اسالمشهر

نخاله و پسماند  
ساختمانی از  

خیابان زرافشان

ُتـــــن5040

رعایت کنیم!

با اجرای سنگ فرش، 
پیاده روهای خیابان کاشانی

 همسطح سازی می شود

شــهروندان  حــال  رفــاه  جهــت  در 
و تســهیل در تــردد آنهــا، عملیــات 
همسطح ســازی پیاده رو در خیابان 
فنــی و  کاشــانی توســط معاونــت 
بــا همــکاری  عمرانــی شــهرداری و 
یــک کلیــد  واحــد عمــران منطقــه 

اســت.   خــورده 
هم اکنــون، بــا اجــرای ســنگ فرش 
پیــاده رو در ضلــع شــرقی و غربــی 
انتهــای خیابــان کاشــانی حدفاصل 
عملیــات   ،۲5 تــا   ۲۳ کوچــه 
هم سطح ســازی پیاده روهــای ایــن 
خیابــان پرتــردد حد فاصــل کوچه 9 

تــا ۱۱ در حــال اجــرا می باشــد.

برگزاری طرح نذر خون 
توسط کارکنان شهرداری

تابلیه زیرگذر کاشانی، تکمیل شد 


