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عج بلوار ولیعصر 

بلوار شهید مفتح

با اتمام عملیات احداث میدان در تقاطع 
بلوار ولیعصر و بلوار مفتح واوان و همچنین عملیات 

احداث بلوار در جاده کمالیه منتهی به این میدان، این پروژه مورد 
بهره برداری قرار گرفت. همزمان با پروژه احداث میدان در تقاطع بلوار ولیعصر و 

بلوار مفتح که با هدف بهبود وضعیت تردد و رفع مشکالت ترافیکی در این محدوده از شهرک 
واوان به مرحله اجرا درآمد، بلوار ابتدایی جاده کمالیه نیز در طول ۳۰۰ متر، پس از اجرای پروژه های 

عمرانی زیرسازی، جدول گذاری به طول ۲۰۰۰ متر، روکش آسفالت با مصرف ۲۸۵ تن آسفالت و همچنین نصب 
چراغ های روشنایی، نصب عالئم ترافیکی و رنگ آمیزی جداول، مورد بهره برداری شهروندان قرار گرفت. 

گفتنی است جاده کمالیه که از تقاطع بلوار ولیعصر و بلوار مفتح آغاز می شود، یکی از اصلی ترین
 جاده های دسترسی از شهرک واوان به اتوبان تهران _ قم می باشد.

مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اسالمشهر

ســـالمـاسالمشهر
خبرنامه الکترونیک شهرداری اسالمشهر  n  شماره چهارم n  پنج شنبه 17 مهر ماه 1399

نیروی انتظامی، در تامین بیشتر امنیت مردم
شـــورا و شهـرداری را در کنار خود بدانــد

در دیدار رئیس و اعضای شورا ی شهر و شهردار اسالمشهر با فرماندهی انتظامی شهرستان، عنوان شد:

بــه مناســبت هفتــه نیــروی انتظامــی، حســین طــال شــهردار بــه همــراه اورینــب 
ــر  ــی اکب ــس، عل ــب رئی ــی نای ــم نایب ــهر، کری ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــرور رئی مس
ترابــی دبیــر  و همچنیــن علیرضــا مهرپویــان طارانــی و امیــن اســدی از دیگــر 
اعضــای شــورای اســالمی شــهر، بــا ســرهنگ کرمــی فرمانــده انتظامــی شهرســتان 

و همــکاران وی دیــدار کردنــد.
در ایــن دیــدار، رئیــس شــورا ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا اظهــار 
داشــت: اجــرای پــروژه هــای کوچــک و بــزرگ در ســطح شــهر توســط شــورا و 

مجموعــه مدیریــت شــهری بــا وجــود امنیتــی کــه مامــوران شــجاع و غیــور 
نیــروی انتظامــی فراهــم کرده انــد، امکانپذیــر شــده و از ایــن بابــت از زحمــات 

شــبانه روزی نیــروی انتظامــی تشــکر مــی کنــم.
مســرور، در ادامــه بــا تاکیــد بــر همــکاری همه جانبه شــورا وشــهرداری با نیروی 
انتظامــی گفــت: مــا را بــه عنــوان نماینــدگان مــردم در کنــار خودتــان بدانیــد و 
قطعــا همــکاران مــا در شــورای شــهر و شــهرداری از هیــچ مســاعدتی در جهــت 

تامیــن امنیــت شــهروندان دریــغ نخواهنــد کــرد.

شهروندان اسالمشهری رکورد زدند
تولید ۳19 تن پسماند شهری در یک روز

تولیــد بــاالی زبالــه شــهری توســط شــهروندان، یکــی از مشــکالتی اســت کــه مدیریــت شــهری بــا آن 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد. مقــدار تولیــد پســماند در شــهر اسالمشــهر، بــه طــور میانگیــن ۲۸۰ تــن 
در روز اســت، امــا در چنــد روز گذشــته ایــن مقــدار بــه ۳19 تــن رســید کــه ایــن رونــد افزایشــی، هزینــه 

بســیار باالیــی را بــرای جمــع آوری و دفــن آن را بــه مجموعــه مدیریــت شــهری تحمیــل می کنــد.

مالقات عمومی شهردار اسالمشهر با شهروندان 
در سه شــنبه ای کــه گذشــت، دکتــر حســین طــال شــهردار اسالمشــهر بــا  ۲1 نفــر از شــهروندان دیــدار و 

پــای صحبت هــای آنــان نشســت و نســبت بــه حــل مشــکالت آنــان دســتورات الزم را صــادر کــرد.
در ایــن دیــدار چهــره بــه چهــره کــه بــا رعایــت موازیــن بهداشــتی در محــل حــوزه شــهردار و بــا حضــور 
تعــدادی از معاونیــن و مدیــران شــهرداری برگــزار شــد، دســتورات الزم توســط دکتــر طــال جهــت حــل 

مشــکالت و مســائل مطــرح شــده از ســوی مالقــات کننــدگان بــه مبــادی ذیربــط صــادر شــد.
گفتنی اســت بر اســاس دســتور العمل ابالغی از  اســتانداری تهران مبنی بر برگزاری جلســات مالقات 
عمومی روســای دســتگاه های اجرایی با شــهروندان شــهرهای اســتان تهران، روزهای سه شــنبه هر 

هفته شــهروندان با شــهردار و ســایر مدیران شــهری را مالقات می کنند.

استمرار عملیات ضدعفونی ادارات و معابر عمومی سطح شهر  
عملیــات ضــد عفونــی ادارات و معابــر عمومــی شــهر توســط ســتاد ضدعفونــی دائمــی حــوزه خدمــات 

شــهری ادامــه دارد. 
ایــن اقــدام کــه از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا آغــاز شــده، بــا هــدف پیشــگیری از شــیوع بیشــتر  
همچنــان ادامــه داشــته و  در همیــن راســتا طــی عملیات هــای جداگانــه دفاتــر، اتاق هــا، محوطــه و 
ســرویس بهداشــتی نواحــی ســه گانه منطقــه دو، پایانــه، ســاختمان شــورای شــهر، منــازل برخــی از 

بیمــاران کرونایــی و همچنیــن برخــی از معابــر عمومــی شــهر ضدعفونــی شــدند. 
گفتنــی اســت ایــن عملیــات بــه صــورت مســتمر و روزانــه، تــا قطــع زنجیــره انتقــال بیمــاری کرونــا در 

ســطح شــهر ادامــه خواهــد داشــت.

بــی احتیاطــی در نگهــداری مــواد اشــتعال زا  موجــب آتــش ســوزی مهیــب در یکــی از ســوله های 
مجتمــع صنفــی خدماتــی اسالمشــهر شــد کــه بــا تــالش آتش نشــانان، مهــار شــد. 

بــه گفتــه رئیس ســازمان آتش نشــانی اسالمشــهر، ایــن آتش ســوزی در یکی از ســوله های 
خیابــان ســعادت مجتمــع صنفــی خدماتــی اسالمشــهر  بــه وقــوع پیوســت کــه بالفاصلــه 
ــه  ــا توجــه ب ــد، امــا ب ــت اعــزام ش ــل حادثــه بــه موقعی ــع در نزدیکــی مح ــتگاه ۴ واق ایس
شــدت و حجم آتش ســوزی هفت ایســتگاه از اسالمشــهر و دو ایســتگاه از شهر چهاردانگه 
و همچنین هفت ایســتگاه از ســازمان آتش نشــانی تهران به محل این حادثه شــتافتند.  
علــت ایــن حادثــه انفجــار یکــی از بشــکه های نگهــداری روغن هــای صنعتــی و ســرایت آتــش 
آن بــه بخش هــای دیگــر ســوله بــوده  کــه خســارات مالــی زیادی برجای گذاشــت و وجــود مواد 
آتــش زا از قبیــل روغن هــای صنعتــی، رزیــن و تینــر، عملیــات اطفــاء را نیــز پــر خطــر و دشــوار کــرده 

بــود، چــرا کــه هــر آن احتمــال گســترش آتــش بــه واحدهــای همجــوار  وجــود داشــته داشــت. 
امــا خوشــبختانه بــا تــالش آتش نشــانان هــر ســه شــهر و بکارگیــری تجهیــزات مــدرن آتش نشــانی تهران 

ایــن آتش ســوزی بــدون تلفــات جانــی مهــار شــد.  

بــا شــروع اولیــن بــاران پاییــزی عوامــل خــدوم خدمــات شــهری شــهرداری اسالمشــهر در نقــاط مختلــف شــهر 
مســتقر ونســبت بــه رفــع آبگرفتگی معابــر اقــدام کردند. همچنین حــوزه معاونت خدمــات شــهری و امور 

مناطــق، معاونیــن و مســئولین خدمــات شــهری مناطــق و نواحــی تابعــه  بــه صــورت آمــاده بــاش در 
معابــر اصلــی و فرعــی حضــور یافتــه و آبهــای ســطحی ناشــی از بــارش بــاران را هدایــت کردنــد.  عوامــل 

و نیروهــای کارگــری شــهرداری نیــز کــه مجهــز به ابــزار آالت رفع آبگرفتگی هســتند، در چندین نقطه 
حســاس و آبگیــر شــهر حاضــر و نســبت بــه رفــع آبگرفتگــی انهــار و کانال هــای هدایــت آبهای ســطحی 

اقــدام کردنــد تــا مشــکل و مزاحمتــی بــرای شــهروندان عزیــز  پیــش نیایــد. 
شــهرداری اسالمشــهر از هفته هــای گذشــته بــا اصالحــات عمرانــی و الیروبــی بــه موقــع انهــار و 
کانل هــای شــهری در برخــی محــالت و معابــر، تمهیــدات الزم را بــرای رفــع آبگرفتگــی پیش بینــی 
کــرده بــود کــه موجــب شــد در بارش هــای صــورت گرفتــه ایــن مشــکل در آن محــالت بــه حداقــل 

برســد.  هرچنــد یکــی از معضــالت اصلــی گرفتگــی کانال ها و انهار ســطح شــهر، انداختــن زباله های 
شــهری در جوی های فاضالب اســت که موجب انســداد مســیر عبور آب و به تبع آن گرفتگی معابر 

و ایجــاد ســیالب های شــهری در هنــگام بارندگــی می شــود.  
در روزهــای گذشــته بــا الیروبــی و پاکســازی کانال هــا، ســپتینگ ها، دریچه هــای زباله گیــر و جوی هــا 

و کانالهــای ســر پوشــیده و روبــاز ســطح شــهر حجــم انبوهــی از زباله هــای داخــل آنهــا پاکســازی شــد کــه بــد 
نیســت بدانیــم ایــن حجــم تنهــا در منطقــه دو اسالمشــهر، بالــغ بــر ۴۰ تــن بــود! 

با تالش آتش نشانان اسالمشهر، چهاردانگه و تهران با بکارگیری تجهیزات مدرن اعزامی از شهرداری تهران صورت گرفت؛ 

مهار شعله های سرکش آتش در مجتمع صنفی خدماتی اسالمشهر
تالش شبانه شهرداری برای رفع آبگرفتگی معابر 

روند پیشرفت مترو اسالمشهر در هفته ای که گذشت 
)منتهی به 17 مهرماه 1399(
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