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در راستای ارائه خدمات و تکریم ایثارگران و خانواده  های معظم شهدا صورت گرفت:  

تجلیل استاندار تهران از شهرداری اسالمشهر

ســـالمـاسالمشهر

شــهرداری  ســبز  فضــای  و  منظــر  ســیما،  ســازمان  رئیــس 
اسالمشــهر، گفــت: بــا اجــرای پروژه هــای در دســت احــداث، 
افزایــش چشــمگیری در ســرانه های خدماتــی و فضــای ســبز 

شــهری خواهیــم داشــت. 
پروژه هــای  بازدیــداز  حاشــیه  در  عســگریان  هوشــمند 
عمرانــی ایــن ســازمان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: در راســتای 
ارائــه خدمــات رفاهــی و  افزایــش فضــای ســبز شــهری و 
تفریحــی بــه شــهروندان، چندیــن طــرح عمرانــی در مناطــق 
مختلــف شــهر  بــه مرحلــه اجــرا در آمــده کــه بــا تکمیــل و 
ــرداری از ایــن پروژه هــا  شــاهد افزایــش چشــمگیری  بهره ب

در ســرانه فضــای ســبز شــهر خواهیــم بــود. 
ایــن  اقــدام  عســگریان در خصــوص پروژه هــای در دســت 
ــزرگ تفریحــی خدماتــی شــهید  ســازمان، افــزود: مجموعــه  ب
و  مهمتریــن  از  یکــی  آبــاد(  )میــان  ســلیمانی  قاســم  حــاج 
بــا  ســازمان  توســط  کــه  اســت  پروژهایــی  شــاخص ترین 
۸۰درصــد پیشــرفت در حــال تکمیــل می باشــد. ضمــن اینکه 
اجــرای عملیــات پیــاده راه ســازی باغ فیــض، پارک ایرانیــان در 
بلــوار خلیــج فــارس قائمیــه، پارک هــای معلــم و حضــرت زینب 
)س( نیــز از دیگــر پــروژه هایــی هســتند کــه در ایــن راســتا بــا 

پیشــرفت خوبــی توســط ســازمان در حــال انجــام اســت.

رییــس ســازمان مدیریــت پســماند از اتمــام عملیات ســاخت 
آزمایشــگاه کارخانــه آســفالت شــهرداری اسالمشــهر جهــت 

کنتــرل کیفیــت آســفالت مــورد اســتفاده خبــر داد.
بذرگــری در توضیــح ایــن خبــر گفــت: آزمایشــگاه کارخانــه 
ــگاه  ــات آزمایش ــق الزام ــهر مطاب ــهرداری اسالمش ــفالت ش آس
طبقــات  ســاخت  جهــت  کافــی  اســتحکام  بــا  و  اســتاندارد 
فوقانــی تــا دو طبقــه دیگــر، در مســاحت ۲۸۰ مترمربــع بــا 
هزینــه ای بالــغ بــر ۴۰۰ میلیــون تومــان در محــل کارخانــه 

آســفالت شــهرداری در طــول ۳ مــاه ســاخته شــد.
گفتنــی اســت ســابق بــر ایــن بــرای تاییــد بتــن و متریــال 
مصرفــی ایــن نمونه هــا بــه آزمایشــگاه های خــاک بیــرون 
ــداث  ــا اح ــن ب ــد، ولیک ــد می ش ــتاده و تایی ــه فرس از مجموع
ایــن آزمایشــگاه و تجهیــز امکانــات تــا کمتــر از یــک مــاه دیگــر 
کلیــه آزمایشــات مــورد نیــاز بــرروی آســفالت از نظــر جنــس، 
دانــه بنــدی، نــوع، مقاومــت و ... در ایــن آزمایشــگاه انجــام 

ــد. ــد ش خواه

اســتاندار تهــران بــا اهــدای لوحــی از شــهردار و مجموعــه 
شــهرداری اسالمشــهر برای ارائه خدمات و تکریم ایثارگران 

و خانواده هــای معظــم شــهدا تجلیــل کــرد.
دکتــر علــی محمــد اســالمی مشــاور اســتاندار و مســئول 
امــور ایثارگــران اســتانداری تهــران بــا حضــور در شــهرداری 
اسالمشــهر از تالش هــا و خدمــات شــهردار و واحــد امــور 
ایثارگــران شــهرداری اسالمشــهر تقدیــر و قدردانــی کــرد.

ــا ابــالغ پیــام لــوح تقدیــر اســتاندار  اســالمی، در ایــن دیــدار ب
تهــران، بیــان کــرد: در ارزیابــی بــه عمــل آمــده از عملکــرد 
و  خدمــات  ارائــه  زمینــه  در  تهــران  اســتان  شــهرداری های 
تکریــم ایثارگــران و خانواده هــای معظــم شــهدا، واحــد امــور 
ایثارگران شــهرداری اسالمشــهر در بین ۴۳ شــهرداری استان، 
رتبــه نخســت را کســب کــرده اســت. مســئول امــور ایثارگــران 
استانداری تهران با اشاره به اهمیت و جایگاه تکریم و توجه 
بــه ایثارگــران در ادارات، تاکیــد کرد: اگر روحیه ایثــار و فداکاری 
دوران ۸ ســال دفــاع مقــدس در جامعــه جــاری و حاکم باشــد، 
بســیاری از مســائل و مشــکالت جامعــه امــروز حــل می شــود، 
توجــه بــه فرهنــگ ایثارگــری و تکریــم از ایثارگــران و خانــواده 

معظــم شــهدا و جانبــازان، تعظیــم شــعائر دینــی ایرانــی و ملــی 
ماســت و زنده نگه داشــتن ارزش های فرهنگی کشــور است.
دکتــر حســین طــال شــهردار اسالمشــهر نیــز ،ضمــن قدردانــی 
از فعالیت هــای انجــام شــده در مجموعــه معاونــت فرهنگی 
کــرد:  اظهــار  اسالمشــهر،  شــهرداری  ایثارگــران  امــور  و 
موفقیت هایــی کــه امــروز بــه دســت آمــده مرهــون خــون 
شــهیدان اســت، امــروز مســئولی کــه در هــر جایــگاه قــرار 
گرفتــه، بایــد بــه خــون هایــی کــه بــرای حفــظ  کیــان ایــن آب 
و خــاک ریختــه شــده توجه داشــته باشــد و حرمــت و احترام 

ایثارگــران دوران دفــاع مقــدس را گرامــی بــدارد.
در دیــدار مشــاور اســتاندار تهــران بــا شــهردار اسالمشــهر کــه 
علــی اکبــر ترابــی دبیــر شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر هــم 
حضــور داشــت، لــوح تقدیــر دکتر محســنی بندپی اســتاندار 
تهــران بــه شــهردار اسالمشــهر و حجــت االســالم شــاکری 
مســئول امــور ایثارگــران اهــدا و از زحمــات صیــدی معــاون 
اجتماعــی فرهنگــی شــهرداری اسالمشــهر در ارائــه خدمــات 
بــه ایثارگــران و جانبــازان و دیــدار از خانواده هــای معظــم 

شــاهد تقدیــر و قدردانــی شــد.

با راه اندازی اپلیکیشن پسماندهای خشک انجام می شود:

مدیریت تفکیک زباله از مبدا در اسالمشهر
خدمات شهری

سرپرســت هماهنگــی و نظــارت بــر خدمــات شــهری شــهرداری 
اسالمشــهر، گفت: با راه اندازی اپلیکیشــن پســماند خشــک، 
فرآینــد تقاضــای تفکیــک زبالــه از مبــدا توســط شــهروندان 

عملیاتــی می شــود.
داوود علی نیا، در جلســه با پیمانکاران پســماندهای خشک 
و کارشناســان حــوزه خدمــات شــهری، اظهــار کــرد: در راســتای 
ارتقــای خدمــات بــه شــهروندان و مدیریــت در تفکیــک زباله، 
اپلیکیشن پسماند خشــک در اسالمشــهر طراحی و راه اندازی 

ــود. می ش
ــا اشــاره بــه تولیــد روزانــه قریــب بــه ۳۰۰ تــن زبالــه در  وی ب
اسالمشــهر، افــزود: بــا توجــه به پیشــرفت تکنولــوژی و تغییر 
رویکــرد فعالیت هــا از روش هــای ســنتی بــه سیســتم های 
پســماند  اپلیکیشــن  راه انــدازی  بــا  داریــم  نظــر  در  نویــن، 
خشــک، عملیــات جمــع آوری و تفکیــک زبالــه از مبــدا را بیشــتر 

از گذشــته مدیریــت کنیــم.
ــدازی  ــای راه ان ــه مزای ــد ب ــا تاکی ــهری ب ــات ش ــر خدم ــن مدی ای
و اســتفاده از ایــن برنامــه، بیــان کــرد: مدیریــت در فرآینــد 
تفکیــک از مبــدا، هوشمند ســازی تفکیــک زبالــه، آمــوزش و 
ترغیب شــهروندان به جمع آوری پســماندهای خشــک، رصد 
و بارگیــری صحیــح و منظــم پســماندهای خشــک، کاهــش 
میــزان زباله هــای شــهری و جلوگیــری از پدیــده زباله گــردی 
و... را می تــوان از جملــه مزایــای راه انــدازی و بهره بــرداری از 
ایــن برنامــه برشــمرد. علی نیــا، خاطرنشــان کــرد: بــا بهره گیــری 
از ایــن برنامــه و تغییــر روش ســنتی جمــع آوری پســماندهای 
خشــک شــهری، عــالوه بــر ارتقــاء فرهنــگ شــهروندی و تکریــم 
شــهروندان، ارتقــاء بهداشــت عمومــی و ســالمتی پرســنل و 
شــهروندان، روزانــه شــاهد کاهــش حداقــل ۳۰ تــن زبالــه در 

ســطح شــهر خواهیــم بــود.

خبرنامه الکترونیک شهرداری اسالمشهر  n  شماره پنجم n  پنج شنبه 24 مهر ماه 1399

مسرور: شرمنده اهالی محترم سالور هستیم

از امالک شهرداری اسالمشهر سنددار شدند

کید بر لزوم ساماندهی و رفع معضل سکوی جمع آوری زباله سالور  در صحن علنی شورا تا

خ  22 مهرماه 1399 صحن علنی شورای اسالمی شهر - مور

بوستان تقوی 
توسعه می یابد

با آزادسازی و تخلیه محوطه شهربازی

اورینب مســرور، رئیس شــورای اســالمی شــهر اسالمشــهر در  هشــتاد و چهارمین جلســه رســمی شــورا با اشــاره به اینکه 
طی چند هفته گذشــته تعدادی از شــهروندان اهالی ســالور از وجود ســکوی انتقال زباله در نزدیکی محل زندگیشــان 
کــه مشــکالتی را بــرای اهالــی فراهــم ســاخته گالیــه و از برخــورد مدیــر شــهری کــه روزهــای اخیــر قــول مســاعدت داده و 
پس از گذشــت چند روز با مراجعه مجدد شــهروندان برخورد نا مناســبی داشــته ابراز گالیه و شــکایت داشــتند، ادامه 
داد: مــردم ســاکن آن منطقــه گناهــی ندارنــد کــه محــل سکونتشــان در ۵۰ متــری ســکوی انتقــال زبالــه اســت، از ایــن رو 
امیــدوارم هــر چــه ســریع تر بــرای ســکوی انتقــال زبالــه ســالور تدابیــری اندیشــیده شــود تــا بــا رفــع ایــن مشــکالت بیــش 
از ایــن شــرمنده مــردم نباشــیم. وی در ایــن جلســه کــه بــا حضــور اکثریــت اعضــا، شــهردار و برخــی مدیــران شــهری و 
اصحــاب رســانه برگــزار شــد، بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا احــداث بافت هــای مســکونی و افزایــش جمعیــت شــهر اسالمشــهر، 
قطعــًا ایــن میــزان زبالــه رو بــه افزایــش اســت، افــزود: ایــن یکــی از دغدغه هــای اعضــای شــورا اســت و بایــد تدابیــری 

بــرای کاهــش ایــن حجــم از زبالــه اندیشــیده شــود.
شــهردار اسالمشــهر نیــز در ایــن جلســه بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهرداری همــواره تــالش می کنــد وظایفــش را بــه نحــو احســن 
ــه  ــد هم ــع آن بای ــرای رف ــوده و ب ــهر ب ــهر اسالمش ــه ش ــق ب ــه متعل ــع آوری زبال ــکوی جم ــت: س ــار داش ــد، اظه ــام ده انج

ــوند.  ــل ش ــتگاه ها وارد عم دس
ــار الزم را در  ــود، اعتب ــالم ش ــبی اع ــکان مناس ــی م ــتگاه های متول ــوی دس ــه از س ــه چنانچ ــان اینک ــا بی ــال، ب ــر ط دکت
بودجــه در ســال آینــده شــهرداری در نظــر خواهیــم گرفــت، افــزود: رفــع معضــل ســکوی جمــع آوری زبالــه در دســتور 
کار شــهرداری اســت کــه چندیــن نقطــه بــرای  آن در نظــر گرفتــه شــده و اقدامــات الزم بــرای ســاماندهی ایــن مرکــز 

آغــاز شــده اســت.

جعفــر  محمدرضایــی مدیــر حقوقــی شــهرداری اسالمشــهر، در جلســه 
مدیران ارشــد شــهرداری که باحضور رئیس دادگســتری و دادســتان 
شهرســتان برگــزار شــد، بــا ارائــه گزارشــی از عملکــرد اداره حقوقــی 
شــهرداری، گفت: طی ســه ســال گذشــته برای یک میلیون و ۴۰۰ متر 
مربع از امالک شــهرداری، اســناد رســمی مالکیت اخذ شــده و تاکنون 

هیــچ یــک از امــالک شــهری بــه فــروش نرفتــه اســت.

رضایــی بیــان کــرد: در ایــن مــدت تنهــا یــک قطعــه زمیــن ۱۴۰۰ متــری بــا 
کاربری آموزشــی، فرهنگی و ورزشــی با اخذ مجوز از شــورای شــهر و رعایت 
الزامات قانونی وبه منظور رفع کمبودسرانه های شهری واگذار شده و 
تاکنــون شــهرداری بــا تامیــن منابع مالی خــود از طریــق ایجــاد درآمدهای 
پایــدار و جــذب اعتبــارات دولتــی و ارزش افــزوده و مدیریــت در منابــع 

مالــی طرح هــای عمرانــی را بــه مرحلــه اجــرا در آورده اســت.

شهردار اسالمشهر:
 چنانچه از سوی  دستگاه های متولی 
مکانی مناسب اعالم شود،
 اعتبار الزم را در بودجه سال آینده 
شهرداری در نظر خواهیم گرفت

یکصــد و چهــل و ســومین جلســه مدیــران ارشــد شــهرداری بــا حضــور 
رئیــس دادگســتری و دکتــر اســدی مقــدم  دکتــر کمیلــی مقــدم  

دادســتان اسالمشــهر روز ۱۹ مهرمــاه برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن جلســه شــهردار اسالمشــهر ضمــن خیــر مقــدم از امعــان 
بــه ویــژه ریاســت  نظــر و تالش هــای دســتگاه قضایــی شهرســتان 
دادگســتری و دادســتان اسالمشــهر در احقــاق و صیانــت از حقــوق 
عامــه قدردانــی کــرد و افــزود: امــروز اگــر در مســیر خدمت رســانی بــه 

شــهروندان و توســعه عمرانــی در شــهر اخبــار خوبــی بــه گوش می رســد 
در واقــع مرهــون همــکاری و همدلــی همــه مســئولین شهرســتانی 
ازجملــه دســتگاه محتــرم قضایــی و همراهــی خــوب شــهروندان  بــوده 
از فعالیت هــای شــهرداری  ایــن جلســه گزارشــی  اســت.  در ادامــه 
در حوزه هــای درآمــدی، عمرانــی، خدمــات شــهری و دســتاوردهای 

ــد. ــه ش ــه ارائ ــران مربوط ــط مدی ــی توس حقوق
دکتــر کمیلــی مقــدم رئیس دادگســتری اسالمشــهر  نیز در این جلســه 

بــا ابــراز خرســندی و تشــکر از زحمــات و تالشــهای صــورت گرفتــه توســط 
مجموعــه مدیریــت شــهری در ارائــه خدمــات بــه مــردم گفــت: کارهــا 
و اتفاقــات خوبــی کــه در  ســطح شــهر رقــم می خــورد بایــد بــه نحــو 
مناســبی بــه اطالع مردم رســانده شــود و مــردم حق دارند بداننــد  در 
بحــث متــرو و کارهــای عمرانــی چــه اتفاقاتــی در شــهر می افتــد، ضمــن 
اینکــه اصحــاب محتــرم رســانه هــم ضمــن انتقــاد درســت و ســازنده، 

اخبــار امیــد بخــش را باهــدف اصــالح امــور منعکــس کننــد.

برگزاری جلسه مدیران شهرداری با حضور رئیس دادگستری و دادستان اسالمشهر 

کمیلی مقدم: اقدامات خوب شهرداری، باید به مردم اطالع رسانی شود 

محوطــه شــهربازی واقــع در پــارک تقــوی کــه بــه 
صــورت اســتیجاری در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار 
داشــت، بــا دادخواســتی کــه از طــرف شــهرداری 
اسالمشــهر بــا عنوان فســخ قــرارداد اجــاره به دلیل 
عــدم ایفــای تعهــدات مســتاجر مطــرح شــد، بازپس 
گرفتــه شــد و هم اکنــون شــورای اســالمی شــهر و 
شــهرداری اسالمشــهر برنامــه ای را بــرای توســعه 
بوســتان تقــوی و ایجــاد فضایی تفریحی، فرهنگی 
و اجتماعــی در ایــن منطقــه  تدارک دیده انــد که در 
آینــده ای نزدیــک بــه مرحلــه اجــرا در خواهــد آمــد.

1.400.000 مترمربع  در سه سال گذشته

در ادامه کارهای متعدد عمرانی در سطح منطقه سه از ابتدای هفته جاری
 عملیات بهسازی چند معبر در سطح شهرک واوان کلید خورده است. 
مهدی فرزین مسئول واحد عمران منطقه سه در خصوص پروژه های جدید در دست احداث منطقه، گفت: 
بعد از اتمام و بهره برداری از جاده منتهی به کمالیه و پروژه میدان در انتهای بلوار ولیعصر 
از ابتدای این هفته همسطح سازی انتهای بلوار ولیعصر هم در دستور کار قرار گرفته است، 
ضمن اینکه  جدول گذاری خیابان شهدای گمنام و زیرسازی کوچه های ترنم ۱ و ۲ واقع در محله موسوم به شهرداران نیز آغاز شده است.

آغاز دور جدید عملیات عمرانی در شهرک واوان


