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ســـالمـاسالمشهر

عملیــات ضــد عفونــی ادارات و معابــر عمومــی شــهر کــه 
بــا هــدف  و  آغــاز شــده  کرونــا  ویــروس  انتشــار  زمــان  از 
پیشــگیری از شــیوع بیشــتر  بــه صــورت مســتمر توســط 
هفتــه  طــی  می پذیــرد،  انجــام  اسالمشــهر  شــهرداری 
گذشــته در ســاختمان شــورای اســالمی شــهر، ســاختمان 
 ،۳ ۱و  ناحیــه  منطقــه۲  شــهرداری  مرکــز،  شــهرداری 
شــهرداری منطقــه۳،  کالنتــری ۱۵ امامــزاده عقیــل و برخــی 

انجــام شــد. معابــر عمومــی شــهر 
گفتنــی اســت ایــن عملیــات بــه صــورت روزانــه تــا قطــع 
زنجیــره انتقــال بیمــاری کرونــا بــه همــت ســازمان مدیریــت 

ــت. ــهر ادامــه خواهــد داش ــطح ش ــماند در س پس

بــا رنــگ آمیــزی دیوارهــای بوســتان هــای ســطح شــهر عــالوه 
بــر زیباســازی، محیطــی بانشــاط بــرای شــهروندان ایجــاد 
خواهــد شــد. در ایــن راســتا دیوارهــای پــارک نــور واقــع در 
منطقــه یــک توســط عوامــل ســازمان ســیما منظــر و فضــای 
ســبز شــهری رنــگ آمیــزی شــد تــا ایــن بوســتان بیــش از 

ــود. ــا ش ــر و زیب ــهروندان دلپذی ــرای ش ــته ب گذش
همچنیــن در جهــت توســعه فضــای ســبز و افزایــش ســرانه ی  
فضــای ســبز در ســطح شــهر، عملیــات کاشــت نهــال در فضــای 
ســبز نقــاط مختلــف ســطح شــهر ادامــه دارد.طــی روزهــای اخیــر 
عملیــات کاشــت انــواع درختــان غیرمثمــر در جــاده کمربنــدی 
ســردار جنگل در شــهرک واوان توســط عوامل ســازمان ســیما، 

منظــر و فضــای ســبز شــهری در حــال انجــام اســت. 

مدیــر منطقــه ۵شــهرداری اسالمشــهر، گفــت: تعــداد ۵۴ 
ــده  ــه پرون ــیدگی ب ــرای رس ــاورزی ب ــاد کش ــتعالم از جه اس
تخلفــات ســاختمانی در منطقــه ۵ بی پاســخ مانــده اســت.
حســین اصغــری در جلســه هفتگــی مدیــران شــهرداری 
اظهــار  شــد،  برگــزار  اسالمشــهر  فرمانــدار  حضــور  بــا  کــه 
کــرد: در راســتای برخــورد بــا ســاخت و ســازهای غیرمجــاز 
ــه تخلفــات ســاختمانی در منطقــه ۵ تعــداد  و رســیدگی ب
۵۴ اســتعالم از جهــاد کشــاورزی بــدون پاســخ مانــده کــه 
ــه ایــن پرونده هــا  ــد رســیدگی ب باعــث بالتکلیفــی در رون

شــده اســت.
اصغــری بــا اشــاره بــه مداخــالت عوامــل شــهرداری تهــران در 
بــروز تخلفــات در برخــی نقــاط منطقــه ۵ افــزود: متاســفانه 
به دلیل سردرگمی و بالتکلیفی شهروندان در منطقه ۵ و 
مداخالت ماموران شــهرداری منطقه ۱۸ در حریم شــهرداری 
اسالمشــهر، شــاهد بــروز برخــی تخلفــات مدیریــت شــده و 

بعضــًا هدایــت شــده در منطقــه هســتیم.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت تعییــن تکلیــف حریــم شــهرداری 
گفــت: بــه علــت عــدم نظــارت و چــراغ ســبز نشــان دادن 
عوامــل شــهرداری منطقــه ۱۸ تهــران در ســنوات گذشــته، 
افــراد ســودجو و فرصــت طلــب اقــدام بــه تغییــر کار بــرای 
اراضــی و کاربــری اراضــی کشــاورزی و ایجــاد بــاغ ویــال هــا و 
باغچــه رســتوران هــای غیرمجــازدر ســطح منطقــه  کرده اند.
،خاطرنشــان  اسالمشــهر  شــهرداری   ۵ منطقــه  مدیــر 
کــرد: علی رغــم افزایــش گشــت های کنترلــی و نظــارت بــر 
ســاخت و ســازها و مراکــز تخلیــه نخالــه، متاســفانه در 
برخــی نقــاط شــهر پســماندها و نخاله هــای ســاختمانی بــه 
ــراد  ــده ای اف ــط ع ــده توس ــت ش ــد و هدای ــورت هدفمن ص
فرصت طلــب  تخلیــه مــی شــود کــه عــالوه بــر ایجــاد آلودگی 
حــوادث  برخــی  بــروز  زمینه ســاز  بهداشــتی،  و  بصــری 

وتخلفــات دیگــری در منطقــه شــده اســت.

برگزاری جلسه کمیته 
درآمدی و وصول مطالبات

منطقه یک

جلســه کمیتــه درآمــدی و وصــول مطالبــات منطقــه یــک بــه 
ریاســت یونــس غفــاری مدیــر منطقــه برگــزار شــد.

در ایــن جلســه کــه بــا حضور معاونین و مســئولین واحدهای 
مربوطــه برگــزار شــد بــه تعامــل بیشــتر حــوزه هــای شهرســازی 
و درآمــدی در راســتای رســیدن بــه درآمدهــای پایــدار اشــاره 
شــد و بــر مــواردی همچــون شــفاف ســازی امــورات درآمــدی، 
اجــرای دقیــق قوانیــن  پیگیــری جــدی وصــول مطالبــات، 
شهرســازی، محاســبات دقیــق در عــوارض تاکیــد شــد تــا 
عــالوه بــر افزایــش راندمــان کاری ، خدمــت رســانی مطلــوب 

بــه شــهروندان صــورت پذیــرد.
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همت جهادی در اتمام 
کمربندی الغدیر اسالمشهر  روکش آسفالت 

معــاون خدمــات شــهری و امــور مناطــق شــهرداری از آمادگی 
کامــل ســتاد عملیــات زمســتانه شــهرداری و اتخــاذ تدابیــر 

الزم در ایــن خصــوص خبــر داد.
عملیــات  ســتاد  نشســت  اولیــن  در  حمیــدی  محســن 
و  پیشــگیری  لــزوم  بــه  توجــه  بــا  شــهرداری  زمســتانه 
نــزوالت  بــارش  هنــگام  در  حــوادث  وقــوع  از  جلوگیــری 
تجهیــزات  و  آالت  ماشــین  ســازی  آمــاده  بــه  آســمانی، 

بــاش کلیــه نیروهــا اشــاره نمــود. آمــاده  ، و  موردنیــاز 
شــهری،  خدمــات  مدیــر  نیــا  علــی  کــه  جلســه  ایــن  در 
مســئولین  و  بحــران  مدیریــت  ســتاد  مســئول  غالمــی 
مــواردی  داشــتند،  حضــور  ششــگانه  مناطــق  نواحــی 
ــه  ــهر ب ــی ش ــی و فرع ــر اصل ــدی معاب ــیم بن ــون تقس همچ
مســئول  یــک  بــه  قســمت  هــر  واگــذاری  و  قســمت   ۱۱
ناحیــه، تخصیــص ماشــین آالت بــرف روب بــه همــان 

یــازده قســمت بــا توجــه بــه اولویــت معابــر بررســی رونــد 
ــته  ــی ۱۵۰۰۰بس ــهر، جانمای ــطح ش ــای س ــی کاناله الیروب
شــن و نمــک در قالــب ۱۴۰ مخــزن در ســطح شــهر، آمــاده 
ایســتگاه   ۳ و  نمــک  و  شــن  مخلــوط  تــن   ۱۰۰ ســازی  
تمــام مکانیــزه پاشــش مــاده یــخ زدا و ... مــورد بحــث 
ایــن  در  تصمیماتــی  و  گرفــت  قــرار  حاضریــن  بررســی  و 

خصــوص اتخــاذ شــد.

حمیدی، معاون خدمات شهری و امور مناطق شهرداری اسالمشهر  خبر داد:

آمادگی کامل ستاد عملیات زمستانه شهرداری اسالمشهر 

حضور شبانه روزی شهردار و مدیران شهرداری 
در صحنه خدمت، موجب دلگرمی مردم است

فرماندار شهرستان در جلسه مدیران ارشد شهرداری اسالمشهر

یکصد و چهل و چهارمین جلســه مدیران ارشــد شــهرداری در حالی برگزار شــد 
کــه مســعود مرســلپور فرمانــدار شهرســتان و ســرمدی معــاون عمرانــی وی نیــز 
در ایــن جلســه حضــور داشــتند. فرمانــدار اسالمشــهر در ایــن جلســه بــه تعامل 
خــوب و ســازنده مجموعــه فرمانــداری و شــهرداری اسالمشــهر اشــاره کــرد و 
گفــت: در بســیاری از مواقــع شــبانه روز  بــا دکتــر طــال در ارتبــاط هســتم و از رونــد 
کارهایــی کــه انجــام مــی شــود اطــالع دارم و گــزارش کارهایــی که در شــهر انجام 

می شــود را بــه مقامــات بــاال دســت منتقــل می کنــم.
مرســل پور بــا تاکیــد بــر اینکــه حضــور شــبانه روزی شــهردار و مدیران شــهرداری 
در صحنــه خدمــت موجــب دلگرمــی مــردم و نکتــه ارزشــمندی اســت، ادامــه 
داد: حضــور مســتقیم مدیــران در میــدان کار، ســرعت عمــل در انجــام امــور را 
بــاال می بــرد کــه نمونــه بــارز و مصــداق عینــی ایــن موضــوع را مــا در حادثــه 
آتش ســوزی شــهر لبنیــات شــاهد بودیــم. حضــور شــهردار و مدیران شــهرداری 

در کنــار آتــش نشــانان و تــالش موثــر آنــان بــرای مهــار بحــران نشــان داد همــه 
پــای کار هســتند و ایــن یعنــی مدیریــت میدانــی کــه الحمــداهلل شــهرداری 
اسالمشــهر در شــرایط عملیاتــی همیشــه آمــاده و در حــال انجــام وظیفه اســت.
ماننــد  خدمات رســانی  دســتگاه های  داشــت:  بیــان  ادامــه  در  فرمانــدار 
شــهرداری در شــرایط اقتصــادی حاکــم و مشــکالت ناشــی از تحریــم بایــد ضمــن 
جلــب رضایــت مــردم نســبت بــه تامیــن درآمدهایشــان نیــز تــالش کننــد کــه 
ایــن مهــم، هنــر مدیریــت مضاعفــی را مــی طلبــد کــه ایــن وظیفــه در شــهرداری 

اسالمشــهر تــا حــدود زیــادی رعایــت می شــود.
وی، بــه برنامــه ریــزی معاندیــن بــرای ایجــاد مطالبــات کاذب در بیــن مــردم از 
ادارات خدمات رســان اشــاره کرد و اظهار داشــت: باید شــرایطی را فراهم کنیم 
کــه مطالبــات کاذب از درخواســت های بحــق مردمــی روشــن شــود، چــرا کــه 

دســتگاه های خدمات رســان در تیــررس ایــن مطالبــات هســتند.

ــازی و  ــات بهس ــان عملی ــهر، از پای ــهرداری اسالمش ــی ش ــی و عمران ــاون فن مع
بازســازی آســفالت کمربنــدی الغدیــر بــا تــالش شــبانه روزی عوامــل شــهرداری 
خبــر داد. هــادی گورابــی بــا بیــان اینکــه این عملیــات عمرانــی در دو الین رفت 
و برگشــت کمربنــدی جنوبــی اسالم شــهر )بلــوار الغدیــر( بــه طــول ۱۳ کیلومتــر 
و در مســاحتی بــه وســعت ۲۳۰ هــزار مترمربــع صــورت گرفتــه، افــزود: در ایــن 

مســیر قریــب بــه ۵۰ هــزار تــن آســفالت ریزی انجــام شــده اســت.
ــا اشــاره بــه اهمیــت بهســازی و بازســازی محــور کمربنــدی  الغدیــر،  وی ب
تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تــردد خودروهــا در  ایــن محــور و بــه 
منظــور افزایــش عمــر و جلوگیــری از گسســت آســفالت و بهســازی الیه هــای 
ــر  ــر ۱۵۷هــزار مت ــغ ب ــوژی نویــن، بال زیریــن آســفالت، بااســتفاده از تکنول

مربــع از وســط ایــن محــور زیــر پوشــش ژئوکامپوزیــت قــرار گرفتــه اســت.
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری اسالمشــهر ،بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
عملیــات عمرانــی در طــی مــدت ۶ مــاه وبــا تــالش شــبانه روزی و بی وقفــه 
پرســنل شــهرداری و شــرکت های پیمانــکار طــرف قــرارداد انجــام شــد، 
خاطرنشــان کــرد: آســفالت مــورد نیــاز ایــن پــروژه بــا همــکاری مدیریــت 
ســازمان پســماند و مجموعــه عوامــل معاونــت فنــی و عمرانــی شــهرداری، 
از محــل کارخانــه آســفالت شــهرداری اسالمشــهر تامیــن شــده کــه ایــن 
اقــدام در شــرایط موجــود اقتصــادی و افزایــش سرســام آور قیمــت قیــر 
ایــن  هزینه هــای  در  مالحظــه ای  قابــل  صرفه جویــی  موجــب  مصرفــی، 

پــروژه شــاخص شــهری شــده اســت.


