
   نسخه دیجیتالی   شماره اول   نیمه دوم فروردین 1399     توسعه وشهرسازی    د وهفته نامه خبری  شهرداری اسالمشهر   

مانور بزرگ ضدعفونی سطح شهر
توسط معاونت خدمات شهری شهرداری اسالمشهر

ــاش  ــا و ت ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــی  ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــتگاه ه ــی دس تمام
ــور، در  ــروس در کش ــن وی ــت ای ــرای شکس ب
ادامــه اقدامــات  صــورت گرفتــه درســطح شــهر 
اسامشــهر توســط شــهرداری اسامشــهر، مانور 

بــزرگ  ضدعفونــی شــهر بــا حضــور خودروهــای 
ــوزش  ــوران آم ــوری و مام ــات موت ــگان خدم ی
دیــده خدمــات شــهری، در ســوله بحــران 
شــهرداری اسامشــهر در کنــار بیمارســتان 

ــد. ــزار ش ــیس برگ ــازه تاس ــی ت صحرای

ــوان  ــی ت ــش م ــن رزمای ــزاری ای ــدف برگ از اه
ــم  ــژه س ــای وی ــازی نیروه ــد س ــه توانمن ب
زدایــی، رفــع نواقــص تجهیــزات و آمــاده 
ــارزه  ــرح مب ــژه ط ــای وی ــتر نیروه ــازی بیش س

ــمرد.  ــا، برش ــا کرون ب

محسن حمیدی معاون خدمات شهری و امور مناطق 
شهرداری اسامشهر:

داوود غامی مدیر ستاد بحران
 شهرداری اسامشهر:

مجموعــه شــهرداری اسامشــهر بــه طــور 
روزانــه 50 هــزار لیتــر محلــول ضــد عفونــی  
ــزان  ــن می ــی از ای ــه نیم ــد ک ــی کن ــاده م آم
ــد  ــات ض ــت عملی ــادی جه ــای جه ــل نیروه تحوی
عفونــی شــبانه معابــر عمومــی مــی شــود و نیمــی دیگــر آن در عملیات 
هــای ســم پاشــی روز در معابــر کــم تــردد ســطح شــهر توســط 4 تیــم 
ــا  ــودروی ب ــک خ ــاش، ی ــه پ ــودروی م ــک  خ ــکل از ی ــی متش عملیات
پاشــش هالــی ســم پــاش و 30 نیــروی آمــوزش دیــده مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیــرد.  همچنیــن ضدعفونــی مــداوم و روزانــه ورودی کلیــه 
ادارات و اماکنــی کــه تــردد باالیــی را برخــوردار اســت،مانند بانــک هــا، 
مراکــز خریــد، بیمارســتان و مراکــز درمانــی و ادارات خدمــات رســان، در 

دســتور کار شــهرداری اسامشــهر قــرار دارد.
خوشــبختانه بــه واســطه اســتفاده از تجهیــزات اســتاندارد و ادوات کامــل 
ضدعفونــی هیــچ یــک از مامــوران بــه بیمــاری کرونــا دچــار نشــده انــد.

ــن )ع(  ــر المومنی ــی امی ــتان صحرای بیمارس
شــهرداری اسامشــهر در ســتاد مدیریــت 

ــده در  ــه ش ــات گرفت ــتای تصمیم ــران در راس بح
ــده  ــا ش ــا برپ ــروس کرون ــاری وی ــت بیم ــتاد مدیری اســت. س

ایــن بیمارســتان بــه صــورت نقاهتــگاه بــرای بیمــاران کرونایــی اســت 
ــوند و  ــی ش ــص م ــهر ترخی ــا )ع( اسامش ــام رض ــتان ام ــه از بیمارس ک

ــد. ــود را بگذرانن ــتراحت خ ــد دوران اس بای
ــل از  ــزات کام ــراه تجهی ــه هم ــت ب ــه 50 تخ ــز ب ــگاه مجه ــن نقاهت ای
ــر  ــورخانه و دیگ ــه، رختش ــو، داروخان ــی ی ــل، آی س ــاق عم ــه ات جمل
ــی امیرالمومنیــن )ع(  ــات بیمارســتانی اســت. بیمارســتان صحرای امکان
ــت  ــتفاده اس ــل اس ــی قاب ــاران کرونای ــگاه بیم ــوان نقاهت ــه عن ــه ب ک
توســط شــهرداری اسامشــهر و بــا همــکاری فرمانــداری، ســپاه و تحت 
نظــارت شــبکه بهداشــت دایــر و آمــاده پذیــرش بیمــاران ترخیصــی از 

ــت. ــا )ع( اس ــام رض ــتان ام بیمارس

شهرداری اسالمشهر همگام با مدافعان 
سالمت در صف اول مبارزه با کرونا

روزانه 50 هزار لیتر محلول 
ضدغفونی برای سطح شهر

نشانی :اسالمشهر، خیابان امام موسی کاظم)ع(شهرداری اسالمشهر
تلفکس: 56351200 -021   
سامانه پیام کوتاه: 30007018

دوهفته نامه  خبری آموزشی  در حوزه شهری
نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر
صاحب امتیاز: شهرداری اسالمشهر

ناشر: مرکزارتباطات و امور بین الملل شهرداری اسالمشهر



| دوهفته نامه خبری |
|  اخبار حوزه مدیریت شهری اسالمشهر | 

شــهرداری منطقــه 2 اسامشــهر نیــز هماننــد دیگــر مناطــق 
ــی و خدماتــی اســت  اسامشــهر درگیــر فعالیــت هــای عمران
کــه رفــاه و آســایش شــهروندان را بــه دنبــال دارد. لکــه گیــری 
ــده،  ــوده ش ــداول فرس ــم ج ــازی و ترمی ــی، بازس ــر عموم معاب
ترمیــم پلهــای کوچــه هــا، تعویــض زیــر مخزنــی باکــس هــای 
زبالــه و تعویــض تابلوهــای کوچه هــا و معابــر، بخشــی از فعالیت 
هــای ایــن منطقــه اســت.  نظافــت و رفــت و روب ســطح منطقه، 
جمــع آوری زبالــه و پســماندهای ســاختمانی،  الیروبــی انهــار و 
فاضــاب هــا نیــز از دیگــر اقداماتــی اســت کــه در ایــن منطقه 

بــه مراتــب صــورت مــی گیــرد.

تب تند فعالیت های عمرانی
به همت مدیریت شهرداری منطقه 2 اسامشهر؛

الیروبــی انهــار، کانــال هــا و فاضــاب هــای شــهری اسامشــهر یکی 
از خدمــات ارزشــمندی اســت کــه در جهــت رفــع آبگرفتگــی و جاری 

شــدن آب در ســطح معابــر اسامشــهر انجــام می شــود.
هــر چنــد کــه ایــن کار یکــی از وظایــف ذاتــی شــهرداری محســوب 
ــادی  ــه ای  زی ــرای آن هزین ــرای اج ــهرداری ب ــی ش ــود ول ــی ش م
پرداخــت مــی کنــد. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ایــن کانالهــا بــه خودی 
خــود از زبالــه هــا پــر نمــی شــود بلکــه بــه واســطه رهــا ســازی زباله 
هــا توســط برخــی شــهروندان ایــن کانــال هــا انباشــته مــی شــود. از 
آنجایــی کــه هزینــه امــور نگهــداری شــهر از خــود شــهروندان تامین 
مــی شــود،الزم اســت کــه خــود شــهروندان نیــز بــه واســطه رعایــت 
فرهنــگ شهرنشــینی، هــم بــاری از روی دوش شــهرداری بردارنــد و 

هــم در هزینــه اینگونــه مخــارج یاریگــر شــهرداری باشــند.

اجرای مستمرالیروبی کانال ها 
برای پیشگیری از آب گرفتگی

از شــروع فعالیــت پنجمیــن دوره شــورای اســامی شــهر اسامشــهر تــا 
بــه امــروز عملکــرد درخشــان ایــن پارلمــان مردمــی در راســتای توســعه 
ــیده  ــی پوش ــر کس ــهر ب ــهر اسامش ــی ش ــی و ورزش ــی، فرهنگ عمران
نیســت، از توســعه حمــل و نقــل عمومــی گرفتــه تــا توســعه فضــای ســبز 
و بوســتانهای محلــی و پــارک هــا و همچنیــن توســعه معابــر عمومــی کــه 
میتــوان بــه احــداث چندیــن خیابــان ، اجــرای کمربنــد شــمالی و خیابــان 
24 متــری کنارگــذر ریــل راه آهــن و اجــرای احــداث متــرو اشــاره کــرد.
همچنیــن در حــوزه هــای ورزشــی، اجتماعــی و خدمــات شــهری اقدامات 
ــی  ــاه عموم ــی در رف ــش مهم ــه نق ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــی ص مهم
شــهروندان داشــته اســت. امــا همــه ایــن هــا تــا زمانــی بــود کــه بیماری 

کرونــا در کشــور  همــه گیــر نشــده بــود. 
بــا ورود ایــن مهمــان ناخوانــده نــه تنهــا در شــهر اسامشــهر فعالیتهــای 
عمرانــی کاهــش پیــدا نکــرد بلکــه در گوشــه و کنــار اسامشــهر شــاهد 
فعالیــت هایــی هســتیم کــه طبــق برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه در 

حــال انجــام اســت.
ــا، در کنــار تمامــی فعالیــت هــای صــورت  ــا شــیوع بیمــاری کرون ــا ب ام
ــهردار  ــت از ش ــا حمای ــهر ب ــهر اسامش ــامی ش ــورای اس ــه، ش گرفت
ــن  ــرای کاهــش ای ــز خــود را ب اسامشــهر، بخــش اعظــم توجــه و تمرک

ــت.  ــه اس ــر گرفت ــاری در نظ بیم

تمامــی تدابیــر و اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه بهداشــتی و درمانــی 
از دغدغــه هــای مهــم اعضــای شــورا بــوده و بــا ایجــاد بســتری مناســب 
بــرای ارائــه خدمــات، شــهرداری توانســه اســت تــا بــه امــروز اقدامــات 

موثــری را در راســتای کاهــش ایــن بیمــاری داشــته باشــد.
بــا در نظــر گرفتــن ســامت و امنیــت شــهروندان اسامشــهری از ســوی 
ــاهد آن  ــوع، ش ــن موض ــه ای ــت دادن ب ــهر و اولوی ــامی ش ــورای اس ش
هســتیم کــه بخــش زیــادی از امکانــات، خدمــات و هزینــه های شــهرداری 

ــا بیمــاری کروناســت. در راســتای مبــارزه ب
ــی  ــی، ضدعفون ــواد ضــد عفون ــر م ــه 50 هــزار لیت ــدارک روزان تهیــه و ت
مســتمر نقــاط مختلــف شــهر توســط اکیــپ هــای تــدارک دیــده شــده، 
ــش  ــت پوش ــی تح ــل عموم ــل و نق ــای حم ــی خودروه ــی تمام ضدعفون
شــهرداری، ارائــه خدمــات و در اختیــار گذاشــتن امکانــات بــه گــروه های 
جهــادی و بــه خصــوص احــداث بیمارســتان صحرایــی 50 تخــت خوابــی 
از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــا نظــر مســاعد اعضــای شــورای شــهر و 

حمایــت بــی دریــغ آنهــا در شــهر اسامشــهر صــورت گرفتــه اســت. 
در واقــع شــورای اســامی و شــهرداری اسامشــهر همچــون کادر درمانــی 
ــان  ــوده و همچن ــای کار ب ــا پ ــاری کرون ــت بیم ــان شکس ــا زم ــور ت کش
مصمــم هســتند تــا بــا امکانــات موجــود، ســامت و رفــاه شــهروندان را 

بــه ارمغــان بیاورنــد.

اعضای شورای اسالمی شهر اسالمشهر تا شکست کرونا پای کار هستند



|  توسعه و شهرسازی |
|  نســخه دیجیتالی | شــماره اول | نیمه دوم فروردین 1399 |

نوسازی آسفالت کمربند ی الغدیر
ــهرداری  ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــس س رئی
ــات  ــوروز اقدام ــام ن ــت: در ای ــهر گف اسامش
ــه  ــه مرحل ــن ســازمان ب چشــمگیری توســط ای

ــت. ــده اس ــرا درآم اج
بهــزاد بذرگــری رئیــس ســازمان مدیریــت 
پســماند در گفتگویــی بــا خبرنــگار مرکــز 
ــریح  ــا تش ــهر ب ــهرداری اسامش ــات ش ارتباط
مهمتریــن اقدامــات این ســازمان در ســال جدید 
ــا  ــی ب اظهــار داشــت: در زمینــه کارهــای عمران
توجــه بــه تــردد کــم وخلوتــی معابــر، عملیــات 
تــراش آســفالت مکانیــزه کمربنــدی الغدیــر را با 
اجــرای 3۶00 تــن روکــش آســفالت بــا همــکاری 
شــهرداری منطقــه 2 و معاونــت فنــی و عمرانــی، 
از ظرفیــت تولیــد کارخانــه آســفالت شــهرداری 
ــن  ــده ای ــد روز آین ــا چن ــه ت ــم ک ــام دادی انج

ــید. ــد رس ــام خواه ــه اتم ــات ب عملی
ــون  ــازمان پیرام ــات س ــوص اقدام وی در خص
ــازمان  ــت: س ــا گف ــروس کرون ــا وی ــه ب مقابل
ــهرداری  ــای ش ــر و واحده ــایر دوای ــگام باس هم
حضــوری فعــال در ایــن زمینــه داشــت و بدیــن 
ــت  ــودروی خدم ــتگاه خ ــن دس ــور چندی منظ
ــی  ــد عفون ــت ض ــاش جه ــه پ ــه  م ــز ب را تجهی

ــم. ــر کردی معاب
بذرگــری در ادامــه افــزود: انجــام مــداوم 
ــاي  ــه خودروه ــوط ب ــي مرب ــور تخصص ــه ام کلی
ــازي  ــه، راهس ــع آوري زبال ــامل جم ــازمان ش س
ــي  ــاي خدمات ــواع خودروه ــل  وان ــل و نق وحم
ــیفت  ــازي در دو ش ــنگین و راهس ــبک وس س
24ســاعته بــدون تعطیــل در حــال انجــام اســت 
و پســماندهای شــهری نیــز ازســطح مناطــق در 

ایــام عیــد روزانــه بــا میانگیــن 4۷50 تــن جمــع 
آوری وبــه مرکــز دفــع ربــاط کریــم انتقــال داده 

ــت. ــده اس ش
ــز  ــوص تجهی ــماند در خص ــازمان پس ــس س رئی
ــت:  ــز گف ــازمان نی ــین آالت س ــازی ماش و نوس
جدیــدا دو دســتگاه ســمی تریلــر برای تســهیل 
ــه ای  ــا هزین ــهری ب ــای ش ــه ه ــل زبال در حم
ــداری و  در  ــال خری ــر 5/300/000/000 ری ــغ ب بال
ــن  ــم  همچنی ــتقر کردی ــی مس ــتگاه میان ایس
بازســازی مــداوم خودروهــاي خدماتــي عمرانــي 
و حمــل زبالــه ازجملــه چندیــن دســتگاه لــودر- 
بیــل مکانیکــی- کمپرســی ولوو توســط پرســنل 
تعمیــرگاه ســازمان بــه تنــاوب بــه انجام رســیده 
ــش  ــی در کاه ــل توجه ــر قاب ــه تاثی ــت ک اس

ــه هــای ســازمان داشــته اســت. هزین

اجــرای کانــال هدایــت فاضــاب و آب هــای ســطحی در 
ــهرک واوان  ــج ( در ش ــر )ع ــه ولیعص ــدرس ب ــوار م ــع بل  تقاط
عملیاتــی شــد. شــهرداری منطقــه 3 اسامشــهر  بــه منظــور 
رفــع موانــع آبگرفتگــی منطقــه در فصــل هــای پــر بــاران بهار 
و زمســتان  و همچنیــن دفــع روان فاضــاب ســطحی ، عملیــات 
حفــر مســیر جدیــد کانــال فاضــاب در تقاطع بلــوار مــدرس به 
ولیعصــر )عــج( در ابتــدای شــهرک اکباتــان واوان را آغــاز کــرد. 
گفتنــی اســت ایــن اقــدام  توســط واحــد عمــران شــهرداری 

منطقــه 3 در روز یکشــنبه ۱۷ فروردیــن ۹۹  کلیــد خــورد .

اجرای کانال جدید در منطقه 3 اسالمشهر
به همت واحد عمران شهرداری منطقه 3؛

 مدیــر منطقــه یــک اسامشــهر از فعالیــت هــای عمرانــی و خدماتــی 
در جهــت خدمــت رســانی بــه شــهروندان و تاکیــد شــهردار اسامشــهر 
ــای  ــت ه ــه درخواس ــع ب ــه موق ــریع و ب ــخگویی س ــه پاس ــبت ب نس
شــهروندان و رفــع مشــکات و معضــات شــهری خبــر داد.  بــه گــزارش 
روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه یک،یونس غفــاری مدیــر منطقه یک 
اسامشــهر بــا اعــام خبــر فــوق ابــراز داشــت؛ بــا توجــه بــه دســتور و 
پــی گیــری هــای دکتــر طــا شــهردار اسامشــهردر راســتای خدمــت 
رســانی بهتــر و بموقــع به شــهروندان و ثبــت درخواســتهای شــهروندان 
در ســامانه ۱3۷ ، جهــت رفــع مشــکات و معضــات شــهری ، طــی یــک 
هفتــه اخیــر ترمیــم پــل و دال گــذاری، ترمیــم و لکــه گیــری آســفالت 
ــد  ــه ض ــازی دریچ ــطح س ــم س ــورد ه ــن، 40 م ــدار ۱0/3۷0 ت ــه مق ب
ســرقت باهمــکاری پیمانــکار در نقــاط مختلــف منطقــه صــورت گرفتــه 
اســت. مدیــر منطقــه یــک اسامشــهر همچنیــن  در ادامه صحبــت های 
خــود  بــه  اجــرای فنــس جهــت پــارک خودروهــای پیمانــکار خدمــات 
شــهری جنــب ناحیــه2، پخــش تراشــه آســفالت محــل حفاری شــهرک 

توحیــد اشــاره کــرد. 

مدیر منطقه یک اسامشهر:
فعالیت های خدماتی و عمرانی در راستای 

پاسخگویی به شهروندان



اجرای طرح ضد عفونی برای جلوگیری از انتشار 
ویروس کرونا در سطح شهر اسالمشهر

ــهرداری  ــور، ش ــا در کش ــروس کرون ــترش وی ــان باگس همزم
ــرای  ــور ب ــای کش ــهر ه ــر ش ــا دیگ ــگام ب ــهر هم اسامش
ــگانه  ــق شش ــا، در مناط ــاری کرون ــیوع بیم ــری از ش جلوگی
ــه تشــکیل اکیــپ هــای مخصــوص ضــد  اسامشــهراقدام ب
ــای  ــده و خودروه ــوزش دی ــای آم ــا نیروه ــراه ب ــی هم عفون
مخصــوص حمــل و پخــش مــواد ضــد عفونــی را آغــاز کــرد. 
ــور  ــات شــهری و ام ــت خدم ــا همــکاری معاون ــن طــرح ب ای
مناطــق و همچنین ســازمان مدیریت پســماند، در رفــت و روب 
و جمــع آوری زبالــه معابــر، فضــای ســبز و پارک هــا، جلوگیری 
ــر  ــات و دیگ ــص، تاسیس ــع نواق ــی، رف ــر عموم ــد معاب از س
امــور بــه منظــور پاکســازی، زیباســازی شــهر، رفــع موانــع و 
بــا برنامه ریــزی منســجم بــا تمامــی امکانــات و تجهیــزات و 

ــود. ــرا می ش ــهرداری  اج ــای ش نیروه
ــال  ــه در ح ــور روزان ــه ط ــه ب ــهر ک ــطح ش ــی س ــد عفون ض
ــی  ــد عفون ــا ض ــاز و ب ــی آغ ــز عموم ــت از مراک ــام اس انج
ســاختمان هــا و ابنیــه هــای شــهرداری، مناطــق ششــگانه و 

ــه دارد.  ــه ادام ــای تابع ــازمانه ه س
همچنیــن در طرح ضد عفونی ســطح شــهر توســط شــهرداری 
اسامشــهر، تجهیــزات شــهری، باکس هــای زبالــه، تجهیزات 
ورزشــی و تفریحــی، تجهیــزات بــازی کــودکان در پــارک ها و 
بوســتان هــا، دســتگاه هــای خــود پــرداز و ســطوح اماکنــی 
کــه ممکــن اســت مــردم بــا آنهــا ارتبــاط داشــته باشــند، به 

طــور مســتمر و روزانــه انجــام مــی شــود.

ضد عفونی اتوبوس ها و تاکسی های 
تحت پوشش شهرداری اسالمشهر

از آنجایــی کــه اتوبــوس هــا و 
تاکســی هــا یکــی از محلهای 
ــاری  ــیوع بیم ــی ش احتمال
ــه حســاب  ــروس ب ــا وی کرون
مــی آیــد، بــا همــت عوامــل 

ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری اسامشــهر، 
ــی و گنــد زدایــی مــی شــود. ــه طــور مســتمر ضــد عفون ب
شــهرداری اسامشــهر بــا صرفنظــر از هزینــه های پیشــبینی 
نشــده بــرای اجــرای ایــن طــرح و توجــه بــه ســامت عمومی 
ــری  ــرای جلوگی ــوص ب ــه خص ــهری و ب ــهرندان اسامش ش
ــه تمامــی دســتگاه  ــه طــور روزان ــن بیمــاری، ب از انتشــار ای
هــای اتوبــوس و تاکســی هــای تحــت پوشــش خــود را ضــد 
عفونــی کــرده و بــا اعــام اطاعیــه ای از راننــدگان حمــل و 
نقــل عمومــی خواســتار رعایــت کلیــه موارد بهداشــتی شــده 

اســت.
ــا توجــه بــه ســختی و مشــکل بــودن اجــرای ایــن طــرح  ب
ــر،  ــوی دیگ ــاال از س ــه ب ــتن هزین ــو و در برداش ــک س از ی
شــهرداری اسامشــهر اولویــت خــود را بــرای افزایــش ایمنی 
بــا انجــام اقدامــات الزم  قــرار داده و تــا رســیدن بــه شــرایط 
عــادی، تمامــی برنامــه هــا و طــرح هــای خــود را بــرای ضــد 

عفونــی ســطح شــهر انجــام خواهــد داد.
ــدام  ــی، اق ــد عفون ــرای ض ــهر ب ــهرداری اسامش ــت ش اولوی
ــوت  ــه در ســاعات خل ــوده ک ــردد شــهر ب در مکان هــای پرت
ــه  ــده ب ــاص داده ش ــای اختص ــتفاده از خودروه ــا اس ــب ب ش

ایــن امــر انجــام مــی شــود. 

برپایی نقاهتگاه بیماران کرونایی
 در محل ستاد بحران شهرداری اسالمشهر

برپایــی نقاهتــگاه بیمــاران کرونایــی در محــل ســتاد بحــران 
شــهرداری اسامشــهر یکــی دیگــر از اقداماتــی اســت کــه در 
راســتای  ارتقــاء ســامت شــهروندان و جلوگیــری از شــیوع 

بیمــاری کرونــا ویــروس صــورت گرفتــه اســت.
تجهیــز و راه انــدازی بیمارســتان صحرایــی شــهرداری 
ــی  ــاران کرونای ــگاه بیم ــوان نقاهت ــه عن ــه ب ــهر ک اسامش
دایــر شــده اســت در راســتای تصمیمــات ســتاد مقابلــه بــا 
ویــروس کرونــا و بــا ظرفیــت 50 تخــت بــه همــراه تجهیــزات 
مربــوط بــه اتــاق عمــل و آی ســی یــو در محــل پــارک جامــع 
احــداث شــده اســت کــه در صــورت لــزوم، ســوله مدیریــت 
بحــران شــهرداری نیــز جهت 
ــای  ــداد تخت ه ــش تع افزای
بســتری تجهیزخواهــد شــد.

ــت  ــر مدیری ــل از مدی ــه نق ب
ــهر  ــهرداری اسامش بحران ش
ــپری  ــت س ــز جه ــن مرک ای
ــه  ــام قرنطین ــه ای ــردن ادام ک
مــورد  کرونایــی  بیمــاران 
اســتفاده قــرار خواهــد گرفت 
ــداری  ــی فرمان ــا هماهنگ و ب
مراجــع  از  یکــی  تحویــل 

ــد. ــد ش ــی خواه درمان

کرونا را 
شکست 
می دهیم

به یاری خدا

یکی از ضرورت های مقابله با 
ویروس کرونا در اسالمشهر 
و جلوگیری از انتشار آن 
در میان مردم،  ضدعفونی 
کردن مستمر معابر عمومی و 
خیابان های شهر است که این 
روزها شهرداری اسالمشهر و 
سازمان های تابعه پیشگامان 
مقابله با این بیماری هستند 
که همواره تا شکست این 
ویروس در کنار شهروندان 
می مانند. در پی گسترس 
شیوع بیماری کرونا ویروس 
در اسالمشهر، شهرداری  برای 
مقابله و پیشگیری از این 
بیماری در شهر اقدام به ضد 
عفونی کردن معابر، مکان های 
پر تردد و حتی سطح شهر 
کرده است. 
از سوی دیگر با بهره گیری 
از نیروهای خدمات شهری، 
اقدامات خوبی در خصوص 
رفع سد معبر و جمع آوری 
دستفروشان صورت گرفته 
است که این امر در کاهش 
تردد شهروندان نقش مهمی 
را داراست

 توسعه وشهرسازی   
د وهفته نامه خبری  

شهرداری اسالمشهر  


