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شهــ ـ ـ ــردار دماون ـ ـ ــد:

۸۰درصد از پروژه های شهرداری
در نیمه نخست سال به اتمام رسید

| محله قلعه پا | طرح المان میدان نور والیت |

خط دوم مرکز معاینه فنی دماوند
بزودی راه اندازی میشود

آماده باش ستاد برف روبی شهرداری دماوند

بلوار شورا ،اقدامی مهم
ٔ
ٔ
در جهـــــت توسعه شبکه معابـر شهـــری
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مهمترین وظیفه شورای اسالمی شهر
پیگیری و نظارت است

رشد و ارتقا عملكرد شهرداری دماوند
در حوزه سرمایه گذاری و فضای سبز

 ::::مهم ترین وظیفه
شورای اسالمی شهر
پیگیری و نظارت است و
این مهم در راستای انجام
بهتر امور از مجاری قانونی
صورت می گیرد.
مصطفــی آقایــی در گفــت و گــو بــا روابــط عمومــی شــهرداری
دماونــد بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه شــورا و
شــهرداری بــا هــدف ارائــه خدمــات بهتــر بــه شــهروندان ،اظهــار
داشــت :از ابتــدای ســال جــاری تا كنــون در بخــش عمــران
شــهری اقدامــات مطلوبــی صــورت گرفتــه كــه ایــن مهــم را
مرهــون تالشهــای یكایــك كاركنــان شــهرداری هســتیم.
وی بیــان داشــت :آســفالت معابــر و جدولگــذاری ســطح شــهر
همچــون محلــه دشــتمزار بــه ســمت ســرخیار ،اجــرای كانیــو
مســیر حســینیه از ابتــدای ورودی محــل تــا انتهــا ،بسترســازی
و دیــوار حائــل دوطــرف رودخانــه ،آســفالت معابــر بخــش
عمــدهای از شــهرك هــای مشــاء ،ورودی محلــه دشــتبان و
بســیاری از کارهــای خدماتــی و عمرانــی توســط شــهرداری و
پیگیــری شــورای شــهر بنــا بــه درخواســت اهالــی بــه نتیجــه
رســید.
رئیــس شــورای اســامی شــهر دماونــد بــا اشــاره بــه بودجــه
مصــوب شــهرداری توســط شــورای اســامی شــهر ،خاطرنشــان
كــرد :بخــش عمــده ای از بودجــه مصــوب شــده در پروژههــای
عمرانــی ،توســعه معابــر شــهری و همچنیــن بهســازی
ل گذشــته باقیمانــده بــود ،هزینــه
زیرســاختها كــه در ســا 
ت و جدولگــذاری دغدغـهای
شــد تــا مــردم در خصــوص آســفال 
نداشــته باشــند.
وی همچنیــن بــه پــروژه فاضــاب شــهر دماونــد بــه عنــوان یكــی
از اولویــت هــای مهــم شــهری و شهرســتانی اشــاره كــرد و گفــت:
شــهرداری و شــورای اســامی شــهر دماونــد طبــق قــول خــود بــه

شــهروندان ،آمادگــی الزم را بــرای كلنــگ زدن پــروژه فاضــاب
در دهــه مبــارك فجــر بــا همــكاری دیگــر دســتگاه هــای خدماتــی
دارنــد.
مصطفــی آقایــی اظهــار داشــت :طــی جلســات متعــددی كــه
در راســتای اجــرای ایــن طــرح مهــم بــا دیگــر دســتگاه هــا در
فرمانــداری تشــكیل شــد ،پیــش بینــی اجــرای این پــروژه حدود
ســه ســال زمــان مــی بــرد و شــورای اســامی شــهر و شــهرداری
دماونــد مقدمــات كار را فراهــم خواهنــد کــرد.
وی بــا بیــان اینكــه شــورا یــك دســتگاه نظارتــی اســت و ایــن
مهــم در راســتای انجــام بهتــر امــور از مجــاری قانونــی صــورت
مــی گیــرد ،افــزود :راه كارهــای مناســب همــواره در ســایه تعامل
وگفتگــو بــه دســت آمــده اســت و مــردم نیــز در راســتای افزایــش
مشــاركت عمومــی از شــوراها انتظاراتــی دارنــد كــه بایــد باید این
انتظــارات در حــد امــکان بــرآورده شــود.
آقایــی خاطرنشــان كــرد :شــورای شــهر یــك نهــادی اجتماعــی
و فعالیــت در آن یــك كار گروهــی اســت لــذا بایــد گفــت ،در
مجموعــه شــورای اســامی شــهر آنچــه بایــد مدنظــر باشــد،
داشــتن تعامــل و وحــدت اســت كــه باعــث توســعه شــهر و
اعتمــاد ســازی مــی شــود.
رئیــس شــورای اســامی شــهر دماونــد بــا بیــان اینكــه اعضــای
شــورای اســامی شــهر دماونــد همــواره دغدغــه خدمت رســانی
بــه مــردم در توســعه و پیشــرفت شــهر را داشــته و دارنــد ،افــزود:
اعضــای شــورای اســامی شــهر دماونــد بــرای تحقــق ایــن مهــم
از هیــچ كوششــی فروگــذار نیســتند.

شــهردار دماونــد بــا اشــاره بــه تقدیــر مدیــركل محتــرم دفتــر امــور
شــهری و شــوراها در خصــوص بررســی نتایــج ارزیابــی عملكــرد
شــهرداری و مقایســه آن نســبت بــه ســالهای گذشــته ،گفــت:
تــاش مجموعــه شــهرداری و شــورای شــهر ،موجــب ارتقا و رشــد
عملكــرد ایــن نهــاد شــهری در حــوزه ســرمایه گــذاری و فضــای
ســبز شــد.
عبــاس صفــری در ایــن خصــوص اظهــار داشــت :دماونــد بــه
دلیــل داشــتن پتانســیل هــا و قابلیــت هــای بســیار در حــوزه
گردشــگری ،نیازمنــد ایجــاد هیئتــی در بخــش ســرمایه گــذاری
بــود كــه از زمــان مدیریــت مــن در شــهرداری و همچنیــن تــاش
همــکاران ،ایــن مهــم در دســتور كار قــرار گرفــت.
وی ادامــه داد :طــی ایــن ســالها توانســتیم در حــوزه ســرمایه
گــذاری همچــون بوســتان شــهربازی ،فــاز نخســت بــازار میــوه و
تــره بــار ،مجتمــع تجــاری و اداری ضلــع جنوبــی دانشــگاه آزاد
اســامی ،جایــگاه دومنظــوره بلــوار بعثــت و کارهــای عمرانــی
گام موثــر برداریــم و هــم ا كنــون پــروژه هایــی همچــون جایــگاه
پمــپ بنزیــن بلــوار شــورا ،ایســتگاه تا كســی میــدان  ۱۷شــهریور
و چندیــن پــروژه دیگــر در مرحلــه انعقــاد قــرارداد و بررســی
مقدماتــی اســت.
شــهردار دماونــد بــه دیگــر پــروژه هــا همچــون پــروژه گردشــگری
مشــاء و ســرخه پلنــگان ،هتــل مشــاء ،هتــل زیردســت میــدان
معلــم ،شــهرك آویشــن بــه عنــوان پــروژه هــای آتــی حــوزه ســرمایه
گــذاری اشــاره كــرد و افــزود :تقویــت بخــش ســرمایه گــذاری در
یــك شــهر زمینــه رونــق اجتماعی و اقتصــادی را برای شــهروندان
فراهــم مــی كنــد و شــهرداری دماونــد تــاش هــای خوبــی را در
ایــن زمینــه داشــته اســت.
صفــری گفــت :بــا توجــه بــه عملكــرد مطلــوب شــهرداری دماونــد
در ا كثــر حــوزه هــا بویــژه در بخــش هــای ســرمایه گــذاری و
فضــای ســبز در خصــوص توســعه بوســتانهای شــهری و
افزایــش ســرانه فضــای ســبز ،طــی بازدیــدی كــه در ســال  ۹۷بــه
منظــور بررســی عملكــرد ســال  ۹۶از ســوی اســتانداری تهــران در
شــهرداری صــورت گرفــت ،نتایــج ارزیابــی نشــان از ارتقــا و رشــد
شــهرداری در تمامــی بخــش هــا نســبت بــه ســال گذشــته بــه
ویــژه در ایــن دو بخــش داشــته اســت.
شــهردار دماونــد ضمــن تقدیــر و تشــكر از همــت و تــاش
همــكاران حــوزه فضــای ســبز و ســرمایه گــذاری و گردشــگری،
خاطرنشــان كــرد :طــی ایــن ســالها از ســوی ســایر نهادهــای
نظارتــی شــاهد رضایتمنــدی از خدمــات شــهرداری بــه ویــژه
در ایــن دو حــوزه بودیــم و انشــاهلل خبرهــای خوبــی در حــوزه
ســرمایه گــذاری بــرای شــهروندان خواهیــم داشــت.
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شهـــــــــردار دماونـــــــد:

۸۰درصد از پروژه های شهرداری در
نیمه نخست سال به اتمام رسید
 ::::شهردار دماوند با اشاره به اینكه در نیمه نخست سال  90درصد از
پروژههای عمرانی شهرداری انعقاد قرارداد شده است ،گفت :حدود  80درصد از
پروژهها در ابتدای سال به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری است.

عبــاس صفــری در گفــت و گویــی باپایــگاه خبــری شــهرداری دماونــد بــا
اشــاره بــه اینكــه بودجــه ۷۷میلیــاردی ســال گذشــته شــهرداری بــا۷۹
میلیارد تومان وصول شــد ،اظهار داشــت :با تصویب بودجه ۸۰میلیارد
تومانــی توســط شورااســامی شــهر ،تكمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام در
اولویــتایــننهــادشــهریقــرار گرفــت كــهبخشهاییهمچونتوســعه
شــبكهمعابر،ســیماومنظرشــهری،تقویتحوزه گردشــگریوسرمایه
گــذاری ،حمــل و نقــل و توســعه فضــای ســبز درنظــر گرفتــه شــده اســت.
وی افــزود :بلــوار بعثــت از جملــه محورهــای مهــم داخــل شــهری اســت
كــه بــا توجــه بــه حجــم تــردد در ایــن مســیر ،خوشــبختانه بخــش عمده
ایــی از مشــكالت رفــت و آمــد شــهروندان مرتفــع شــده و بــا تغییــر محــل
تقاطــع روبــروی فرهنگیــان ،عبــور و مــرور بــا امنیــت بیشــتری انجــام
خواهــد شــد.
شــهردار دماوند به بلوار شــورا به عنوان یك راه ارتباطی قوی در كاهش
ترافیــك مركــز شــهر و یــك مســیر گردشــگری اشــاره كــرد و افــزود :بــرای
تعریــض ایــن محــور بــا حجــم عملیــات ســنگی بســیار عظیمــی مواجــه
شــدیم ولــی تاكنــون۹۰درصــد تخریــب و تعریــض محــور انجام شــده كه
ســعی مــا در اتمــام كامــل عملیــات تــا انتهــای ســال اســت.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع حاشــیه نشــینی در ایــن محــور گفــت :بــا قــوت
گرفتــن ایــن پــروژه ،موضــوع حاشــیه نشــینی اطــراف محــور كه ســالیان
ســال بــا آن مواجــه هســتیم ،حــل مــی شــود.
او یكــی از پــروژه هــای مهــم شــهر دماونــد را زهكشــی بلــوار آیــت الــه
خامن ـهای دانســت و تصریــح كــرد :آبهــای ســطحی در محــدوده
انتهایــی ایــن بلــوار كــه در فصــل بــارش بیــش از پیــش مشــهود بــود
و مشــكالت متعــددی را بــرای عابــران و راننــدگان

ایجــاد مــی كــرد ،بــا اتمــام عملیــات زهكشــی بخــش عمــده ای از
ایــن مشــكل مرتفــع خواهــد شــد.
صفــری یكــی از اقدامــات مطلــوب شــهرداری در بخــش كشــتارگاه را
تبدیــل پســاب كشــتارگاه دماونــد بــه آب كشــاورزی دانســت و گفــت:
كشــتارگاه ایــن شــهر بعــد از حــدود  ۴۰ســال كــه بــه عنــوان یــك معضــل
بهداشــتی محســوب می شــد با اتمام فــاز دوم تصفیــه خانــه آن  ،روزانه
 ۱۱۰مترمكعــب پســاب را بــه آب كشــاورزی تبدیــل خواهــد كــرد.
وی ادامــه داد :یكــی دیگــر از اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن مركــز،
بهــره بــرداری از یخچــال پیــش ســردكن بــا ظرفیــت ۵۰۰راس دام اســت
كــه بــا هــدف افزایــش ســامت و بهداشــت دام هــای ذبــح شــده ایجــاد
مــی شــود؛ تكمیــل ســاختمان اداری و تبدیــل كشــتارگاه بــه یــك واحــد
صنعتــی از اقدامــات بعــدی خواهــد بــود.

تخصیــص بودجــه ۳میلیــارد تومانــی بــه پــروژه ســرهار
توســط شــهرداری

شــهردار دماوند به پروژه كمربندی غربی شــهر دماوند (پروژه ســرهار)
كــه بــا مشــاركت ســه جانبــه در حــال اجــرا اســت ،اشــاره كــرد و گفــت:
ایــن پــروژه هــم ا كنون با مشــاركت راه و شهرســازی ،اســتانداری تهران
و شــهرداری دماونــد بــه عنــوان یــك پــروژه مهــم و كلیــدی در حــوزه
توســعه معابــر در حــال اجــرا اســت.
وی بــا بیــان اینكــه ســال گذشــته یــك میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون تومــان
توســط شــهرداری در ابتــدای عملیــات هزینــه شــد ،افــزود :امســال
برای تكمیل پروژه بیش از  ۳میلیارد تومان توســط شــهرداری هزینه
شــده اســت.
صفــری بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در حوزه پســماند
و نخالــه هــای ســاختمانی،

بیــان كــرد :طــرح ارزیابــی زیســت محیطــی بــا مشــاركت بخــش
خصوصــی در منطقــه گنــدك بــه عنــوان منطقــه دپــوی زبالــه شــرق
اســتان بــا مشــاركت شهرســتان دماونــد و پردیــس اجــرا و هــم ا كنــون
خــط پــردازش آن نصــب شــده اســت.
وی بــا بیــان اینكــه بــا توجه به ارزیابی زیســت محیطــی ،دپو و كیفیت
دفــن پســماند و نخالــه در ایــن منطقه به ســطح یك نزدیك می شــود،
ادامــه داد :در صــورت تامیــن بــرق مجموعــه ،خــط پــردازش آن در ایــام
دهــه فجــر بــه مرحلــه بهــره بــرداری مــی رســد؛ همچنیــن بــا تكمیــل
پروژه آســفالت این محور ،مســیر دسترســی محل دپوی زباله و نخاله
ســهل تــر خواهد شــد.
صفری همچنین به حوزه ســرمایه گذاری شــهرداری دماوند اشــاره
كــرد و گفــت :اجــرای فــاز دوم پــروژه بــازار میــوه و تــره بــار ،تكمیــل
محوطــه تفریحــی میــدان معلــم ،پمــپ بنزیــن بلــوار شــورا ،اســتقرار
مركــز حــوزه خدمــات ســفر شهرســتان دماونــد در محوطــه بوســتان
شــهربازی بــا تغییــر مــكان پلیــس راه و ســاماندهی دوربیــن هــای
مداربســته شــهر بــا توجــه بــه افزایــش ضریــب ایمنــی و خدماتــی از
جملــه ایــن اقدامــات اســت.
شــهردار دماونــد بــا اشــاره بــه حادثــه آتــش ســوزی بــازار میــوه و تــره بــار
شــهر و اقدامات انجام شــده جهت راه اندازی مجدد این مركز خرید،
گفــت :ایــن حادثــه بــرای شــهرداری و ســرمایه گــذار منجــر بــه خســارت
شــد كــه اقدامــات الزم جهــت تعیین میــزان خســارت و پرداخــت آن از
طریــق بیمــه صــورت گرفته و هم ا كنون نیــز بازاری موقت جهــت ارائه
خدمــات بهتــر پیش بینی شــده اســت.
صفــری بــه دیگــر اقدامــات حــوزه ســرمایه گــذاری همچــون منطقــه
شــكوفا و دهكــده دشــت در منطقــه مشــا و مجموعــه آویشــن بــا
حمایــت بخــش خصوصــی اشــاره كــرد.
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سه ایستݡگاه آتش نشانی جدید به
ناوݡگان خدمات ایمنی شهر دماوند اضافه میشود
عبــاس صفــری شــهردار دماونــد در جمــع صمیمــی
نیروهــای آتــش نشــانی دماونــد گفــت :شــهر دماونــد بــه
دلیــل وســعت خدمــت و گســتردگی مناطــق مســکونی،
نیازمنــد افزایــش ایســتگاههای آتــش نشــانی بــوده کــه
شــهرداری بــا مشــکل محدودیــت جــذب نیــرو مواجــه
استوبایدبرایتقویتاینبخشتالششود.
عباس صفری شــنبه شــب در مراســم تجلیل از آتش نشانان شهرداری
دماونــد ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای آتش نشــان با اشــاره
به اینکه حوزه آتش نشــانی از جمله مشــاغل ســخت و حســاس اســت،
اظهــار داشــت :در هــر ماموریــت یــک آتــش نشــان را  11خطــر تهدیــد
میکنــد و اســترس وارده بــه فــرد آتــش نشــان بســیار باالســت.
وی بــا اشــاره بــه مهــارت هایــی کــه بایــد یــک آتــش نشــان از آن
برخــوردار باشــد ،افــزود :آشــنایی بــا نحــوه برخــورد ،جابجایــی و
انتقــال مصــدوم بــه بیمارســتان ،کمــک هــای اولیــه و نحــوه برخــورد
بــا آتــش از جملــه مهــارت هایــی اســت کــه یــک آتــش نشــان مــی
بایســت فراگیــرد.
صفــری بــا تاکیــد بــر اینکــه حفــظ جــان و مــال مــردم از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت ،ادامــه داد :کســب مهــارت هــای الزم بــرای ورود بــه
حــوادث بــزرگ ،مــکان هــای وســیع ،تربیــت نیروهــای توانمند ،کســب

آمــوزش هــای الزم در ایــن حرفــه ضــروری اســت.
صفــری گفــت :یــک جایــگاه در منطقــه مشــاء کــه درحــال تکمیــل
اســت و یــک جایــگاه جدیــد نیــز در داخــل شــهر درحــال احــداث اســت
و همچنیــن یــک جایــگاه دیگر در شــهرک مســکن مهر امــام رضــا (ع) در
دســتور کار داریــم کــه همــه ایــن ایســتگاه ها نیــاز به نیروهــای توانمند و
بــا تجربــه و همچنیــن تجهیــزات کامــل دارد.

 :::::انجــام  ۱۴۷ماموریــت توســط آتشنشــانی
دماونــد از ابتــدای ســال تاكنــون

محمــد علیپــور جانشــین ایســتگاه آتــش نشــانی و
خدمــات ایمنــی شــهرداری دماونــد در ایــن مراســم بــا
بیــان اینكــه واحدهــای آتشنشــانی وظیفــه انجــام
مأموریــت و پوشــش ایمنــی تمــام حــوادث و ســوانح را
در ســطح شهرســتان بــر عهــده دارنــد ،اظهــار داشــت:
آتشنشــانی دماونــد از ابتــدای ســال جــاری تــا كنــون در
مجمــوع عملیــات هــای مختلــف ،تعــداد ۲۷مــورد حریق ســاختمان۱۴،
مــورد حریــق خــودرو ۳۸ ،مــورد حریــق باغــات ۱۰،مــورد حریــق مــزارع و
مراتــع ۸،مــورد حریــق متفرقه همچون ســطل زباله ،درخــت و درختچه،

ویژه برنامه های آموزش ایمنی بمناسبت هفته كودك
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری دماونــد،
ایــن ویــژه برنامــه هــا در راســتای سیاســت هــای
آتــش نشــانی شــهرداری دماونــد در آ گاه ســازی
بیشــتر شــهروندان نســبت بــه مســائل ایمنــی
و حــوادث احتمالــی در زمــان آتشســوزی

صــورت گرفــت.
آمــوزش از دوران كودكــی و آ گاه ســازی كــودكان
نســبت بــه هرگونــه حادثــه ایــی ،نقــش بســزایی
در ارتقــا ســطح آمادگــی آنــان در دوران بزرگســالی و
حتــی خانــواده هــا دارد.

 ۶مــورد حادثــه گیــر کــردن انگشــتر در انگشــت و ۱۰مــورد حریــق بوســتان
و پــارك جنگلــی پوشــش دادهشــده اســت و همچنیــن ۱۶مــورد محبــوس
شــدن افراد در منازل ۸،مورد محبوس شــدن در آسانســور ساختمانهای
بلنــد ۱۲،مــورد مزاحمــت حیوانــات مــوذی و غافلگیــری آنهــا و ۱۲مــورد
تصادفــات و امــداد جــاد ه ای نیــز انجــام شــده اســت.
وی ادامــه داد :تنهــا وظیفــه اصلــی واحدهــا و ســازمانهای
آتشنشــانی كنتــرل ،مدیریــت حریــق و حــوادث نیســت بلكــه ۱۴
مأموریــت و وظیفــه ذاتــی بــر عهــده آنــان اســت كــه در طــول ســاعات
شــبانهروز صــورت میگیــرد.
علیپــور بــه حــوز ه پیشــگیری و آموزش اشــاره و تاكید كــرد :آموزشهای
عمومــی از طریــق شــناخت ابــزار و تجهیــزات ،تكنیكهــا و راهكارهــای
اطفــاء حریــق و موضوعــات مربــوط بــه مأموریتهــای ذاتــی و ســازمانی
بهویــژه نجــات شــهری از طریــق اعــزام مربــی بــه مراكــز ،مــدارس و
برخــی ادارات بهصــورت تئــوری و عملیــات انجــام شــده اســت.
وی در ادامه گفت تاكنون  ۲۰۰ســاعت آموزش برای جامعه هدف مد
نظــر اســت کــه بــا توجــه بــه كمبــود نیــرو حضــور در تمرینــات لحظـهای
و مانورهــای فرضــی نیــز از دیگــر اقدامــات مؤثــر این مجموعه اســت.
الزم بــه ذكــر اســت ،در پایــان این مراســم از  ۱۷آتش نشــان شــهر دماوند
تجلیــل به عمــل آمد.

برگزاری دوره آموزشی شناخت ماموریت های
آتش نشانی برای دانش آموزان
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری دماونــد ،در
راســتای پیشــگیری از هرگونــه حادثــه آتش ســوزی و
باالبــردن تــوان مقابلــه بــا حــوادث ،یــك دوره آمــوزش
اصــول ایمنــی و آتــش نشــانی بــرای دانــش آمــوزان
مدرســه صالــح دماونــد توســط كارشناســان و پرســنل

آتــش نشــانی دماونــد برگــزار شــد.
در ایــن دوره آموزشــی ،دانــش آمــوزان بــه صــورت
عملــی و تئــوری بــا انواع خاموش كننده های دســتی
و نحــوه خامــوش كــردن آتــش توســط آنهــا ،انــواع
حــوادث و چگونگــی مقابلــه بــا آنهــا آشــنا شــدند.
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دیدار صمیمی شهردار و رئیس شورای اسالمی
شهر دماوند با دانش آموزان استثنایی

گساختمان كالنتریمنطقه
كلن 
مشاء دماوند به زمین خورد

شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر دماوند در دیداری صمیمی از مدرسه استثنایی بازدید كردند و از نزدیك در
جریان مطالبات و نیازهای دانش آموزان و این مدرسه قرار گرفتند.

كلنــگ ســاختمان كالنتــری منطقــه مشــاء واقــع در شــهر
دماونــد بــا حضــور جمعــی از مســئوالن و اهالــی بــه زمیــن
زده شــد.

شـهردار و رئیـس شـورای اسلامی شـهر دماونـد در دیـداری
صمیمـی از مدرسـه اسـتثنایی بازدیـد كردنـد و از نزدیـك در
جریـان مطالبـات و نیازهـای دانـش آمـوزان و ایـن مدرسـه
قـرار گرفتنـد.
مهنـدس عبـاس صفـری شـهردار و مصطفـی آقایـی ریـس
شـورای اسلامی شـهر دماوند به منظور دیدار و رسـیدگی به
مشـكالت ،مطالبـات و همچنیـن بررسـی امكانـات مدرسـه
اسـتثنایی تلاش ،از ایـن آموزشـگاه بازدیـد و از نزدیـك
درجریـان امـورات قـرار گرفتنـد .
در ایـن بازدیـد خانـم وهیمیـان مدیـر مدرسـه تلاش ضمـن
ارائـه گـزارش از اقدامـات انجام شـده جهت تسـهیل در روند
آمـوزش كـودكان اسـتثانایی در سـنوات گذشـته و مشـكالت
موجود به وضعیت جسـمی كودكان اشـاره و ابراز همدردی
شـهروندان و خیریـن شـهر دماونـد نسـبت بـه ایـن دانـش
آمـوزان را سـتود.
عبـاس صفـری در سـخنان كوتاهـی گفـت :كار كـردن بـا
ایـن كـودكان كـه هـر یـك بـه نوعـی بـا ناتوانـی جسـمی مواجه
ً
هسـتند واقعـا عشـق مـی خواهـد و ا گـر ایـن عشـق نباشـد
رسـیدن بـه ایـن هـدف میسـر نیسـت.

شـهردار دماونـد بـه شـعار معلولیـت محدویت نیسـت اشـاره
كـرد و اظهـار داشـت :نـگاه برابـر بـه قشـر معلـول و اسـتفاده از
ظرفیـت هـای آنـان ،مهـم تریـن اقدامـی اسـت كـه مـی تواند
نتایـج قابـل قبولـی در پـی داشـته باشـد.
صفـری ادامـه داد :مـا از سـنوات گذشـته نیـز بـه مـدارس
سـطح شـهر با حس مثبت اندیشـی نگریسـته ایم و همیشـه
در حـد تـوان شـهرداری در خدمـت دوسـتان و ایـن فرزندان
بـوده و هسـتیم.
وی همچنیـن گفـت :لـزوم توجـه مضاعـف بـه دانـش آموزان
و آموزشـگاه هـای شـهر ،هرآنچـه در مسـیر سـرمایه گـذاری
و هزینـه باشـد یـك سـرمایه گـذاری بلنـد مـدت بـرای شـهر
اسـت و در آینده ،شـهر و شـهروند ثمره این سـرمایه گذاریها
را خواهنـد دیـد.
گفتنـی اسـت در ایـن مدرسـه  ۶۰دانـش آمـوز در مقاطـع
پیـش دبسـتانی  ،ابتدایـی ،راهنمایی و دبیرسـتان مشـغول
تحصیـل هسـتند.
در این بازدید شـهردار و ریس شـورای اسلامی شـهر دماوند
ضمن بازدید از این آموزشـگاه ،به دانش آموزان شـاخه گل
اهداء كردند.

عبــاس صفــری ،شــهردار دماونــد در حاشــیه ایــن مراســم اظهــار
داشــت :بــه جهــت تقویــت حــوزه امنیتــی و اجتماعــی منطقــه
مشــاء پــروژه احــداث ســاختمان كالنتــری آغــاز شــد؛ کــه در ایــن
راســتا شــهرداری زمینــی بــه مســاحت دو هــزار و  ۵۰۰مترمربــع را در
اختیــار نیــروی انتظامــی قــرار داده اســت.
وی بــا بیــان اینكــه در نظــر داریــم بســیاری از فعالیتهــای ایــن
منطقــه را بــه صــورت اجتماعــی تقویــت كنیــم ،افــزود :در كنــار
ایــن پــروژه ،خانــه بهداشــت و درمانــگاه منطقه مشــاء نیــز احداث
خواهــدشــد.
شــهردار دماونــد ادامــه داد :بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی موجود
صــاح دانســتیم كــه از ظرفیتهــای خیریــن اســتفاده كنیــم و در
نشســتی بــا دعــوت همشــهریان منطقــه مشــاء ،امیدواریــم مابقی
بخــش هــای اداری و خدماتــی نیــز بــه مرور زمــان اجرایی و تكمیل
شــود و در اختیــار اهالــی منطقــه قــرار گیرد.
صفــری ادامــه داد :شــهرداری یــك دســتگاه خــودرو ســواری را در
اختیــار نیــرو انتظامــی دماونــد قــرار داده تا خدمات رســانی بهتر در
منطقــه مشــاء صــورت گیــرد و در تــاش هســتیم بخــش امنیتــی و
اجتماعــی منطقــه را تقویــت كنیم.

مالقات عمومی شهردار با شهروندان
در راستای تكریم ارباب رجوع

بازدید ریس شورای اسالمی شهر دماوند از
دبستان امام رضا (ع) مسکن مهر

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری دماونــد ،مالقــات مردمــی
شــهردار شــهر بــه منظــور رســیدگی بــه درخواســت هــا ،مطالبــات و
مشــكالت شــهروندان در دفتــر شــهردار برگــزار شــد.
عبــاس صفــری ،شــهردار دماوند برگــزاری اینگونه مالقات هــا را در
جهــت تســریع حــل مشــكالت مردمی موثــر خواند و گفــت :تالش
مــا رفــع مطالبــات شــهروندان و در اولویت قرار دادن آن اســت.
مالقــات مردمــی شــهردار دماونــد هــر دوشــنبه بــا هماهنگــی دفتر
شــهردار از ســاعت ۹صبــح آغــاز و تــا ســاعت  ۱۱ادامــه دارد.
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ٔ
توسعـــه بلـــوار بعثـــت
اولـویـت شݠهــــرداری دماونــــد

عبــاس صفــری شــهردار دماونــد در بازدیــد
از پــروژه هــای درحــال اجــرای شــهرداری در
گفتگــو بــا پایــگاه خبــری شــهرداری دماونــد
گفــت :یکــی از اولویــت هــای شــهرداری در
راســتای گســترش و فراهــم ســازی زیرســاخت
هــای بخــش شــبکه معابــر ،تکمیــل و توســعه بلــوار بعثــت بــا هــدف
ارائــه خدمــات مطلــوب تــر بــه شــهروندان اســت.
عبــاس صفــری بــا اشــاره اقدامــات انجــام شــده در در ایــن بلــوار ،اظهــار
داشــت :بلــوار بعثــت یکــی از پــروژه هــای مهــم شــهری اســت کــه بــا
وجــود اهمیــت ایــن بلــوار بــه عنوان یکــی از شــاهراه های اصلــی ،اجرا و
تکمیــل آن ســالیان متمــادی بطــول انجامیــد.
وی ادامــه داد :بــر اســاس طــرح تهیــه شــده در ســالهای گذشــته 500
متــر انتهــای بلــوار از تقاطــع ولیعصر(عــج) تــا مســکن مهــر امــام رضــا(ع)
در طــی ســالهای  90تــا  92اجــرا گردیــد و مابقــی پــروژه بعد از تغییر شــورا
و مدیریــت شــهری در دســتور کار قــرار گرفــت.
شــهردار دماونــد افــزود :بــا توجــه بــه طوالنــی شــدن پــروژه بــرای اجــرای
مابقــی عملیــات عمرانــی ،مطالعــه مجــدد طــرح؛ صــرف وقــت و هزینه
و همچنیــن اعتراضــات مردمــی را بــه همــراه داشــت کــه در این راســتا با
توجــه بــه اهمیــت ایــن مهــم و تســریع در تــردد وســایل نقلیــه ،تکمیــل
مابقــی پــروژه بــدون تغییــر طــرح اولیــه ضــروری بنظــر مــی رســید.
صفــری خاطرنشــان کــرد :در ایــن راســتا طی مــدت دوســال الین کندرو
و تنــدرو ضلــع شــمالی بلــوار بــه اتمــام رســید و مشــکالتی کــه در تقاطــع
شــهید باهنــر و شــهید رجایــی بــه دلیــل اختــاف ســطحی کــه وجــود
داشــت ،بــا ایجــاد رمــپ در ورودی و خروجــی حــل شــد.
شــهردار دماونــد گفــت :از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه اجــرای تقاطــع
روبــروی ورودی فرهنگیــان در ابتــدای  60متــری بلــوار بعثــت بــود کــه
ایــن قســمت نیــز بــا توجــه بــه طــرح اولیــه اجــرا شــد امــا بــه دلیــل حجــم
تــردد و افزایــش ترافیــک و همچنیــن احتمــال حادثــه خیــز بــودن
مطالعــه ترافیکــی طــرح مجــددا مــورد بازنگــری قــرار گرفــت.
ایــن مســئول بیــان داشــت :مقــرر شــد قبــل از ورودی بلوار باهنر شــمالی
به لحاظ عرض مناســب معبر ،شــعاع گردش وســایل نقلیه و تراز بین
دو الیــن جنوبــی و شــمالی ،مــکان تقاطــع تغییــر کــرد کــه خوشــبختانه
در مــدت زمــان کوتــاه انجــام و شــاهد رضایتمندی شــهروندان بودیم.
صفــری بــه الیــن جنوبــی بلــوار اشــاره کــرد و گفــت :ســاماندهی الیــن
جنوبــی بلــوار نیــز بــه نیمــه راه رســیده و هــم اکنــون تا بلوار شــهید باهنر
کامــل شــده اســت و مابقــی نیــز با توجه به میــزان اعتبار و فصــل کاری،
تــا انتهــای ســال  97الیــن تنــدرو و کنــدرو کامــل و فضــای دسترســی
شــهروندان بــه واحدهــای مســکونی و بلــوار بعثت محقق خواهد شــد.

بلوار شورا،
اقدامی مهم
ـــــت
ه
ج
در
ٔ
ٔ
توسعه شبکه
معابـر شهـــری

اســتقرار چــراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی در اطــراف
میــدان بــا هــدف کنتــرل و هدایــت ترافیــک

شــهردار دماونــد در ادامــه بــه میــدان شــهدا و حجــم ترافیــک ایــن
منطقــه بــه دلیــل اتصــال ســه محــور اصلــی اشــاره کــرد و گفــت :در
قســمت شــمال غربــی میــدان یــک راســتگرد بــه ســمت بلــوار بعثــت
طراحــی و اجــرا شــده تــا تــردد وســایل نقلیــه راحــت تــر شــود کــه بــا
پیــش بینــی مکان جدید ایســتگاه تاکســی ،مشــکل خروجــی و ورودی
خودروهــای حمــل و نقــل عمومــی نیــز حــل خواهــد شــد.
وی اظهــار داشــت :میــدان شــهدا نیــز بــا وجــود حجــم ترافیــک بســیار،
شــکل هندســی آن حفــظ و بــا توجــه بــه مطالعــات ترافیکــی صــورت
گرفتــه ،چــراغ هــای راهنمایــی و رانندگــی در ورودی و خروجــی میــدان
نصــب شــد ،تــا بــا زمــان تاخیــر حداکثــر یــک دقیقــه و  30ثانیــه حجــم
تــردد کنتــرل شــود.
شــهردار دماونــد گفــت :بــا وجــود اقدامــات انجــام شــده در کاهــش بــار
ترافیــک میــدان ،در صورتــی کــه در آینــده ایــن میــدان ظرفیــت ایــن
میــزان تــردد را نخواهــد داشــت اصــاح طــرح هندســی کنونی در دســتور
کار شــهرداری قــرار مــی گیــرد.
صفــری بــه ســاماندهی آبهای ســطحی بلــوار بعثت اشــاره کــرد و گفت:
بــا توجــه بــه وجــود چندیــن شــهرک در باالدســت بلــوار و همچنیــن
آســفالت بخــش عمــده ایــی از معابــر ،جــذب آبهــای ســطحی ناشــی
از بارندگــی کاهــش یافتــه و شــاهد روان شــدن آب در بلــوار بودیــم کــه
مشــکالتی را بــرای ســاکنان پاییــن دســت بــه همــراه داشــت.
وی بــا بیــان اینکــه ســاماندهی ایــن موضــوع یکــی از اولویــت هــای
شــهرداری بــود ،افــزود :بــا اجــرای پــروژه زهکشــی آبهــای ســطحی
توانســتیم ایــن بخــش را ســاماندهی و آبهــای ســطحی را کنتــرل
کنیــم کــه هــم اکنــون ایــن میــزان نســبت بــه گذشــته بــه شــدت
کاهــش یافتــه اســت.
ایــن مدیــر شــهری بــه موضــوع زیباســازی و توســعه فضــای ســبز بلــوار
اشــاره و خاطرنشــان کــرد :در واقــع مــی تــوان گفــت یکــی از زیبــا تریــن
بلوارهــای شــهر دماونــد ،بلــوار بعثــت اســت زیــرا شــاهد توســعه فضــای
ســبز بلوار با کاشــت درختان بومی هســتیم و نمود آن با گذشــت زمان
و افزایــش ســن درختــان کاشــته شــده ،بیشــتر خواهــد شــد.
شــهردار دماونــد گفــت :یکــی از اولویــت هــای مــا در ایــن بخــش
گســترش فضــای ســبز شــهری در الیــن جنوبــی بلــوار اســت کــه بــا توجــه
بــه شــرایط کنونــی شــهر و افزایــش ویالســازی و قطــع درختــان ،امیــد
اســت ســرانه فضــای ســبز منطقــه بــا ایــن اقدامــات افزایــش یابــد.
وی همچنیــن بــه اقداماتــی همچــون خــط کشــی معابــر ،نصــب
تابلوهــای راهنمایــی و پــل هــای هوایــی و همچنین ایجــاد دو جایگاه

ســوخت  CNGو دو منظــوره بنزیــن و گازوئیــل در ایــن بلــوار بــا هــدف
ارائــه خدمــات بهتــر بــه شــهروندان اشــاره کــرد و افــزود :در نظــر داریم در
تقاطــع فرهنگیــان نیــز یــک دســتگاه پــل هوایــی نصــب کنیــم.

اجــرای پــروژه تقاطــع غیــر همســطح در بلــوار بعثــت
هــدف دیگــر شــهرداری

عبــاس صفــری در ادامــه بیــان داشــت :بلــوار بعثــت عــاوه بــر
راه دسترســی شــرق بــه غــرب ،مســیر تــردد بــه خیابــان هــای فرعــی
همچــون ولیعصر(عــج) و باهنــر بــه مرکــز شــهر میباشــد کــه بــه دلیــل
ورودی و خروجــی محــدود ،موجــب ترافیــک بلــوار آیــت اهلل خامنــه
ایــی مــی گــردد کــه ضــرورت ایجــاد دسترســی از بلــوار آیــت الــه خامنــه
ایــی بــه بعثــت در ابتــدای ورودی شــهر بشــدت احســاس مــی شــود.
وی افــزود :اجــرای تقاطــع غیــر همســطح بلــوار آیــت اهلل خامنــه ایــی
و بلــوار بعثــت در دســتور کار قــرار گرفتــه و هــم اکنــون طــرح مطالعاتــی
آن در حــال انجــام اســت کــه انشــااهلل بــا تامیــن اعتبــار کــه مبلــغ آن
نیــز قابــل توجــه خواهــد بــود در ســال آینــده بــه مرحلــه اجــرا مــی رســد.

مسئول عمران شهرداری دماوند گفت :بلوار شورا از جمله بلوارهای مهم شهری در جهت توسعه شبکه معابر است
که با تکمیل آن و بهره برداری کمربندی سرهار ،بار ترافیکی به داخل شهر مدیریت خواهد شد.
بهرنــگ علــی عســگری در خصــوص
پــروژه بلــوار شــورا و اقدامــات صــورت
گرفتــه توســط ایــن نهــاد اظهــار داشــت:
بلــوار شــورا یکــی از پــروژه هــای مهــم
و موثــر در توســعه شــبکه معابــر شــهر
دماونــد اســت کــه شــهرک امامیــه را بــه
میــدان معلــم در بلــوار شــهید بهشــتی
متصــل مــی کنــد و بــا اجرای پروژه کمربنــدی ســرهار ،در آینده بلوار
شــورا بــه عنــوان یــک راه شــریانی درجه یک محســوب خواهد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پــروژه  3.5کیلومتــری از ســال  94آغــاز
شــده اســت ،تصریــح کــرد :ابتــدا بلــوار شــورا در ســال  96بــا احــداث
یــک الیــن رفــت و برگشــت و اعتبــاری حــدود  2.5میلیــارد تومان به
مرحلــه بهــره بــرداری رســید ولــی بــا توجــه بــه اینکــه ایــن پــروژه در
طــرح تفصیلــی  45متــری اســت و همچنیــن دارای پیــچ خطرنا کی
بــود ،اجــرای مابقــی پــروژه در دســتور کار قــرار گرفــت.

ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه بودجــه شــهرداری و حجم
پــروژه ،ایــن مهــم بــه صــورت فــاز بــه فــاز در حــال اجــرا اســت ،افــزود:
فــاز بعــدی پــروژه مربــوط بــه الیــن دوم بلــوار اســت کــه حــدود
 1300متــر از شــهرک امامیــه تــا اداره اوقــاف شــامل کــوه بــری،
جدولگــذاری ،زیرســازی و آســفالت بــا قــرارداد  2.5میلیــارد تومانــی
انجــام و ابتــدای ســال  96بازگشــایی شــد.
مســئول عمــران شــهرداری دماونــد بــه اجــرای مابقــی پــروژه اشــاره
کــرد و گفــت :بــا توجــه بــه وجــود ســا کنان مجــاور بلــوار و همچنیــن
حجــم بســیار زیــاد و ســنگین کــوه بــری و ســنگ بــرداری بــا هــدف
تعریــض بلــوار ،اجــرای مابقــی پــروژه بــا کنــدی پیــش رفتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بالــغ بــر یکصدهــزار مترمکعــب ســنگ بــرداری از
اداره اوقــاف تــا پاییــن دســت بلــوار صــورت گرفتــه اســت ،تصریــح
کــرد :ایــن فــاز پــروژه بــه دلیــل نیــاز بــه اســتفاده از ماشــین آالت
ســنگین همچــون بیــل مکانیکــی و پیکــو و همچنیــن اســتفاده از
انفجــار بــا ســختی هــا و مشــکالتی همــراه بــود ولــی طی مدت شــش
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اجرای۷۰هزار مترمربع آسفالت
و  ۲۰هزار متر جدولگذاری
درسطح شهر

شــهردار دماونــد بــا بیــان اینكــه تاكنــون ۷۰هــزار متــر مربــع آســفالت
و حــدود  ۲۰هــزار متــر جدولگــذاری انجــام شــده اســت ،گفــت:
جدولگــذاری ،زیرســازی و آســفات خیابــان هــای یــادگار امــام،
جدولگــذاری و آســفالت خیابــان اصلــی و معابــر فرعــی منطقــه مشــا با
مشــاركت شــهرداری و اهالــی منطقــه و انجــام پــروژه روشــنایی محــور
تــا پایــان ســال ،تكمیــل پــروژه آتش نشــانی منطقه مشــا و ســاختمان
مركــزی در دماونــد ،توســعه شــبكه معابــر و آســفالت خیابــان و شــهرك
ســپاه ،بلــوار شــهید رجایــی و كوچــه هــای فرعــی ،منطقــه الهیــه،
جیــارد ،شــلمبه ،ولیــران و  ...از دیگــر اقدامــات اســت.

صفــری در خصــوص ترافیــك بلــوار بعثــت محــدوده میــدان شــهدا و
ورودی محله جیالرد اشــاره كرد و گفت :حجم ترافیك این منطقه
از جملــه دغدغــه هــای شــهرداری اســت كــه در صــدد هســتیم بلــوار
یــادگار امــام را تــا خیابــان واقــع در ضلع شــمالی اداره راه و شهرســازی
متصــل كنیــم و حجــم ترافیــك ایــن محــور را كاهــش دهیم.
وی در خصــوص بســته شــدن بریدگــی ورودی جیــارد در بلــوار
شــهید بهشــتی نیــز گفــت :اینكــه شــهروندان بــه دلیــل بســته
شــدن بریدگــی هــا در ایــن محــور بــرای دسترســی بــه بیمارســتان
ســوم شــعبان بایــد مســیر طوالنــی تــر را طــی كننــد ،درســت اســت
ولــی از نظــر زمــان بــا توجــه بــه حجــم ترافیــك بــا بــاز بــودن بریدگــی
هــا ،قطعــا بــا زمــان تاخیــر بیشــتری مواجــه هســتیم و شــاهد
ترافیــك ســنگین تــری در محــور شــهید بهشــتی خواهیــم بــود كــه
در ســاعت هــای اوج بــه یــك كیلومتــر هــم مــی رســد.
شــهردار ادامــه داد :پیــش بینــی بریدگــی روبــروی دادگســتری
بــا توجــه بــه وســیع بــودن محــور مــی توانــد موجــب كاهــش
خطــرات احتمالــی و ترافیــك شــود.
صفــری بــه پــروژه مجموعــه پاركینــگ و ایســتگاه تا كســی در

میــدان  ۱۷شــهریور اشــاره كــرد و گفــت :ایــن مجموعــه بــه منظــور
ســاماندهی ایســتگاه هــای تا كســی ،اجــرای پاركینــگ و دیگــر
خدمــات توســط شــهرداری خریــداری شــد و كلنــگ آن در هفتــه
دولــت بــه زمیــن خــورد.
وی بــه اجــرا و آمــاده ســازی ایــن پــروژه اشــاره كــرد و ادامــه داد :بــرای
ســاماندهی ایســتگاه هــای تاكســی طرحــی پیــش بینــی شــده كــه
در زمــان كوتــاه قابــل اجــرا اســت ولــی بخــش ســرمایه گــذاری آن بــا
مشــخص كــردن ســرمایه گــذار مابقی پــروژه تعریــف و انجام می شــود.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن به دیگــر اقدامــات حوزه حمــل و نقل
و ترافیــك همچــون خــط كشــی عابــر پیــاده ،ســاماندهی ترمینــال
بــرون شــهری در ورودی شــهر بــا هــدف كاهــش بــار ترافیكــی دوراهی
منطقــه گیالونــد اشــاره كــرد.
ایــن مدیــر شــهری بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در حــوزه فضــای ســبز
اشــاره و تصریــح كــرد :تكمیــل بوســتان شــهربازی و اجــرای كامــل
آبنمــای آب و آتــش ،تكمیــل پــارك جلــوی اداره گاز ،درختــكاری در
ســطح وســیع در مناطــق مختلــف شــهر از جملــه اقدامــات حــوزه
فضــای ســبز اســت.

مــاه از آغــاز پــروژه ،همچنــان متوقــف نشــده و در حــال اجــرا اســت.
ایــن مســئول ادامــه داد :هــم ا کنــون کــوه بــری ،جدولگــذاری،
زیرســازی و آســفالت بخــش ســوم پــروژه در حــال انجــام اســت ولــی
بــا توجــه بــه حجــم ســنگ بــرداری و افزایــش قیمــت آســفالت ،برای
تکمیــل بلــوار همچنــان نیازمنــد زمــان و اعتبــار هســتیم.

عمدتــا از درآمــد شــهرداری بــوده اســت و بودجه شــهرداری نیز قطعا
کفــاف ایــن میــزان اعتبــار بــرای تکمیــل چنیــن پــروژه ای در مــدت
زمــان کوتــاه را نمــی دهــد.
وی بــه دیگــر پــروژه هــای شــهرداری دماونــد در ســال جــاری اشــاره کــرد
و گفــت :اصــاح هندســی و بهســازی الیــن جنوبــی بلــوار بعثــت ،بلــوار
 45متــری یــادگار امــام در باالدســت شــهرک مهــک بــه صــورت دو الین
رفت و برگشت و اجرای عملیات خاکی سنگین ،زیرسازی و آسفالت
و  ...از دیگــر پــروژه هــای مهــم شــهرداری در ســال جــاری بــوده اســت.

 :::::احداث مســیر ســبز پیاده روی و دوچرخ هســواری
در بلوار شــورا

وی یکــی از اقدامــات شــهرداری در ایــن بلــوار را اجــرای مســیر ســبز
پیــاده روی و دوچرخــه ســواری عنــوان کــرد و افــزود :بــا توجــه بــه
برنامــه آتــی شــهرداری جهــت فضاســازی حاشــیه بلــوار ،تکمیــل
نهایــی آن نیــز بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت هــا حداقــل 3میلیــارد
تومــان اعتبــار نیــاز دارد.
ایــن مســئول ادامــه داد :نهــر الیــن جنوبــی بلــوار بطــول  3500متر نیز
نیازمنــد اجــرا اســت کــه پیــش بینــی اعتبــار مــا بیــش از  800میلیــون
تومــان اســت.
عســگری علــت طوالنــی شــدن پــروژه را حجــم بــاالی کار در ایــن
منطقــه و اعتبــار دانســت و بیــان داشــت :هزینــه اجــرای ایــن پــروژه
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بازدید فرمانـ ــدار
شهرستــــاندماونــــد
از پـــروژه های عمــــرانی
شهــــرداریدماونــــد
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری دماونــد« ،مجیــد
صفــری» ،نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان دماونــد بــا
همراهــی معــاون عمرانــی خــود ،شــهردار و اعضــای شــورای
اســامی شــهر از رونــد اجــرای پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری
بازدیــد كردنــد.
در ایــن راســتا فرمانــدار از رونــد رو بــه رشــد پــروژه هــای
عمرانــی شــهرداری همچــون ســاختمان آتشنشــانی منطقــه
مشــا ،عملیــات آســفالت بلــوار اصلــی و خیابانهــای فرعــی
مشــا ،احــداث ســاختمان خانــه بهداشــت مشــا ،پــروژه
ســایت گردشــگری میــدان معلــم ،احــداث ســاختمان جدید
کشــتارگاه و بخــش پیــش ســرد کــن ،پــروژه مکانیزاســیون
بارگیــری دپــو موقــت زبالــه ،اجــرای عملیــات زیرســازی و
آســفالت بلــوار یــادگار امــام ،آســفالت خیابانهــای عرفــان،
اندیشــه هــا  ،مالــک اشــتر و غیــره بازدیــد كردنــد.
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آماده باش ستاد برف روبی شهرداری دماوند
محمــود بهرامــی معــاون اجرایــی
شــهرداری دماونــد در گفتوگــو بــا
پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری
دماونــد در خصــوص آمادگــی ســتاد
بــرف روبــی اظهــار داشــت :بــا توجــه
بــه آغــاز فصــل زمســتان و بــارش بــرف
و بــاران ،ســتاد بــرف روبــی شــهرداری در
ســطح شــهر تشــکیل شــد.
ایــن مســئول عنــوان کــرد :طبــق برنامــه ریــزی ،مقــرر شــده اســت
یــک ســتاد مرکــزی در منطقــه مرکــز شــهر و گیالونــد ایســتگاه فرعــی
در منطقــه مشــاء راه انــدازی و مســتقر شــود.
وی ادامــه داد  :در حــال حاضــر بــه انــدازه کافــی نمــک دپــو شــده
اســت ،بــه ســبب اینکــه آســیب کمتــری بــه جــداول ،تأسیســات
شــهری ،فضــای ســبز و آســفالتهای ســطح شــهر بزنــد بــا شــن
مخلــوط خواهــد شــد؛ همچنیــن حــدود  100نفــر نیــروی انســانی

ســاماندهی شــده که در زمان بحران و نیاز از نیروهای پیمانکاری
نیــز اســتفاده خواهــد شــد.
بهرامــی ادامــه داد :در هــر یــک از ایــن ایســتگاه هــا ،ادوات و
تجهیــزات مســتقر مــی شــود تــا در زمــان بــارش بــرف و بــاران ،از آنهــا
بــرای رفــع مشــکالت احتمالــی بهــره گیــری شــود.
معــاون اجرایــی شــهرداری دماونــد بــا اشــاره بــه لــزوم آمادگــی ســتاد
بــرف روبــی شــهرداری دماونــد در فصــل زمســتان گفــت :در حــال
حاضــر حــدود  80دســتگاه ماشــینآالت ب رفروبی و امــدادی آماده
خدمترســانی بــه شــهروندان در فصــل زمســتان اســت.
وی با اشــاره به قرار گرفتن شهرســتان دماوند در مســیر مواصالتی
بــه فیروزکــوه و هــراز بیــان کــرد :تعاملــی بــا دســتگاههای امــدادی
از جملــه راهــداری ،هــال احمــر و ســایر دســتگاههای امــداد
ایجــاد کردیــم تــا بتوانیــم برنامهریــزی دقیقــی را در بحــث راههــای
مواصالتــی و داخــل شــهری داشــته باشــیم.
بهرامــی بــا بیــان اینکــه گردنه مشــا از نقاط ســخت و بحــران برانگیز

اســت تصریــح کــرد :ا کیــپ هایــی در منطقــه مشــا ،حــوزه مرکــز
شــهر ،گیالونــد و غیــره مســتقر کردهایــم همچنیــن  100عــدد مخــزن
نمــک در مکانهــای اضطــراری از جملــه سراشــیبیها و ایجــاد
ســایتهایی در ســطح شــهر کــه شــن و نمــک در آنهــا دپو میشــود
قــرار داده شــده و شــهروندان میتواننــد از آنهــا اســتفاده کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســالهای گذشــته نیــز در ســطح شــهر بــا
مشــکلی روبــرو نبودهایــم ادامــه داد :روســتاهایی کــه درحــوزه شــهر
دماوند هســتند مانند چنارشــرق توســط این ســتاد خدمات داده
میشــود ،امــا ســایر روســتاها کــه در حریــم شــهر دماونــد نیســتند
توســط اداره راه هدایــت میشــوند.
معــاون اجرایــی شــهرداری دماونــد بــا بیــان اینکــه تمــام نیروهــای
امــدادی و برفروبــی از آغــاز بــارش نــزوالت آســمانی آمادهبــاش
هســتند خاطرنشان کرد :مسیرهایی مانند بیمارســتانها ،مرا کز
درمانی ،مرا کز امدادی و غیره ســپس مســیرهای اصلی و فرعی در
اولویــت برفروبــی قــرار دارنــد.

ِا لمانهای زیباسازی ،فضای دیداری شهر دماوند را تلطیف کرد
بــه منظــور ارتقــای زیباســازی فضــای
دیــداری شــهر  ،المانهایــی بــا مضمــون
مناسبت های ملی ،مذهبی و فرهنگی
طــی ســال جــاری در میادیــن و معابــر
اصلــی شــهر دماونــد نصــب شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و
شــورای اســامی شــهر دماونــد؛ محمــد هــادی کرمانــی بــا اشــاره بــه
ایــن خبــر گفــت :در راســتای زیباســازی و هویــت بخشــی بــه نمــای
دیداری شــهر ،نصب المانهای فرهنگی و مذهبی در دســتور کار
واحــد زیباســازی قــرار گرفــت.
مســئول واحــد زیبــا ســازی شــهرداری دماونــد در تکمیــل
ایــن خبــر گفــت :در گذشــته شــهر دماونــد فاقــد هرگونــه المــان
زیباســازی در معابــر و محــات بــود امــا خوشــبختانه بــا توجــه بــه
تا کیــد شــهردار ،زیباســازی شــهر بــه عنــوان یکــی از اولویــت هــای
شــهرداری تبدیــل شــده اســت.

وی المانهــای شــهری را بــه دو بخــش دائمــی و موقــت تقســیم
کــرد و گفــت :المانهــای دائمــی در فضاهایــی کــه بــرای آن
مشــخص شــده همــراه بــا نورپــردازی و فونداســیون نصــب شــده
اســت و بیشــتر طــرح هــای آن بــه صــورت تایپوگرافــی بــوده اســت.
وی افــزود  :تایپوگرافــی بســم اهلل در ورودی بلــوار بعثــت ،کاشــی
شکســته و موزاییــک شکســته و ســفال برجســته دیــوار مشــرف بــه
میــدان جهــاد ،لوگــو شــهرداری جنــب ســاختمان شــماره ،المــان
مــرغ بــاغ ملکــوت جنــب شــهر بــازی و  ۳المــان فلــزی در میــدان
معلم ،میدان  ۱۷شهریور و ورودی شهرک فرهنگیان با مضامین
فرهنگــی را مــی تــوان از جملــه اقدامــات شــاخص واحد زیباســازی
درطــول چنــد مــاه اخیــر برشــمرد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت اجــرای طرحهــای زیباســازی در ســطح
شــهر خاطرنشــان کــرد :نصــب المانهــای زیباســازی عــاوه بــر
هویــت بخشــی بــه شــهر در زیباســازی نمــای شــهر در برابــر نــگاه
شــهروندان و مســافران نیــز تاثیــر بســزایی دارد.

مســئول واحــد زیباســازی شــهرداری دماونــد ادامــه داد :
المانهــای دیگــری نیــز طراحــی شــده اســت کــه بــه صــورت موقت
و بر اســاس مناســبت های ملی  ،مذهبی و فرهنگی طی ســال در
معابــر پــر تــردد شــهر نصــب میشــود که به مناســبتهایی ماننــد ایام
محــرم  ،بازگشــایی مــدارس  ،هفتــه کتــاب و کتابخوانــی و غیــره می
تــوان اشــاره کــرد.
وی بــه المانهــای مربــوط بــه هفته کتــاب و کتابخوانی اشــاره کرد
و گفــت  :بــا توجــه بــه مشــارکت و حمایت شــهرداری از نویســندگان
دماونــدی در حــوزه نشــر کتــاب ،اقــدام بــه طراحــی و ســاخت
المانهــای کتابهــای منتشــر شــده توســط شــهرداری نمــوده و
در معابــر ســطح شــهر نصــب گردیــد.
کرمانــی خاطرنشــان کــرد :براســاس بازدیدهــای میدانــی و
نظــر کارشناســان زیباســازی نصــب ســایر المــان هــا بــا مفاهیــم
مذهبــی ،فرهنگــی و انتزاعــی در اولویــت برنامــه هــای ایــن
واحــد قــرار دارد.
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رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری دماوند:

شهردار دماوند:

خط دوم مرکز معاینه فنی دماوند
بزودی راه اندازی میشود

اختصاص معاونت اجتماعی به شهرداری
دماوند در حال پیگیری است

 :::مراجعه روزانه بیش از  ۱۰۰خودرو به مرکز معاینه فنی دماوند جهت دریافت و تأیید فنی

:::تالشدر جهتتکمیلساختماننیمهکاره کتابخان هپیماندماوندباهمکاریسایرمسئوالن

شهردار دماوند با بیان اینکه اختصاص
معاونت اجتماعی به شهرداری دماوند در
حال پیگیری است ،گفت :جهت تکمیل
ساختماننیمهکاره کتابخان هپیمان
دماوند با همکاری سایر مسئوالن در
تالشیم.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری
دماوند گفت :با توجه با مراجعات زیاد
مردمی خط دوم معاینه فنی دماوند جهت
کنترل خودروهای سبک بهزودی راهاندازی
خواهد شد.
حمیدرضــا غالمرضــازاده در گفتگــو بــا خبرنــگار
پایــگاه خبــری تــارود بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار
کــرد :بــه منظــور تســریع در امــورات کاری مــردم
و جلوگیــری از صفهــای طویــل خودروهــا
راهانــدازی خــط دوم در دســتور کار مرکــز
معاینــه فنــی دماونــد اســت.
وی افــزود :خــط اول جهــت تســت خودروهای
ســنگین و ســبک جدا گانــه بــوده و خــط

ً
دوم صرفــا فقــط بــرای خودروهــای ســبک
راهانــدازی میشــود کــه بــه همیــن منظــور در
روزهــای اخیــر کارشناســان ســازمان حمــل و
نقــل کشــور از مــکان فــوق بازدیــدی داشــتند تا
ظــرف چنــد روز آینــده راهانــدازی شــود.
رئیــس ســازمان حمــل و نقــل شــهرداری
دماونــد خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه آخریــن
آمــار روزانــه بیــش از  ۱۰۰خــودرو بــرای دریافــت
و تأییــد فنــی خودروهــای خــود بــه ایــن مرکــز
مراجعــه میکننــد.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری تــارود ،عبــاس صفــری در
نشســت بررســی زیرســاختهای کتابخانههــای
شهرســتان دماونــد بــا حضــور جمعــی رئیــس
ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی کشــور در محــل
فرمانــداری اظهــار کــرد :شــهرداری بــه چــاپ کتاب
کمــک کــرده گرچــه قانونــی ایــن وظیفــه را نــدارد،
امــا  ۱۸۰میلیــون تومــان بــرای یــک کتــاب کــه
نمونــه آن «فلــور دماونــد» نوشــته دکتــر مظفریــان،
گیاهشــناس دماونــدی بــوده هزینــه کــرد تــا در
اختیــار مــردم قــرار گیــرد.
وی با بیان اینکه پرداختن به کتاب از چند جهت
حائــز اهمیــت اســت و هویتــی برای شــهر دماوند به
شمار میرود ،گفت :تقدیر از نویسندگان همچون
«فتحعلــی خادمــی» نیــز توســط شــهرداری دماوند
صــورت گرفتــه اســت ،همچنیــن ایــن نهــاد در
برگزاری نمایشــگاه کتاب ،رونمایی و انتشــار کتاب
نقــش بســزایی داشــته اســت.
شــهردار دماونــد گفــت :از آنجــا کــه شــهرداریها

رتبــه حــوزه اجتماعــی نــدارد یــا پاییــن اســت طــی
مذاکراتــی مقــرر شــده یــک معاونــت اجتماعــی بــه
ایــن شــهرداری اختصــاص یابــد و پیگیــری ایــن
موضــوع هســتیم تا در حــوزه فرهنگی توجه خاصی
صــورت گیــرد.
صفــری ادامــه داد :طــی جلس ـهای بــا چنــد مشــاور
در خصــوص تعریــف حقــوق شــهروندی و اعــام
آن بــه شــهروندان گفــت و گــو شــد و چیــزی کــه
بــه آن شــکل میدهــد فضــای عمومــی همچــون
کتابخانههاســت.
وی عنــوان کــرد :در تالشــیم ســاختمان نیم ـهکاره
کتابخانــ ه پیمــان دماونــد کــه توســط یــک خیــر
ســاخته شــده اســت کــه بــه دلیــل مشــکالتی موفــق
نشــد آن را تکمیــل کنــد بــا قولــی کــه از مســئوالن
کشــوری گرفتیــم کــه بخشــی از مبالــغ تأمیــن شــود و
شــهرداری نیــز بخــش دیگــر را تأمیــن کنــد.
شــهردار دماونــد در پایــان تأ کیــد کــرد :بــرای افزایــش
ً
ســرعت عملیــات ســاخت کتابخانــه حتمــا بایــد
کمــک بیشــتری دریافــت کنیــم ،این انتظــار مـیرود
که با همکاری مســئوالن این اتفاق را شــاهد شویم.

مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان خانه بهداشت و
درمانگاه منطقه مشا دماوند

مراســم کلنــگ زنــی احــداث ســاختمان خانــه بهداشــت و
درمانــگاه منطقــه مشــا بــا حضــور معاونــت سیاســی انتظامــی
فرمانــداری  ،شــهردار و اعضــا شــورای اســامی شــهر دماونــد
،جمعی از خیرین منطقه  ،ریس شــبکه بهداشــت شهرســتان
و جمعــی از اهالــی برگــزار شــد.
مهنــدس عبــاس صفــری شــهردار دماونــد ضمــن تشــریح ایــن
خبــر افــزود  :مجموعــه مدیریــت شــهری دماونــد در نظــر دارد
یــک مجموعــه خدمــات درمانــی را در منطقــه مشــا بــا کمــک
و مســاعدت خیریــن منطقــه و همــکاری شــبکه بهداشــت
شهرســتان احــداث کنــد  ،هرچنــد کــه در حــال حاضــر بــا عنــوان
خانــه بهداشــت تعریــف شــده اســت.
وی افــزود  :یکــی از معضــات اجتماعــی کــه ا کنــون اهالــی

ایــن منطقــه بــا آن مواجــه هســتند ایــن اســت کــه بــرای یــک
وا کسیناســیون ســاده بایــد یــک مســافت طوالنــی را طــی کــرده
تــا بــه شــهر برســند و ا گــر شــرایط جــوی هــوا در زمســتان را هــم در
نظــر بگیریــم میبینیــم کــه کار بســیار ســختی اســت.
شــهردار دماوند به موقعیت منطقه مشــا اشــاره کرد و گفت  :با
توجــه بــه قــرار گرفتــن منطقــه مشــا در کنــار جــاده هــراز و آســتانه
امامــزاده هاشــم (ع) نیــاز بــه یــک مرکــز خدمــات درمانــی در ایــن
نزدیکــی یــک امــر اجتنــاب ناپذیر اســت.
شــهردار دماونــد ضمــن اشــاره بــه همــکاری خــوب مجموعــه
مدیریــت شــهری بــا خیریــن  ،هیــت امنــا منطقــه و شــبکه
بهداشــت شهرســتان دماونــد افــزود  :برخــی از پزشــکان ســا کن
منطقــه بــه بنــده قــول مســاعدت و همــکاری دادنــد در صــورت

ســاخت ایــن درمانــگاه  ،بــرای ارایــه خدمــات و طبابــت آمادگــی
الزم را دارنــد.
صفــری گفــت  :وقتــی در مــورد یــک موضــوع اجتماعی صحبت
میکنیــم  ،همــه اهالــی در ایــن بحــث مشــترک هســتند و بایــد
حــس مشــارکت اجتماعــی شــهروندان را تقویــت کنیــم.
وی ادامــه داد  :هرچقــدر بتوانیــم در منطقــه مشــا فضــا هــای
اجتماعــی بیشــتری ایجــاد کنیــم  ،آن هویتــی کــه از مشــا انتظــار
داریــم ســریعتر محقــق میشــود.
وی در پایــان گفــت  :امیــد داریــم بــا حمایــت خیرین و مجموعه
شــهرداری و شــورای اســامی شــهر دماوند با تســریع در ساخت
ایــن درمانــگاه ،گام مثبتــی در جهــت رفــع نیــاز اهالــی ایــن
منطقــه برداریــم

www.damavand.ir
نشریــه داخلـــݡݡی شݠهردارݡی دماونـــد | آذر ماه | 1397

11

فرهنگ و تفکر بسیجی باید در تمام
عرصـ ـههایجامع ــهنهادینــــهشــــود
محمودبهرامــی قائــم مقــام شــهردار و
رئیــس ســتاد هماهنگــی بزرگداشــت
هفتــه مبــارک بســیج شــهرداری دماونــد
اظهــار داشــت :بســیج لشــکر مخلــص و
بــی ادعایــی اســت که به فرمــان حضرت
امام خمینی (ره) تشــکیل شــده و از بدو
شــکل گیــری خــود تا کنــون خدمــات
بســیار ارزشــمندی را بــه کشــور ارائــه کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه هــای هفتــه بســیج در سراســر کشــور
برگــزار مــی شــود ،افــزود :رویکــرد مــا در برنامههــای ایــن هفتــه،
تقویــت روحیــه اســتکبار ســتیزی اســت.به گفتــه وی نــداى
دلنشــین تفکــر و فرهنــگ بســیجی امــروز در جهــان طنیــن انــداز
شــده ،بــه طوریکــه دشــمنان ایــن نظــام هــم بــه قــدرت بــزرگ آن
پــی بــرده اســت.
وی عنــوان کــرد :ا گــر فرهنــگ و تفکر بســیجی در تمــام عرصههای
جامعــه نهادینــه شــود ،مــا از هــر لحــاظ مــی توانیــم آســوده خاطــر
باشــیم ،چــون بســیج تنهــا نیرویــی اســت کــه برخواســته از متــن

همیــن مــردم اســت.
بهرامــی اظهــار کــرد :در حــال حاضــر عمــده تریــن نقش بســیج بعد
از انقــاب تولیــد قــدرت نــرم در مقابــل جنــگ نــرم بوده اســت.
بهرامــی اظهــار کــرد :بســیج هیــچ حدومــرزی نمیشناســد و همــه
عالقهمنــدان بهنظــام میتواننــد در آن ورود یابنــد و بــه مــردم

خدمــت کننــد.وی ،امتیــاز اصلــی بســیج را مردمــی بــودن ایــن
تشــکل عنــوان کــرد و گفــت :ارکان اصلــی ایــن تشــکل مقــدس
برگرفتــه از مــردم اســت و در مســیر صیانــت از ارزشهــای اســامی
گام برمــیدارد.
وی بیــان کــرد :نهــال بســیج ۴۰ســال پیــش توســط امــام راحــل
بنیانگــذاری شــد و امــروز با گذشــت فــراز و نشــیبهای فــراوان کــه
انقــاب اســامی آن را تجربــه کــرده اســت ایــن نهــال بارورشــده و بــا
اقتــدار در بســیاری از عرصههــا خودنمایــی میکنــد.
بهرامــی تصریــح کرد :امروز بســیج در عرصههای مختلف توانســته
اســت موفقیتهــای قابلتوجهــی داشــته باشــد و الگــوی عملــی
بــرای ســایر ملتهــای آزادیخــواه جهان باشــد و ا گر شــاهد بیــداری
و مقاومت ملتها در ســوریه ،لبنان ،غزه و عراق هســتیم بخشــی
از آن مدیــون ایــن نیــروی مردمــی اســت و در شــرایط کنونی بســیج
تنهــا یــک نیروی نظامی تلقی نمیشــود و با حضــور در عرصههای
ســازندگی نیز توانســته اســت حضور پررنگی داشــته باشد و مبنای
کاری مــا در مجموعــه مدیریــت شــهری دماونــد اجــرای برنامه ها با
شــعار محــوری پیــروان والیــت بــا مدیریت جهــادی خواهــد بود.

محمــد علیپــور جانشــین رئــس
ســتاد اظهــار داشــت :اعتمــاد کــردن
به قشــر جوان و ایجاد قوت قلب در
داخل کشــور و ایجاد بیم و وحشــت
در دل دشــمنان اســام از جملــه
نقــش آفرینــی بســیج اســت.
وی تصریــح کــرد :تحصیــل و
تهذیــب و ورزش ســه مقولــه ای
اســت کــه بســیج بــه دنبــال آن اســت و بــا ایجــاد حلقــه هــای
صالحیــن بــه دنبــال تحصیــل و تهذیــب میباشــد.
علیپــور در ادامــه بــه ویــژه برنامــه هــای شــاخص هفتــه بســیج
کــه بــا عنــوان «بســیج یــاودان والیــت  ،مدیریــت جهــادی و
اقتصادمقاومتــی» نامگــذاری شــده ،پرداخــت و گفــت :هفتــه
بســیج فرصتــی اســت تــا بتوانیــم دســتاوردهای یکســاله ایــن
نیــروی مردمــی مخلــص را بــرای همــگان تشــریح کنیــم.

وی از اجــرای برنامــه هــای متنــوع در عرصــه هــای مختلــف بــه
مناسبت هفته بسیج در شهر دماوند توسط شهرداری را خبر داد.
وی گفت :انجام اردوهای جهادی یک روزه و در قالب گروههای
مختلــف در عرصههــای فرهنگــی و عمرانــی ،همایــش بســیجیان
طالیــه داران و یــاوران والیــت  ،آغــاز مســابقات ورزشــی در ســطح
پایگا ه بســیج شــهرداری ،برگزاری نشســت های روشنگری ،دیدار
از خانــواده شــهیدان توســط بســیجیان بخــش دیگــری از برنامــه
هــای شــاخص هفتــه بســیج اســت.
وی بــا اشــاره بــه برخــی برنامــه هــای اجرایــی ایــن هفتــه گفــت:
شــرکت بســیجیان در رزمایــش خدمــات رســانی بــی منــت ،حضور
در گلــزار شــهدا ،دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهدا ،ایثارگــران و آذین
بنــدی و تبلیغــات محیطــی (نصــب پرچــم هــای ملــی  ،حماســی
 ،بنــر  ،پارچــه  ،پــاکارد ،پوســتر و  )...؛تهیــه ترا کــت تبریــک هفتــه
بســیج بــا اعــام محورهــا و نامگــذاری روزهــای هفتــه بســیج و
اعــام برنامــه هــا در طــول هفتــه بســیج ،تهیــه ترا کتهــای فرهنــگ

بســیج در آئینــه کالم نــور (ســخنان امــام راحــل(ره) ومقــام معظــم
رهبــری)؛ از جملــه برنامههــای هفتــه بســیج توســط شــهرداری
دماونــد میباشــد.
علیپورگفــت :در بســیج ،بصیــرت افزایــی بــرای مــردم در ســطح
پایگاههــا ،محــات ،بخــش هــا در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد:برگــزاری دوره آمــوزش شــهروندی از برنامــه هــای
هفتــه بســیج شــهرداری خواهــد بــود.
علیپــور غبــار روبــی گلــزار شــهدا ،دیــدار و سرکشــی از خانــواده هــای
معظــم شــهدا ،از دیگــر برنامــه هــای هفتــه بســیج برشــمرد.
این مســئول تبیین کرد :نشســت روشــنگری ،برگزاری مســابقات
برای کودکان و فرزندان پرسنل  ،برپایی نمایشگاه ایثارو مسابقه
فرهنگی،حضــور درصبحــگاه مشــترک از دیگــر برنامههــای هفتــه
بســیج اســت .وی بــا اشــاره بــه تجمــع بســیجیان در  ۵آذر مــاه
گفــت :در ایــن روز شــاهد اقتــدار و تجمــع بســیجیان شهرســتان بــا
جمعیــت هــزار نفــری خواهیــم بــود.

دماوندی ها در راهپیمایـی
۱۳آبان استكبارستیزی را
به نمایش گذاشتند

همزمــان بــا سراســر كشــور ،اقشــار مختلــف مردمــی بویــژه
دانــش آمــوزان دماونــدی روز یكشــنبه بــا حضــور پرشــور خــود در
راهپیمایــی  ۱۳آبــان استكبارســتیزی را بــه تصویــر كشــیدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری دماونــد ،راهپیمایــان
در دماونــد بــا ســردادن شــعارهای «مــرگ بــر آمریــكا و مــرگ بــر
اســرائیل» فریــاد ضــد اســتكباری ســر دادنــد و انزجــار خــود را از

سیاســت هــای خصمانــه اســتكبار بویــژه آمریــكا اعــام كردنــد.
ایــن راهپیمایــی از میــدان امــام خمینــی(ره) تــا گلــزار شــهدای
گمنــام شــهر دماونــد جریــان داشــت.
همچنیــن در پایــان ایــن مراســم قطعنامــه راهپیمایــی  ۱۳آبــان
توســط یكــی از دانــش آمــوزان قرائــت و پرچــم آمریــكا و اســرائیل
بــه آتــش كشــیده شــد.
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