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نشريه داخلى
شهردارى دماوند

آذر ماه
سال 1393 

تهيه طرح جامع
 گردشگري و سرمايه گذاري

 در دستور كار شهرداري دماوند 

۱۷۰هزار مترمربع
 از معابر شهر دماوند آسفالت شد

ستاد برف روبی شهرداري دماوند
درآماده باش کامل است

برای تامین بودجه هیچگونه وابستگی
به نهادهای دولتی نداریم
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اکنون که در دومین سال از شورای اسالمی دوره چهارم قرار گرفته 
ایم و بنا بر یک وظیفه قانونی هیات رئیسه انتخاب می شود و در 
این مرحله به اعتماد اعضا محترم مسئولیت این دوره یکساله به این 
حقیر سپرده شد، تالش مضاعف اعضاء شورا در سیاست گذاری و 
تصمیم گیری و رسیدگی به اموری که چندسال از طرح آن می گذرد 

در دستور کار این مرحله قرار گرفته است.
تشکیل  ابتدای  از  آنچه  بر خالف  قانونی  های  محدودیت  اگرچه 
شورای اسالمی گفته شد شورای شهر را به سمت شورای شهرداری 
سوق داده استو در حال حاضر نیز اولین وظیفه شورای اسالمی شهر 
را تحت الیحه و ... می خواهند سلب کنند و بجای آنکه شورای 
شهر را به سمت تخصصی شدن، واگذاری اختیار بیشتر مطابق آنچه 
متاسفانه  دهند  ارتقا  است  آمده  عزیزمان  کشور  اساسی  قانون  در 
مدیریت  در  شوراها  نقش  کردن  کمرنگ  در  هایی  تالش  شاهد 

شهری هستیم.
لیکن به حکم وظیفه و آنچه در قانون آمده است و تا مادامی که 
می  شهرداری  عملکرد  بر  نظارت  به  داریم  ظیفه  و  قانون  طبق 
پردازیم، نظارت بر شهرداری حوزه ایی وسیع تر از چند متر آسفالت 
و جدول است و لذا در این مرحله به چند نکته اساسی اشاره می کنم:

قرار  تغییرات  اخیر دستخوش  از شهرمان در چند سال  بخشهایی 
گرفته است و پس از چهارده سال بالتکلیف مانده و از آن جمله 
مشاء دماوند که همچنان درگیرودار الحاق و انتزاع بوده و با همت 
نمایندگی مجلس و فرماندار محترم و  برادران عزیزمان در حوزه 
معاونین محترم و استاندار ارجمند در شرف تعیین تکلیف است و 
بسیار امیدواریم که در دولت تدبیر و امید، این بخش از شهر دماوند 

به حوزه خدماتی الحاق گردد.
در تهیه سند توسعه شهری و اصالح طرح تفصیلی که ایرادهایی 
توسط اعضا محترم شورای اسالمی بر آن وارد گردیده و امیدواریم 

تا پایان سال نیز این دو سند به مرحله نهایی برسد.
در بخش توسعه معابر نیز از جاده کمربندی گیالوند و راه سرهار 
می توان نام برد که با همت نماینده محترم مردم در مجلس شورای 

نماینده مجلس: 

تشویق و حمایت از سرمایه گذاران،
زمینه ساز درآمد پایدار براي

شهرداري ها است
بعضی ها احساس مسئولّیت داشتند در دوران مبارزات اّما نمیفهمیدند 
این را کجا خرج کنند؛ جایی خرج میکردند که به ضرر حرکت عظیم 
مبارزاتِی امام بزرگوار بود؛ بعد از انقالب هم همین جور؛ تا امروز 
هم همین جور است. بعضی ها احساس دارند، احساس مسئولّیت 
میکنند، انگیزه دارند اّما این انگیزه را غلط خرج میکنند؛ بد جایی 
خرج میکنند؛ اسلحه را به آنجایی که باید، نشانه نمیگیرند؛ این 
بر اثر بی بصیرتی است. حاال ما چند سال پیش در قضّیه ی فتنه 

گفتیم بصیرت؛ بعضی دهن کجی کردند که بصیرت! 
بله، بصیرت؛ بصیرت که نبود، هرچه که مسئولّیت و انگیزه 
بیشتر باشد، احساس بیشتر باشد، خطر بیشتر است؛ اطمینانی 
دیگر نیست به این آدم بی بصیرت و بدون روشن بینی که 
دوست را نمی شناسد، دشمن را نمی شناسد و نمیفهمد کجا 
باید این احساس را، این نیرو را، این انگیزه را خرج کند. 
این پس شد رکن دّوم که بسیار بسیار الزم است. اگر این 
رکن دّوم نباشد، امر به معروفش هم اشتباهی درمی آید، 
جهادش هم اشتباهی درمی آید، امِر مورد اهتمامش هم 

دچار خطا میشود، و به کج راهه می افتد.

احساس مسئولیت, بصیرت
بیانات رهبر انقالب در دیدار اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین

 رحمت خدا و رضوان خدا بر امام بزرگوار که همه ی این چیزها را فکر کرد؛ آن چشم تیزبین و روشن بین، آن بصیرت الهی، بدون اینکه درس 
سیاست در جایی خوانده باشد، از کسی فراگرفته باشد، همه ی آن چیزهایی را که در این زمینه الزم بود، از خدای متعال الهام گرفت؛ به آن 
قلب پاکیزه الهام شد. امام هم بسیج را درست کرد، هم جهت را نشان داد. امام فقط نگفت حرکت کنید، راه بیفتید، احساس مسئولّیت کنید، 
بسیجی باشید؛ نه، گفت که چه کار کنید. به ما گفت هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. این یعنی جهت دادن؛ یعنی یاد دادن که چه کار 

کنید، کدام طرف بروید، کجا را نشانه بگیرید؛ این را به ما یاد داد.
 در دوران جنگ، در هشت سال دفاع مقّدس، مکّرر گفت: جنگ در رأس امور است. ماها مسئول بودیم در کشور - بنده رئیس جمهور بودم، 
یکی دیگر مسئول دیگری بود - هزار جور کار داشتیم. مأمور و مسئول وقتی که این همه کارهای اجرایی دوروبرش هست، گاهی غفلت 
میکند، ]اّما[ امام راه را نشان داد به همه - به مسئولین، به مردم، به جوانها - ]که [ جنگ در رأس امور است. همین هم بود. جهت داد به همه 

که بروید سراغ این کار؛ این مهم است.1393/09/06

»حمیدرضا مشهدي عباسي« نماینده مردم شهرستان هاي دماوند و فیروزکوه 
در مجلس شوراي اسالمي گفت: تشویق و حمایت از سرمایه گذاران بخش 

خصوصي زمینه ساز درآمدهاي پایدار براي شهرداري است.
»حمیدرضا مشهدي عباسي« در دیدار با اعضاي شوراي اسالمي شهر و شهردار 
دماوند، به اقدامات انجام شده در بخش عمراني و خدماتي توسط این نهاد شهري 
در نیمه نخست سال 93 پرداخت و اظهار کرد: شهردار و اعضاي شوراي اسالمي 
شهر دماوند در نیمه نخست سال جاري اقدامات قابل توجهي را براي تامین رفاه 

حال شهروندان انجام داده اند.
وي ادامه داد: گرچه در سال هاي گذشته بخش عمده ایي از شهرك هاي منطقه 
از نبود خدمات الزم همچون آسفالت محروم بود ولي امروز حجم باالي خدمات 
در قالب اجراي عملیات زیرسازي، جدولگذاري و آسفالت و دیگر خدمات الزم 

ستودني است. 
نماینده مردم شهرستان هاي دماوند و فیروزکوه در مجلس شوراي اسالمي با بیان 
اینکه شهرستان دماوند نسبت به دیگر شهرستان هاي استان تهران از تراکم وسیع 
با توجه به گستردگي جغرافیا و پراکندگي جمعیت برخوردار است، افزود: در حال 
حاضر چهار هزار هکتار اراضي دماوند زیر نظر حوزه شهري است که با محاسبه هر 
نفر یک هزار متر مربع براي شهري که از شرایط آب و هوایي مطلوبي برخوردار 
است، ارائه خدمات با توجه به گستردگي جمعیت براي نهادهاي خدمات رسان 

مشکل است. 

این مقام مسوول داشتن برنامه ریزي و توجه به اولویت ها را از مهم ترین اهداف 
کاري مدیران شهري دانست و گفت: آنچه باید شهرداري ها و شوراهاي شهر 
مورد توجه قرار دهند، داشتن برنامه ریزي مطلوب و سازنده براي دست یابي به 

یک درآمد پایدار است. 
مشهدي عباسي بیان کرد: نبود زمین و عدم فروش تراکم با هدف حفظ فضاي 
بصري شهر، در نهایت شهرداري ها را مجاب به دریافت عوارض از شهروندان 
براي کسب درآمد مي کند که در این راستا باید زمینه حضور سرمایه گذاران با 

هدف کسب درآمد هاي پایدار را فراهم کرد. 
وي افزود: ساخت مکان هاي تفریحي، اقامتي و تجاري مي تواند شهرداري ها را 
در بخش درآمد هاي پایدار یاري کند که در این راستا شهرداري دماوند با برگزاري 
جلسات متعدد و تشکیل هیات عالي سرمایه گذاري و نیز تشویق بخش خصوصي 

گام موثري برداشته است.
نماینده مردم شهرستان هاي دماوند و فیروزکوه در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: ما 
نیز با تعامل وزارت راه و شهرسازي و دیگر وزارتخانه ها و نیز سازمان شهرداري و دهیاري 
هاي کشور در حوزه انتخابیه کمک هاي الزمي را در دستور کار قرار داده ایم که مي توان 

تقدیر فرماندار دماوند از 
شهردار شهر در راستاي

 همكاري جهت اجراي
 طرح سرشماري کشاورزي

نماینده عالي دولت در شهرستان دماوند از زحمات 
در  دماوند  شهردار  صفري«  »عباس  خالصانه 
راستاي همکاري جهت اجراي طرح سرشماري 

عمومي کشاورزي سال 93 تقدیر کرد.
دماوند،  شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
اجراي  فرماندار و مدیر  »ناصر محمودي فرد« 
شهرستان  کشاورزي  عمومي  سرشماري  طرح 
دماوند به منظور ارج نهادن به زحمات و تالش 
هاي »عباس صفري« شهردار دماوند در راستاي 
عمومي  سرشماري  طرح  بهتر  هرچه  اجراي 

کشاورزي سال 93 با اهداء لوحي تقدیر کرد. 
در این حکم آمده است: اجراي طرح سرشماري 
عمومي کشاورزي سال 93 بهانه ایي شد تا با 
همت و اراده جنابعالي نیز برگ زرین دیگري در 
راستاي اجراي سیاست هاي مدبرانه دولت تدبیر 
و امید به خاطره خدمت رساني کشور افزوده شود.

این  پایان  در  بدینوسیله  است:  آورده  همچنین  وي 
طرح ملي که با تالش صادقانه شما به نحو احسن 
در شهرستان دماوند برگزار گردید، بر خود مي دانیم از 
زحمات خالصانه شما تشکر و قدرداني نمائیم. توفیقات 
روز افزونتان را در تمام مراحل زندگي از درگاه ایزدمنان 

مسئلت داریم. 
»عباس صفري« در این خصوص اظهار کرد: پایه 
و اساس پیشرفت در جامعه و نظام اسالمي، آمار و 
اطالعات دقیق و متقن است و اطالعات این طرح 

عظیم ملي، ذخیره و خزانه ارزشمندي است که مي تواند یاري رسان مسؤوالن و مراجع تصمیم 
گیري در اداره امور مملکتي باشد. 

وي ادامه داد: بحمداهلل با تالش و همت همه دست اندرکاران امر، طرح سرشماري با تمام سختي 
ها و مشکالت خاص خود، بدون هیچ گونه وقفه و تاخیري انجام شد که در این راستا شهرداري 

دماوند با فراهم سازي امکانات و نیروي انساني در این طرح گام برداشت.
 الزم به ذکر است، سرشماري کشاورزي شهرستان دماوند در سطح پنج شهر، 16۷ روستا، 
مکان و مزرعه شهرستان در قالب چهار گروه کاري با حضور ۲3 مامور سرشمار، مهر ماه امسال 

انجام شد.
با اتمام عملیات سرشماري عمومي کشاورزي در شهرستان دماوند، مشخصات 13 هزار و 
۴31 نفر به عنوان بهره بردار در بخش کشاورزي شهرستان ثبت شد که نسبت به سرشماري 

کشاورزي سال ۸۲، یک هزار و 1۸۴ نفر افزایش داشته است.

به تخصیص اعتبار الزم جهت تکمیل بلوار بعثت، اجراي پروژه محور 
اسب چران، الحاق منطقه مشاء، تقویت و توسعه بخش ماشین آالت، 

کمک به برخي شهرداري ها در بخش مالي و ... اشاره کرد.

مشهدي عباسي گفت: شهرداري ها گرچه در فصل سرما امکان ارائه خدمات 
عمراني را ندارند ولي مي توانند در حوزه هاي فرهنگي و ... پیشگام باشند.

اسالمی و در حضور وزیر محترم راه و شهرسازی اقدامات تصیمی 
گیری مجدانه صورت پذیرفت و دستورات مساعد وزیر محترم راه و 

شهرسازی صادر گردید.
در بخش توسعه پایدار و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز شهرمان هم 
تصمیماتی توسط اعضاء شورای اسالمی اتخاذ گردید و امیدواریم پس 

از نهایی شدن به اطالع شهروندان عزیز برسانیم.
در بخش نظارتی و در راستای بند ۸ ماده ۷1 اقدامات پیگیرانه در 
وصول حق و حقوق شهرداری در پروژه های آماده سازی که در شرف 
انجام است متاسفانه حق و حقوق شهرداری در بعضی از پروژه های 
آماده سازی تضییع گردید و بر این باوریم که پرونده هر پروژه آماده 
سازی چه ملک حقیقی داشته باشد و چه مالک حقوقی باید شفاف و 

قابل ارایه به مردم باشد.
با سیاست گذاری اعضاء شورای اسالمی شهر و به همت پرسنل و 
مدیران خدوم شهرداری تا پایان سالجاری این شکاف سازی صورت 

می پذیرد.
کمیسیون  شامل  دماوند  شهر  اسالمی  شورای  های  کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی و توسعه و عمران خدمات شهری، برنامه، بودجه 
و حقوقی در سال دوم دوره چهارم تشکیل و اقدامات خوبی در این 
زمینه صورت گرفته است که نتایج آن را در پایان 6 ماهه دوم سال 

گزارش خواهیم نمود.
در صدد ایجاد موسسه ایی با عنوان آموزشی و پژوهشی هستیم که 
مجموعه  زیر  های  سازمان  و  ها  و شرکت  شهرداری  آن  سهامدار 
شهرداری هستند، بخشی از وظایف تصدی گری در حوزه آموزشی- 
فرهنگی، پژوهش و ... به آن موسسه محول و قطعا نماینده شورا در 

آن موسسه حضور خواهد داشت.
در جهت ساماندهی نیروی انسانی – سالمت اداری و مالی شهرداری 
– رسیدگی به امور معیشتی کارکنان نیز دستور العمل هایی توسط 
شهرداری تهیه شده است. برای رسیدن به استاندارهای پذیرفته شده 
باید شهرداری اقدامات در اخذ گواهینامه ISO معمول دارد. گواهینامه 
مذکور زمانی قابل دسترسی است که در ابعاد مختلف بر استانداردهای 

معمول باشیم و تاکید بر اخذ گواهینامه ISO نموده ایم.
»سال  نام  به  که  سالی  در  باالخص  و  فرهنگی  توسعه  بخش  در 

سخنی با مردم

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی« توسط رهبر معظم 
انقالب نامگذاری شده است اقداماتی در رسیدگی به مراکز فرهنگی 
و باالخص فرهنگ دینی برداشته شد و امیدواریم در توسعه فرهنگ 
قرآنی بیش از پیش مساعدت نمائیم، هیات های قدیمی – حسینیه 
ها و مساجد از پایگاه های فرهنگ قرآنی هستند و تخصیص منابع 

به این مرکز گامی در تحقق شعار سال خواهد بود.

»مهندس شاهرخ حاجی« عضو موثر، کارآمد و با تجربه شورای اسالمی شهر در دوره اول و چهارم 
شهرمان است که چندی پیش سکان هدایت ریاست کمیسیون عمران شورا را به دست گرفته که 
این موضوع و حضور مجدد ایشان در شورای شهر بهانه ایی شد تا از این چهره مردمی مصاحبه 

ایی اختصاصی تهیه نماییم:
 - هدف از شكل گیری کمیسیون های داخلی شورا چیست؟

برای خلق مصوبات موثر در حوزه مدیریت شهری تشکیل کارگروه های تخصصی امری الزم و 
ضروریست چراکه »توسعه« پهنه وسیعی دارد و نمی توان به شکل فردی و احساسی و محله ایی 

مدیریت را به سمت توسعه پایدار هدایت کرد.
 - وظایف کمیسیون عمران؟

. نظارت بر عملکرد عمرانی شهرداری )نرم افزاری و سخت افزاری(
. شناسایی نقاط توسعه نیافته و ارائه طرح و برنامه برای ساماندهی عمران شهری

. تنظیم افق و سیاست های توسعه و خدمات شهر )کوتاه و بلند مدت(

تشکیل کمیسیون عمرانی
در شورای اسالمی

 شهر دماوند

عمرانی  های  درخواست  تحقق  عدم  شناسی  آسیب   .
شهروندان

آبادانی شهر  و  توسعه  پیشروی  های  چالش   -  
دماوند چیست؟

نیاز  در حوزه های خدماتی  بویژه  پایدار  توسعه  امروزه 
دماوند  شهر  که  نیازی  است.  شهری  جامعه  اساسی 
با قدمت چند هزار ساله همواره از آن کم بهره بوده و 
عمال توسعه درخور شان و قدمتش را نداشته است. شهر 
ما با دارا بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی 
از مقاصد گردشگری محسوب می شود ولی متاسفانه 
بخاطر عدم توجه به زیرساخت ها و نگاه برنامه محور از 

پتانسیل های ذکر شده بهره ای نبرده است.
 - برای حل چالش مطرح شده راه حل چیست؟

اعضاء کمیسیون عمران سیاست های عمرانی و توسعه ایی 
شهر را در سه محور ترسیم نموده که شامل:

1- ایجاد امکانات شهری. ۲- افزایش منابع درآمدی. 3- 
اشتغالزایی

راهکار اجرایی این برنامه ها با توجه به پتانسیل و زیرساخت 
های شهری به شرح ذیل تدوین شده که شامل:

الف. احیاء جاذبه های توریستی و گردشگری شهر از طریق:
راهکار اجرایی: رونق بخشیدن و گسترش تفرجگاه های 
چشمه اعالء، تیزآب، پارك سنگی، کشه زر و همچنین 
و  هتل  )شهربازی،  ورزشی  تفریحی  های  سامانه  احداث 

پیست اسب دوانی و ...(
ب. جذب و هدایت سرمایه گذاران جهت ایجاد امکانات 

شهری
ج. تهیه سند چشم انداز توسعه شهری

د. توجه ویژه به ساماندهی و ایجاد زیرساخت ها
 - کمیسیون برای معضل ترافیک در گلوگاه ورودی 

شهر چه تدابیری اندیشیده شده؟
. احیاء جاده قدیم شهر )سرهار(

. احداث پل ورودی 60 متری بعثت و در نهایت هدایت 
آن به شلمبه

. احداث جاده کنار رودخانه از امامزاده محمد)ع( به محله 
فرامه

. تملک بخشی از زمین سپاه برای رها سازی تردد از 
میدان سپاه به خیابان سپاه

. پیگیری و جذب منابع مالی در سطح استان جهت 
احداث جاده کمربندی

- نوید شما به شهروندان؟
به همت اعضا شورا و شهردار محترم طرح های ذیل در 

دست تهیه می باشد:
- نقشه و طرح ابتدایی هتل بهمراه جانمایی آن در حال 

تهیه است:
ظرفیت های دیده شده در طرح هتل )فرهنگسرا، تاالر 

تشریفات، رستوران گردان و ...(
- نقشه و طرح سایت تفریحی و رفاهی کشه زر در ضلع 

شمالی بلوار شورا:
ظرفیت طرح )آالچیق های خانوادگی، پیست دوچرخه 
سواری، اسب دوانی، پارك آب و آتش، رصدخانه، پارك 

ویژه بانوان و ... (
- با همت و پیگیری شهردار محترم عملیات اجرایی 
فاز دوم شهربازی بعد از 10 سال در حال انجام و اتمام 

جهت بهره برداری شهروندان محترم است.
 - سخن آخر:

ضمن یادی از مرحوم سید علی فخاری، جا دارد همه ما 
با رفتار صادقانه و متعهدانه قدردان خون پاك شهدای 

عزیز کشورمان باشیم. 
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به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهرستان 
در جلسه  اسالمی شهرستان   رییس شورای  دماوند 
فرادستی  شوراهای  در  بودجه  نبود  گفت  شورا  این 
تکلیف  بال  را  شوراها  وظایف  و  کارها  از  بسیاری 

گذاشته است .
ابوذرنادری بیان کرد:با توجه به اینکه در زمان بررسی 
انتظار می رود دولت  بودجه سال 9۴ کشور هستیم 
تشکیل شوراها  از  دوره  از گذشت چهار  بعد  محترم 

نیم نگاهی هم به بودجه شوراهای فرادستی نماید.
شوراهای  مالی  منابع  تعیین  درصورت  گفت:  ایشان 
چه  نگاه  دیگر  وامید  تدبیر  دولت  از سوی  فرادستی 

کنم شوراها به شهرداریها برداشته خواهدشد. 
رییس شورا شهرستان عنوان کرد :مشکالت مالی در 
شورا موجب ایجاد خلل در برنامه های مدون وجامع 
در  حرکت  که  را  شورا  اعضای  وهدف  شد  خواهد 
پیشبرد اهدافی است که بتواند مطالبات ودرخواستهای 

بحق مردم را مرتفع کند را سلب می نماید
دولت  از  شورایی  جامعه  انتظار  گفت:  پایان  در  وی 
تدبیر وامید این است که با توجه به دید زره بینی این 
دولت به همه زوایا توجه خاص به نهاد شورایی کشور 
شود چرا که این نهاد نیز متشکل از نمایندگان خود 

مردم وحکومت مردم بر مردم است .  
نادری مهم ترین چالش های شوراها و دستگاه های 
اجرایی را مقاومت بدنه اجرایی کشور در برابر تقویت 
عدم  محلی,  مدیریت  نقش  و  جایگاه  و  اختیارات 
مشخص  شهری,  یکپارچه  و  واحد  مدیریت  تحقق 
و شهرداری ها  نقش شوراها  و  جایگاه  نبودن صریح 
و  ریزی  برنامه  نظام  کشور،  توسعه  برنامه های  در 
کشور  قوای  در  تمرکز  به  میل  و  بودجه,  تخصیص 

برشمرد.

كمبود بودجه در 
شورا فرادستی ،

 بسياری از  وظايف
 شوراها را 

بالتکليف گذاشته است

لزوم توجه به فرهنگ
 در جوامع شهری

نایب رییس شوراي اسالمي شهر دماوند با اشاره به نیاز معلوالن 
در سطح شهر، گفت: بهسازي و مناسب سازي مبلمان شهري، 
معابر و خیابان ها براي معلوالن عالوه بر ارائه خدمات مطلوب تر 

به این قشر از جامعه، موجب توانمندسازي آنان مي شود.
 »مصطفي آقایي« به 1۲ آذرماه به عنوان روز جهاني معلوالن 
اشاره کرد و افزود: روز جهاني معلوالن فرصت مغتنمي است براي 
تکریم از اقشاري که با استعانت از خودباوري، شور بهتر زیستن را 

به انسان ها مي آموزند.
کرد:  خاطرنشان  دماوند  شهر  اسالمي  شوراي  رییس  نایب   
معلوالن بخشي از جامعه و عناصري مؤثر در اجتماع هستند که 

باید به وجودشان افتخار کنیم.
وي تصریح کرد: نباید به معلوالن به عنوان انسان هایي ناتوان 
نگاه کرد، بلکه باید با شناسایي نقاط ضعف و قوت آنان در کشف 

و شکوفایي استعدادهایشان همت گماشت.
 این مقام مسوول بر توانمند سازي معلوالن و ایجاد زیرساخت 
و  هماهنگي  هدایت،  گفت:  و  کرد  تاکید  آنان  براي  هاي الزم 
زیرا  است  مسووالن شهري  مهم  وظایف  از  معلوالن  همراهي 
مي توان با تقویت جایگاه آنان، زمینه رشد و توسعه استعدادها و 

قابلیت هایشان را فراهم ساخت.
 وي با بیان اینکه نقش شورا و شهرداري در حمایت از معلوالن، 
این قشر  براي  معابر  مناسب سازي  و  مبلمان شهري  به  توجه 
از جامعه است، بیان کرد: مناسب سازي و بهسازي معابر براي 
سهولت تردد معلول، جانباز و یا روشندالن اقدامي ضروري است 

و کارهاي مفیدي در این زمینه مي توان انجام داد.
نایب رییس شوراي اسالمي شهر دماوند بر ترویج فرهنگ عمومي 
با هدف کمک به معلوالن تاکید کرد و افزود: نقش شهروندان 
نیز جهت کمک و همراهي به معلوالن نقش بسیار مهمي است.

آقایي با بیان اینکه فرهنگ سازي و آموزش در کنار مناسب سازي 
معابر از جمله اقدامات مورد نیاز براي معلوالن است، گفت: عالوه 
بر بهسازي معابر شهر جهت سهولت در تردد معلوالن الزم است 
با آگاه سازي و اطالع رساني، فرهنگ رعایت حقوق معلوالن را 

به شهروندان آموزش داد.

مناسب سازي معابر زمينه
 توانمندسازي معلوالن را

»علی نوروز قزوینی« گفت: امروزه با توسعه ارتباطات و افزایش غیر العقول این  فراهم مي كند
عنصر موجود در حوزه اجتماعی بسیاری از فعالیت ها اعم از اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی را دستخوش تغییرات کرده و عوامل موثر در روابط اجتماعی فی ما 

بین افراد را دگرگون ساخته است.
عضو شورای اسالمی شهر دماوند افزود: در گذشته روابط بین افراد بسیار ساده 
بود و انسان ها با ساده ترین ابزار به فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می 
پرداختند؛ زمانی چاپار ابزار رساندن پیغام بود و در پیشرفته ترین وجه آن نامه 
نگاری های مکتوب می توانست حلقه وصل افراد در اطراف و اکناف باشد اما 
با ظهور قرن جدید به ناگاه با تولید کامپیوتر و اینترنت دنیای جدیدی فرا روی 

بشریت پدیدار گشت و فاصله ها به کمتر از ثانیه تبدیل شد.
وی بیان کرد: روستاها به شهرها نزدیک شدند و روابط فی مابین از مدل های 
تعریف شده و سبک های ساده روستایی به متدهای امروزه شهری تبدیل شد. 
شهرها تعریف جدید پیدا کردند، هر چند که فاصله ها از حیث جغرافیایی به هم 
نزدیک شدند اما از لحاظ عاطفی، انسانی و روانی از هم دورتر شدند و این جدایی 
موجب پدید آمدن مشکالت زیادی برای شهروندان شد. مشکالتی که صاحبان 
کرسی و اندیشه را واداشت تا تدبیری برای شکاف موجود در طبقه متوسط پدید 

آمده شهری بیاندیشند.
نوروزقزوینی گفت: صاحبان بلدیه به عنوان سکاندار و کلید دار شهر عالوه بر 
مسئولیت تمشیت امور در حوزه عمرانی و خدماتی به این اندیشه فرو رفتند که 
تا مسائل شهری از پایه و اساس درست نشود دیگر امور ساختن کاخ بر روی 
دریاچه یخ است که در گرمای تموز به دورن آب فرو خواهد غلطید. صاحبان 
خرد پاشنه آشیل زندگی شهری را به پستو رفتن فرهنگ و نگاه فرهنگی به آن 
دانستند. لذا برآن شدند تا این اکسیر جادویی را از هفت توی تاریک بیرون آورده 

و با دادن لعابهای رنگارنگ به آن چاره ایی دوباره بیاندیشند.
این مقام مسوول گفت: از آنجا است که کالن شهری مانند تهران افق فعالیت 
های چهار ساله خویش را در ایام پیش رو فعالیت های اجتماعی و فرهنگی قرار 
داده است. بی شک عدم توجه به این مقوله موجب خواهد شد تا خسران عظیمی 
دامنگیر همه ما شود و اگر این حوزه نگاهی ژرف و کارشناسانه نشود، دیر نخواهد 
بود که قواعد زندگی در عصر مدرن و پست مدرن موجبات فروپاشی بسیاری از 

بنیانهای اجتماعی را ایجاد خواهد کرد.
عضو شورای اسالمی شهر دماوند خاطرنشان کرد: امروزه شهرهای کوچک نیز 
از تیرهای کالن شهرهای همجوار مصون نیستند و الزم است با سیاست گذاری 
و برنامه ریزی درست در حوزه شهری در راستای همسان سازی و مدیریت 

یکپارچه در کنار فعالیت های 
عمرانی و خدماتی نگاهی ویژه 
اجتماع  و  فرهنگ  حوزه  به 
برنامه  خود  که  باشیم  داشته 

ایی مفصل می طلبد.
مردم  سازمانهای  احیای 
نهاد و حمایت همه جانبه از 
استعدادهای  از  حمایت  آنها، 
درخشان و .... اموری است که 
نباشیم  اگر امروز به فکر آن 

فردا دیر است.

حسین بختیاري، عضو شوراي اسالمي شهر دماوند گفت: 
همواره  در  دانشجویان  استکبارستیزي  از  نمادي  آذر   16

تاریخ ایران است.
»حسین بختیاري«با اشاره به فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو، 
اظهارکرد: یکي از بزرگترین اقدامات و افتخارآفریني هاي 
دانشجویان ایران در سال 133۲ شمسي رقم خورد؛ جایي 
رییس  وقت  معاون  ورود  برابر  در  اعتراض  و  قیام  به  که 

جمهوري ایاالت متحده آمریکا به کشور منجر شد.
 وي گفت: در این روز قرار بود ریچارد نیکسون با حضور 
در  کشور  این  دالري  میلیون   ۲1 هزینه  نتیجه  ایران  در 
از  را  اوضاع  و  ببیند  عینه  به  را   3۲ سال  مرداد  کودتاي 

نزدیک بررسي کند.
عضو شوراي اسالمي شهر دماوند افزود: به محض ورود 
این مقام آمریکایي به ایران، دانشجویان مسلمان و بیدار 
آن روز با انجام قیام و اعتراضات خیاباني، سفارت انگلستان 
را به تسخیر خود در آوردند و البته در این میان، سه نفر از 

آنان به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
 وي با بیان اینکه رمز استمرار هر قیام و حرکتي در جامعه 
امروز  کرد:  تصریح  است،  اجتماع  آن  دانشگاهي  و  علمي 
باید نگاه ویژه اي به دانشگاه و دانشگاهیان داشته باشیم 
مرکز  هم  تواند  مي  »دانشگاه  راحل  امام  فرموده  به  که 

سعادت و هم مرکز شقاوت جامعه باشد«.
 بختیاري با اشاره به کالمي از مقام معظم رهبري که »امروز 
نوك تیز پیکان دشمنان به سمت دانشگاهیان است«، ابراز 
امیدواري کرد دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان به مقوله 
جنگ نرم اهتمام ویژه اي داشته و براي مقابله با آن به 

ارائه راه حل بپردازند.
وي بصیرت افزایي، تالش براي تقویت باورهاي دیني و 
از  را  اسالمي  ارزش هاي  و  نظام  به  وفاداري  و  اعتقادي 
بدخواهان  و  دشمنان  با  مبارزه  اساسي  راهکارهاي  جمله 

نظام برشمرد.

عضو شورای اسالمی شهر دماوند با بیان اینکه مردم در حفظ فضای 
سبز سهم بزرگی بر عهده دارند، گفت: آثاری که در نتیجه مشارکت 
مردم در زمینه ایجاد فضای سبز به وجود می آید، به مراتب می تواند 

گسترده تر از اقدامات رسمی و دولتی باشد. 
»مجید خدابخش« در این خصوص با اشاره به اهمیت حفظ فضای سبز 
و نقش شهروندان در تحقق این مهم اظهار کرد: فضای سبز شهری از 
دیدگاه شهرسازی در برگیرنده بخشی از سیمای شهر است که از انواع 
پوشش های گیاهی تشکیل شده است و به عنوان یک عامل زنده و 
حیاتی در کنار کالبد بی جان شهر، تعیین کننده ساخت پیکره شهر است. 
فضای  توسعه  برای  برنامه ریزی  نوع  هر  از  پیش  اینکه  بیان  با  وی 
سبز شهری، باید معیارها و استانداردهای توسعه فضای سبز معین و 
مشخص شود، خاطرنشان کرد: از دیدگاه حفاظت محیط زیست، از آنجا 
که فضای سبز شهری بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل 
میان بخش های بی جان و  می دهد، منطق طراحی حکم می کند که 

جاندار ساخت کالبدی، نوعی تعادل برقرار شود. 
ایجاد  به  تنها  نه  ادامه داد: وضعیت موجود شهرها  این مقام مسوول 
از  بیش  بلکه  می کند،  برنامه ریزی شده حکم  و  وسیع  فضاهای سبز 
هر زمان دیگر خواهان فضاهای سبز وسیع برای برقراری موازنه بوم 

شناختی در برابر محیط های ساخته شده است. 
خدابخش گفت: امروزه برنامه ریزی و طراحی فضای سبز شهری به 
گمان صاحب نظران بدون توجه به مسائل و معیارها و استانداردهای 

بهینه در بهسازی، توسعه و طراحی های شهری غیرممکن است. 
سبز  فضای  طراحی  و  برنامه ریزی  دیگر،  عبارت  به  کرد:  بیان  وی 
که  است  سازمان شهری  و  زندگی  در  دخالت  مهم  موارد  از  شهری، 
براساس شناخت و تجزیه و تحلیل نیازهای جامعه شهری از یک طرف 
و امکانات و محدودیت ها و نیازهای محیطی از طرف دیگر، سازمان 

داده می شود. 
عضو شورای اسالمی شهر دماوند ساز و کار مدیریت فضاهای سبز 
شهری را امری بسیار ظریف، مهم و حیاتی دانست و افزود: الزمه حفظ 
و توسعه مطلوب فضاهای سبز شهری، داشتن برنامه ها و خط  مشی های 
صحیح است که فرآیند حفظ و نگهداری درختان در شهر باید مستمر 

باشد و مشارکت همه شهروندان را می طلبد.  

16آذر ؛
نمادي از استکبارستيزي دانشجويان

مردم در حفظ فضای سبز
 سهم بزرگی بر عهده دارند

تفاهم نامه همکاری مشترك اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان وشورای اسالمی شهرستان دماوند 
بمنظور استفاده بهینه از پایگاه مردمی وتوان اجرایی 
شوراها در تحقق هر چه بهتر اصل پنجاهم قانون 
اساسی که حفاظت محیط زیست را وظیفه عمومی 
تلقی نموده است وبرای جلب مشارکتهای مردمی ، 
هماهنگی وتوسعه پایدار وآبادانی شهرستان دماوند 
وبا عنایت به وظایف مشترك سازمان محیط زیست 
وشوراهای اسالمی دراین زمینه میان شورای اسالمی 
دماوند  شهرستان  زیست  محیط  واداره  شهرستان 

منعقد شد. 
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهرستان 
محیط  اداره  مشترك  همکاری  نامه  تفاهم  دماوند 
زیست شهرستان و شورای اسالمی شهرستان دماوند 
درجلسه روز پنج شنبه مورخ ۲0/9/93  با موضوع 
استفاده بهینه از ظرفیت بالقوه جهت ارتقای وضعیت 
حفاظت از محیط زیست به منظور تسریع وتسهیل 
در تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی وحسن انجام 
چهارچوب  در  ذیربط  دستگاههای  قانون  وظایف 
کریمی  میرزا  عباس  امضاء  به  ومقررات  قوانین 
وابوذر  دماوند  شهرستان  زیست  محیط  سرپرست 
نادری رییس شورای اسالمی شهرستان دماوند رسید.

خصوص  در  طرفین   ، نامه  تفاهم  این  موجب  به 
همکاری واحدهای این سازمان با شوراهای اسالمی 
در انجام وظیفه نظارتی آنها در چهارچوب مقررات 
محیط  وتخریب  آلودگی  از  جلوگیری   ، مربوطه 
زیست ، برگزاری گارگاههای آموزشی برای اعضای 
شوراهای اسالمی با هدف تبیین ضرورت واهمیت 
موضوع ، همکاری شوراها با محیط زیست وجلوگیری 
از فعالیت کلیه واحدهای آلوده کننده محیط زیست 
، ارائه طرح ها برای حفاظت بهتر از محیط زیست 
شهرستان دماوند از جمله در زمینه آب وهوا وخاك 
عمومی  گذاریهای  سیاست  روند  تسهیل  بمنظور 
واتخاذ اقدامات قانونی و همکاری موثر در حفاظت 
از مناطق چهارگانه محیط زیست )اثر طبیعی ملی 
 ) سفید  کوه  شکارممنوع  ومنطقه  افشان  رود  غار 
وجلوگیری از تخریب اراضی ملی ، همکاری به منظور 
نظارت رفع آلودگی ناشی فعالیت واحد های تولیدی 
آالینده در محدوده شهری و روستایی با رعایت ماده 
۲0 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در جلسات 

مختلف اجرایی خواهد شد.
درپایان رییس اداره محیط زیست شهرستان ضمن 
گفت:  دماوند  شهرستان  اسالمی  شورای  از  تشکر 
امیدوارم ضمن اجرایی شدن این تفاهم نامه بتوانیم 

درجهت توسعه شهرستان گامی مهم وموثر برداریم.
رییس شورای اسالمی شهرستان دماوند گفت : بر 
اساس مواد این تفاهم نامه انشاء اله جلسات شهرستانی 
هر ماه یک بار برگزار خواهد شد و گزارشات عملکرد 
کارگروه  هرسه  ماه یک بار به کارگروه شهر وبخش 

به مرکز کار گروه شهرستان ارسال  خواهد شد .

امضای تفاهم نامه همکاری
 اداره حفاظت محيط زيست و

شورای اسالمی شهرستان دماوند
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و  بهسازی  از  دماوند  شهردار 
چشمه  گردشگری  سایت  ساماندهی 
و  بكر  مناطق  از  یكی  عنوان  به  اعالء 

تفریحی خبر داد.
سایت  اهمیت  به  اشاره  با  صفری«  »عباس 
گردشگری چشمه اعالء به عنوان یک مکان 
جمله  از  دماوند  شهر  داشت:  اظهار  تفریحي، 
شهرهاي گردشگري استان تهران با پتانسیل 
ها و ظرفیت هاي مطلوبي است که مي تواند 
در  اکوتوریسمی  بارز  هاي  ویژگي  داشتن  با 

استان چون نگیني بدرخشد.
داراي  دماوند  اعالء  کرد: چشمه  تصریح  وي 
خاطره  و  باصفا،  زیبا،  طبیعی  هاي  عرصه 
انگیز است که با فراهم سازي امکانات کافي 
اقامتي  رفاهي،  هاي  بخش  در  مناسب  و 
هم  و  شهروندان  براي  هم  گردشگري  و 
مسافران روزي به یاد ماندني و خاطره انگیز 

را فراهم میکند.

سايت گردشگری چشمه اعالء بهسازی شد

شهردار دماوند از تهیه طرح جامع گردشگري و سرمایه گذاري با هدف تقویت اقتصاد شهر 
و شناسایي قابلیت ها و پتانسیل هاي منطقه خبر داد.

»عباس صفري« به اهمیت اجراي طرح جامع گردشگري و سرمایه گذاري اشاره و اظهار 
کرد: طرح جامع گردشگري که نقش بسزایي در احیاء وضعیت اقتصادي شهرها دارد، بر 

تقویت زیرساخت هاي گردشگري نیز موثر است. 

تهیه طرح جامع
گردشگري و سرمايه گذاري
در دستور کار شهرداري دماوند 

وي ادامه داد: در حال حاضر شهرداري دماوند این مهم 
نیز  و  مجرب  مشاوران  و  گذاران  سرمایه  با حضور  را 
دیگر اعضا در دستور کار قرار داده تا با برگزاري جلسات 
متعدد، در راستاي تقویت گردشگري منطقه گام هاي 

موثري بردارد.
این مقام مسوول با بیان اینکه جلسات متعدد و مشارکت 
با مشاوران مجرب حوزه گردشگري در شناسایي قابلیت 

هاي تفریحي و سرمایه گذاري شهر موثر 
صورت  در  کرد:  خاطرنشان  است، 
که تمامي شهرداري هاي شهرستان 

در این راستا پیشگام باشند، مي توان 
توسعه  براي  مدوني  برنامه  یک 

گردشگري منطقه داشت. 

صفري به اقدامات صورت گرفته در راستاي اجراي 
طرح جامع گردشگري دماوند اشاره کرد و گفت: 
یکي از اقدامات این نهاد را مي توان اجراي بازار 
بر ۴0  بالغ  اعتباري  با  که  دانست  بار  تره  و  میوه 
صورت  در  که  است  اجرا  حال  در  تومان  میلیارد 
انجام این پروژه توسط مدیریت شهري باید دوسال 

بودجه شهرداري هزینه تنها یک پروژه مي شد. 
با دانش اشاره و  شهردار دماوند به تعامل صنعت 
بیان کرد: از دیگر موضوعات مهم در بخش صنعتي 
و علمي که توسط شهرداري دماوند در حال تحقق 
است، تعامل این نهاد اجرایي با دانشگاه آزاد دماوند 

و دیگر نهادهاي آموزشي است.
وي ادامه داد: یکي از افتخارات دانشگاه آزاد دماوند 
در طي سال هاي گذشته موفقیت تیم رباتیک در 
شهرداري  که  بود  کشوري  و  جهاني  مسابقات 
دماوند با آغاز ساخت رباتي به صورت یک المان و 
نماد در ابتداي ورودي شهر، این مهم را در دستور 

کار قرار داده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در راستای ساماندهی و بهسازی این 
مکان گردشگری اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال هزینه شده است، 
خاطر نشان کرد: امسال ساماندهی این سایت گردشگری بر خالف 
دوره های قبل، از محوطه داخل مجموعه آغاز شد زیرا ساماندهی 

داخل محوطه با توجه به توسعه منطقه بسیار احساس می شد.

شهردار دماوند با اشاره به اجراي طرحي جدید و متفاوت در 
هایی همچون  در بخش  پروژه  این  کرد:  تصریح  پروژه  این 
دیوار  و  آبنما  احداث  برکه،  احداث  قدیمی،  محوطه  تخریب 
الشه،  سنگ  با  فرش  سنگ  و  بتنی  کفپوش  احداث  حائل، 
در سه  انتقال آب سایت  در محوطه،  آالچیق  و نصب  خرید 
با  نرده همراه  احداث  بهتر شهروندان،  برای دسترسی  جهت 
رنگ آمیزی آن، جدولگذاری و محوطه سازی، خرید و نصب 
وسایل ورزشی و بازی و آسفالت فضای بازی و ورودی سایت 

انجام شد.
صفری احداث سکو برای سکونت مسافران جهت نصب چادر، 
از   ... و  بهداشتی  سرویس  ساماندهی  آبشار،  و  آبنما  احداث 

دیگر اقدامات صورت گرفته در این مجموعه می باشد.

گردشگري  مکان  اینکه  بیان  با  وی 
شهرتي  واسطه  به  اعالء  چشمه 
فراوان در خصوص داشتن آبي گوارا 
این  از  اي  عمده  بخش  دارویي،  و 
یافته است،  اختصاص  آبنما  به  پروژه 
بیان داشت: یکی از اقدامات این نهاد 
شهری در راستای توسعه و بهسازی 
و  درخت  کاشت  سایت،  بهتر  هرچه 

توسعه مجموعه است.
ما  هدف  گفت:  شهری  مدیر  این 
منت  بی  و  صادقانه  رسانی  خدمت 
شهر  توسعه  جهت  در  شهروندان  به 

است.
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»عباس صفري« شهردار دماوند از اجراي عملیات لکه گیري و آسفالت مکانیزه 1۷0 هزار 
متر مربع از ابتداي سالي 93 تاکنون در معابر اصلي و فرعي شهر دماوند خبر داد.

»عباس صفري« به عملکرد شش ماهه نخست سال 93 شهرداري دماوند در بخش 
عمراني و خدماتي اشاره و اظهار کرد: از ابتداي سال جاري تاکنون 1۷0 هزار متر مربع 
عملیات آسفالت در قالب آسفالت دستي و مکانیزه در معابر شهر دماوند انجام شده که این 

اقدام بي سابقه بوده است. 
وي با بیان اینکه ۷0 درصد از معابر سطح شهر لکه گیري شده، بیان کرد: در مجموع 

عملیات آسفالت شهر دماوند با اعتباري بالغ بر 9 میلیارد تومان اجرایي شده است. 
شهردار دماوند خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات 
آسفالت دستي در قالب لکه گیري و روکش در بخش 
عمده ایي از معابر شهر همچون محالت اوره، دشتبان، 
روح افزاء، درویش، قاضي، چالکا، فرامه، خیابان هاي 
مطهري، فرهنگ، جیالرد، دانش، رجایي، بلوار شاهد، 
خرداد،  علیجاني،  نوروزي،  فلسطین،  هاي  کوچه 

فروردین و .... انجام شده است. 
صفري افزود: پروژه زیرسازي و آسفالت خیابان هاي 
شقایق و نیایش نیز از جمله پروژه هاي قابل توجه 
به دلیل مطالبه  بوده که  شهرداري در سال جاري 
شهروندان منطقه فرهنگیان این مهم نیز محقق شد.

این مقام مسوول به اجراي عملیات آسفالت مکانیزه 
در بیش از هشت نقطه اصلي و مهم شهر اشاره کرد 
و گفت: اجراي عملیات آسفالت مکانیزه در بلوار امام 
حسین )ع( به میزان چهار هزار و ۸00 متر مربع با 
اعتباري بالغ بر ۲۵0 میلیون تومان، اندیشه تا اندیشه 
۴ به میزان 1۵ هزار متر مربع، خیابان ولیعصر )عج( و 
بعثت به میزان ۲۲ هزار متر مربع با اعتباري بالغ بر 16 

میلیارد ریال و آسفالت خیابان سوم شعبان به میزان 11 هزار و 100 متر مربع با اعتباري 
بالغ بر ۷ میلیارد ریال صورت گرفته است. 

۱۷۰هزار مترمربع
 از معابر شهر دماوند

 آسفالت شد
صفري آسفالت مکانیزه ۲0متري توحید به میزان هشت هزار متر مربع با اعتباري بالغ بر چهار میلیارد ریال، 
خیابان یاس 3 با دو هزار متر مربع، خیابان پرنیان به میزان پنج هزار و ۵00 متر مربع با اعتباري بالغ بر چهار 
میلیارد ریال، ورودي دهکده خوشبختي در منطقه مشاء به میزان 10 هزار متر مربع با اعتباري بالغ بر بیش از 

سه میلیارد و ۵00 میلیون ریال و ... از دیگر پروژه هاي آسفالت مکانیزه شهر است.
صفري به دیگر پروژه هاي شهرداري و اتمام آن تا پایان فصل کاري اشاره کرد و افزود: شهرداري دماوند در 
سال 93 توانست شهربازي این شهر را بعد از گذشت چندین سال به مرحله افتتاح رساند که با تکمیل وسایل 

بازي این مجموعه تفریحي در آینده اي نزدیک به بهره برداري مي رسد.
پروژه  دیگر  از  داد:  ادامه  وي 
هاي مورد توجه این شهرداري، 
سایت  ساماندهي  و  بهسازي 
گردشگري چشمه اعالء است 
پیشرفت  با  نیز  پروژه  این  که 
قابل توجهي رو به اتمام بوده که 
در نظر داریم در زماني مناسب 
این پروژه تفریحي و عمراني را 

به افتتاح رسانیم.
به  ادامه  در  مسوول  مقام  این 
و  شهري  سبز  فضاي  توسعه 
کیلومتر   1۵ از  بیش  اجراي 
سطح  در  ایي  قطره  آبیاري 
شهر اشاره و بیان کرد: هدف 
از اجراي طرح آبیاري قطره اي، 
آب،  مصرف  در  جویي  صرفه 
هاي  زمین  در  آبیاري  امکان 
و  سهولت  افزایش  دار،  شیب 

سرعت در اجراي عملیات آبیاري و کاهش هزینه ها در شهر صورت گرفته است.
شهردار دماوند به طرح هاي آتي این نهاد شهري در راستاي خدمات بهتر و مطلوب تر اشاره کرد و افزود: یکي 
از مشکالت کنوني شهر دماوند در بخش ارائه خدمات شهري، بهبود وضعیت کنوني ایستگاه هاي تاکسي 
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است که با توجه به نابسامان بودن آن و وجود پراکندگي و عدم انسجام تاکسي ها در دو ایستگاه میدان 
1۷ شهریور و دو راهي گیالوند، اجراي طرحي مناسب در دستور کار قرار گرفته که در آینده اي نزدیک 

شاهد اجراي آن خواهیم بود. 
وي بهره برداري فاز نخست بازار میوه و تره بار تا پایان سال جاري، آغاز عملیات بهسازي و ساماندهي 
ضلع غربي مسجد جامع با هدف هویت بخشي به فضاي مذهبي و فرهنگي این مکان مقدس و ... را 

از دیگر اقدامات شهرداري دانست.
این مقام مسوول به پروژه هاي در دست اقدام و قابل افتتاح این نهاد شهري اشاره کرد و گفت: در طي 
کمتر از یک سال گذشته به همت شوراي اسالمي شهر دماوند، شاهد آغاز و آماده سازي بسیاري از 

پروژه هاي عمراني و خدماتي هستیم.
صفري اجراي عملیات پیاده روسازي، فضاسازي، توجه به توسعه گردشگري، توسعه فضاي سبز، 
تقویت زیرساخت هاي بخش حمل و نقل، تعریض و ساماندهي معابر شهري، ساماندهي حوزه خدمات 
شهري، تقویت زیرساخت هاي حوزه آتش نشاني و ... را از جمله سرفصل هاي در دست اقدام توسط 

این نهاد دانست.

وي مهم ترین پروژه عمراني و بهسازي معابر را فاز دوم پروژه بلوار بعثت به طول یک هزار و 300 
متر دانست و گفت: این پروژه که شامل پنج هزار و ۵00 متر طول جدولگذاري و ۲0 هزار متر مربع 
زیرسازي و آسفالت مي باشد در مجموع با اعتباري بالغ بر 3۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات استاني و 

شهرداري در حال انجام است. 
شهردار دماوند به پروژه احداث آبنما و فضاي سبز چشمه اعالء اشاره کرد و گفت: طي سالهاي اخیر با 
توجه به مطالبه شهروندان و نیاز شهر، سایت گردشگري چشمه اعالء نیازمند بهسازي و ساماندهي بود 

که این مهم در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد رشد این پروژه هستیم.
 این مقام مسوول بیان کرد: هم اینک عملیات فضاسازي محوطه در 1۵00 متر مربع شامل احداث آبنما 

و برکه و انهار و محوطه بازي با اعتباري بالغ بر دو میلیارد ریال انجام شده است.
 وي پروژه شهربازي، اصالح طرح هندسي دو راهي گیالوند و ... را از دیگر پروژه هاي عمراني انجام 

شده دانست.
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تخريب ۱۷ مورد 
ساخت و ساز 

غیر مجاز

»عباس صفري« شهردار دماوند گفت: با هدف حفظ کاربري 
اراضي کشاورزي با حکم مقام قضایي، 1۷ مورد ساخت و ساز 

غیرمجاز در روستاي هومند چنار شرق دماوند تخریب شد.
راستاي  در  کرد:  اظهار  این خصوص  در  »عباس صفري« 
اجراي ماده 13 آیین نامه اصالح قانون حفظ کاربري اراضي 
نماینده  وزیران،  هیات   ۸3 سال  مصوب  ها  باغ  و  زراعي 
دادستان، نماینده جهاد کشاورزي شهرستان به همراه نیروي 
و  ساخت  از  تعدادي  دماوند  شهرداري  نماینده  و  انتظامي 
سازهاي غیر مجاز در منطقه چنار شرق قلع و قمع شد و 

وضعیت زمین به حالت اولیه باز گشت. 
وي ادامه داد: با توجه به تذکرات شفاهي و اخطارهاي کتبي 
ابالغي به مالک مبني بر توقف عملیات تغییر کاربري غیر 
مجاز در اراضي کشاورزي و باغات که به موجب قانون حفظ 
کاربري ممنوع مي باشد، مالکان هیچگونه توجهي به اخطار 
هاي ابالغي ننموده و مجوزي که حاکي از مجاز بودن بناي 

احداثي باشد، ارائه نشد. 
شهردار دماوند خاطرنشان کرد: در این راستا تعداد 1۷ مورد 
به  ساخت و ساز غیر مجاز که شامل 13 مورد دیوارکشي 
میزان دو هزار متر مربع و چهار دستگاه بناي مسکوني به 

متراژ 3۵0 متر مربع بود، تخریب شد. 
وي از نهادهاي خدمات رسان از جمله آب، برق و گاز و ... 
خواست تا به هیچ عنوان به زمین هاي فاقد کاربري مسکوني 

مجوز و خدمات ارائه نکنند. 
سرپرست واحد کنترل و نظارت شهرداري دماوند نیز افزود: 
متاسفانه برخي افراد سودجو در پي تخریب محیط زیست و 

همچنین اراضي کشاورزي سطح شهر هستند که در این راستا 
گشت هاي ویژه اي توسط این واحد به صورت روزانه در منطقه 
جهت جلوگیري از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز حضور دارند.
»محمود محمدبیگي« ادامه داد: این واحد عالوه بر نظارت بر 
اراضي کشاورزي، نظارت بر اراضي ملي را نیز در دستور کار 
داشته که در صورت حضور هرگونه افراد سودجو با آنان برخورد 

خواهد شد.

وي بیان کرد: دماوند یکي از شهرستان هاي استان تهران 
است که به واسطه شرایط مناسب رو به رشد و قابل توسعه 
اراضي ملي و کشاورزي توسط  بودن آن، شاهد تصرف 
افراد سودجو هستیم که باید توجه ویژه براي حفظ این 

اراضي نشان داد. 

»  آشنايی با برخی از 
تخلفات ساخت و ساز غيرمجاز  «

انواع تخلفات: 
1- بنای فاقد پروانه: 

به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری 
باشد بنای فاقد پروانه گفته می شود حتی اگر مراحل صدور 
پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض نیز توسط مؤدی انجام 
و  باشد  ننموده  پروانه  اخذ  به  مبادرت  لیکن  باشد  گرفته 
ساختمان خود را احداث نماید باز هم اطالق بدون پروانه 
به آن ساختمان تسری دارد و نیز چنانچه فاقد پالك ثبتی 
باشد و در آن ملک اقدام به احداث بنای غیرمجاز شده باشد 
با توجه به صدر قانون ماده صد و تبصره های آن اگر این 
بنا در محدوده و حریم شهر باشد قابل طرح در کمیسیون 
ماده صد می باشد و نداشتن سند مالکیت مانع رسیدگی و 

طرح موضوع در این کمیسیون نمی گردد. 
۲- تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری: 

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی 
واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و تجاری و صنعتی 
و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع 
اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به 
اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد 
شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین 
به وصول  نسبت  آن  براساس  است  مکلف  و شهرداری 
جریمه اقدام نماید در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه 
خودداری کند شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به 
همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را 
بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب 

اقدام خواهد نمود. 
3- عدم احداث پارکینگ: 

در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن 
پارکینگ احداث شده و عدم امکان اصالح آن در کمیسیون 
فضای  از  استفاده  نوع  و  موقعیت  به  توجه  با  تواند  می 

تعریف تخلف ساختمانی: 
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی 
و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر 
ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به 
تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده صد قانون 

شهرداریها و تبصره های یازده گانه آن است. 

مرجع و نحوه رسیدگی به تخلف ها: 
بهداشتی  یا  یا فنی  بناهایی برخالف اصول شهرسازی  و  تأسیسات  هرگاه 
مندرج در پروانه ساخته شود به تقاضای شهرداری موضوع درکمیسیون مرکب 
از نماینده وزارت کشور )با انتخاب وزیر کشور( و یکی از قضات دادگستری و 
یکی از اعضای شورای شهر )با انتخاب شورای شهر( مطرح می شود و پس 
از وصول پرونده به ذینفع اعالم می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را 
کتباً ارسال دارد پس از انقضای مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع 
را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای اداء توضیح شرکت 
می کند، ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در 
پروانه  مفاد  مخالف  یا  پروانه  بدون  ساختمان  ادامه  از  شهرداری  مواردیکه 
جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری 
موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر اینصورت کمیسیون به 
تقاضای ذینفع رسیدگی خواهد کرد در صورتیکه تصمیم کمیسیون به قلع 
تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین 

می نماید. 
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ نماید. هرگاه مالک در 
مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را 
طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد. 

پارکینگ رأی به اخذ جریمه صادر کند مساحت هر 
پارکینگ یا احداث گردش ۲۵ مترمربع است اگر تبدیل 
مجدد فضا به پارکینگ میسر باشد نمی شود رأی اخذ 

جریمه صادر نمود. 
در صورتی که در ساختمان مسکونی پارکینگ لحاظ 
شود مساحت هر پارکینگ 16 مترمربع کفایت می 
بایست  یا عوارض مربوط می  پارکینگ و  اخذ  کند. 
صرفاً برای مساحت پارکینگ عمومی توسط شهرداری 

هزینه گردد. 
۴- تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی: 

در مورد تجاوز به معابر شهری مالکین موظفند درهنگام 
نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب 
رعایت برهای اصالحی را بنماید. در صورتیکه برخالف 
پروانه یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد، 
شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و 

پرونده را به کمیسیون ارسال نماید. 
۵- تخلف مهندس ناظر: 

عملیات  به  نسبت  مکلفند  ساختمان  ناظر  مهندس 
اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می شود 
از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه 
و نقشه ها و محاسبه فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت 
کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه 
و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر 
برخالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به 
شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در 
کمیسیون ماده صد مندرج در تبصره یک ماده صد 
قانون شهرداری و صدور رأی به جریمه یا تخریب 
ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به 

سازمان نظام مهندسی ساختمانی منعکس نماید. 

26 آذر 
روز ملی سپاس از فعاالن عرصه 

صنعت حمل و نقل است
فرمان  صدور  یادآور  سال،  هر  ماه  آذر   ۲6 گفت:  دماوند  شهردار 
انقالبی امام راحل در سال 136۲ با هدف اعزام کامیونها به بنادر 

جنوبی برای تخلیه کاالهای وارداتی از مبادی دریایی کشور است.
 به گزارش روابط عمومی شهرداری دماوند، »عباس صفری« اظهار 
با نقش و جایگاه  بیشتر جامعه  برای آگاهی هرچه  این روز  کرد: 
صنعت حمل و نقل در جابه جایی کاال در سطح کشور از سوی 
شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز حمل و نقل تعیین 

شده است.
و  اجتماعی  مناسبات  در  ارتباطات  و  نقل  و  حمل  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی جهان امروز نقش و جایگاه ویژه ای دارد و یاریگر انسان 
در پی ریزی مدنیت و شهرنشینی و گذر از دوران سراسر تحول 

انقالب صنعتی بوده است. 
این مقام مسوول بیان کرد: امروز کارشناسان اقتصادی کشور به 
نقل، صنعتی  و  دارند که صنعت حمل  اذعان  نکته  این  بر  اتفاق 
بالقوه توانمند است که به مدد مدیریت صحیح و درایت اقتصادی، 
قادر است به عنوان یکی از منابع درآمدی جایگزین درآمد نفت، در 

اقتصاد کشور ایفای نقش کند. 
شهردار دماوند به تاریخچه تعیین روز حمل و نقل اشاره کرد و گفت: 
1۴ سال پس از زمان صدور فرمان امام راحل در سال 13۷6 به 
پیشنهاد وزارت راه و ترابری وقت و برای آگاه سازی هرچه بیشتر 
جامعه با نقش و جایگاه بخش حمل و نقل روز ۲6 آذر ماه از سوی 
شورای فرهنگ عمومی کشور به عنوان روز حمل ونقل تعیین شد.

صفری خاطرنشان کرد: بنابراین روز و هفته یادشده زمان مناسبی برای 
قدردانی از خدمات ارزشمند کلیه فعاالن در صنعت حمل ونقل اعم از 
جاده ای، هوایی، ریلی و دریایی و غیره و همچنین بازنگری در نیازها و 

مشکالت این بخش است. 

شناسایي  و  توانمندسازي  راستاي  در  دماوند  شهردار  صفري«  »عباس 
این  به  استعدادهاي معلوالن شهر و همچنین حمایت مادي و معنوي 
موسسه خیریه، عضو هیات موسس خیرین حرفه آموزي معلوالن »کانون 

مهر« شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري دماوند، »عباس صفري« در این باره 
اظهار کرد: معلولیت نه مشکل فردي بلکه اجتماعي است و تالش براي 

رفع مشکالت اجتماعي این قشر از جامعه، وظیفه اي همگاني است.
 وي تصریح کرد: معلولیت عیب نیست، بلکه یک فرد معلول عیب واقعي را 

در این مي داند که نتواند از امکانات موجود به خوبي استفاده کند.
 شهردار دماوند با بیان اینکه براي شناسایي توانایي هاي معلوالن نیازمند 
آنان  استعدادهاي  تقویت  هدف  با  مطلوب  هاي  فرصت  سازي  فراهم 
هستیم، بیان کرد: شهر دماوند داراي معلوالني با استعداد و توانمند است که 
با تشکیل و تقویت چنین موسسه هاي خیریه ایي مي توان عالوه بر تقویت 

استعدادهاي آنان، بر افزایش روحیه خودباوري معلوالن افزود.
الزم به ذکر است، در حال حاضر این موسسه نوپا ۲0 معلول را تحت 
پوشش قرار داده و آموزش رشته هایي همچون گلیم بافي، فرش بافي و 

معرق را براي معلوالن فراهم ساخته است.

شهردار دماوند عضو هیات موسسه 
خیرین حرفه آموزي معلوالن 

»کانون مهر« دماوند

محمود بهرامی معاونت اداری مالی شهرداری دماوند گفت: 
در بودجه سال آینده شهرداری که در موقع مقرر خود جهت 
بررسی و تصویب تقدیم صحن شورای محترم شهر خواهد 
شد، با کاهش هزینه های جاری، سهم فعالیت های عمرانی 

در حدود شصت درصد پیش بینی شده است.
بهرامی در گفتگو با پایگاه خبری شهرداری دماوند اعالم 
کرد:» با توجه به اهمیت بودجه سالیانه به عنوان یک نقشه 

کردن  مشخص  در  راه 
سال  های  فعالیت  مسیر 
ماه  مهر  اواسط  از  آینده، 
با  رسمی  ای  مکاتبه  طی 
مدیران تمامی مدیران واحد 
همزمان  شهرداری،  های 
کلیات  کردن  مشخص  با 
نیز  جلساتی  بودجه،  الیحه 
شهر  شورای  اعضای  با 
ای  آینده  در  و  برگزار شده 
نزدیک با تعیین جزئیات آن، 
بودجه جهت بررسی نهایی 
به شورای شهر دوره چهارم 

تحویل داده می شود.«
معاون اداری مالی شهرداری 
دماوند در بخش دیگری از 
سهم  حداقل  اش  مصاحبه 
در  عمرانی  های  هزینه 

بودجه شهرداری را طبق قانون عدد 60 درصد عنوان کرد 
و اظهار داشت:» در یک سال اخیر با مدیریت خوب هزینه 
های جاری که شامل موارد متعددی مانند پرداخت حقوق و 

مزایای پرسنل،هزینه حامل های انرژی،نگهداری ساختمان 
و تجهیزات مجموعه،سرویس تاسیسات شهری، فضاهای 
به طور  این هزینه ها  سبز و دیگر موارد می شود سهم 
متوسط بر روی عدد چهل درصد نگه داشته شده که این 
امر کمک بسیار خوبی به تکمیل پروژه های نیمه تمام و یا 
پیشرفت سریع طرح های کلنگ زنی شده خواهد داشت.«
این مقام مسئول به خودکفا شدن شهرداریها از سال 13۷0 
اشاره کرد و گفت :یکی از تفکراتی که 
بعد از گذشت سال ها همچنان در میان 
مردم حاکم است دولتی بودن بودجه 
مهمترین  این  و  هاست  شهرداری 
عاملی است که با عث شده تا امروزه 
مردم تمایل چندانی به پرداخت انواع 
عوارضات و بهای خدمات خود نداشته 

باشند.
تفکر  نوع  این   : داد  ادامه  بهرامی   
به  را  عوارض  مردم  تا  شده  موجب 
هزینه  محل  که  بدانند  پولی  عنوان 
کرد آن در شهر مشخص نیست و لذا 
پرداخت آن را با این تصور که تنها با 
عوارض نوسازی می توان شهر را اداره 

کرد بر خود واجب نمی دانند.
معاونت اداری مالی شهرداری دماوند 
به شهروندان فهیم  در خاتمه خطاب 
گفت : پیشرفت و توسعه شهر میسر 
نخواهد شد مگر با تالش مجدانه ، چرا که یک شهر ایده 
و  مشارکت شهروندان  و  با همت  بلکه  نبوده  یافتنی  آل 

مسئولین ساختنی خواهد شد.

برای تامین بودجه 
هیچگونه وابستگی به

 نهادهای دولتی نداريم
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واحد فضاي سبز شهرداري دماوند هرس زمستانه درختان با هدف تقویت 
رشد شاخه ها و بهبود کارآیي درختان و درختچه ها را در سطح شهر آغاز 

شد.
»آرمین براتي« مدیر واحد فضاي سبز شهرداري دماوند با اعالم این خبر 
افزود: رسیدگي و نگهداري از انبوه نهال هاي کاشته شده یکي از اولویت 
هاي کاري این واحد براي مناسب سازي چهره شهر است از این رو در طي 

سال نسبت به آبیاري، کودهي و هرس درختان اقدام مي شود.
و  بلوارها  میادین،  هاي  درختچه  و  درختان  زمستانه  افزود: هرس  وي 
بوستانها با هدف پیراستگي و بهبود کارآیي درختان از اواخر پائیز در سطح 

منطقه آغاز شده و تا پاکسازي کامل ادامه دارد. 
مدیر واحد فضاي سبز شهرداري دماوند بلوار شهید بهشتي، بلوار آیت 
اهلل خامنه ایي، بلوار امام خمیني )ره(، بوستان هاي سطح شهر، میادین و 
خیابان هاي فرعي و... را از جمله درختان بازپیرایي شده در سطح شهر 

دانست.
براتي با اشاره به اینکه هرس و بازپیرایي شاخه هاي درختان هرساله با 
هدف رفع خطر شاخه هاي خشک، حذف شاخه هاي بیمار و همچنین 
آراستگي درختان انجام مي شود تصریح کرد: پیرایش درختان و درختچه 

ها هر ساله به صورت مستمر در تمامي مناطق شهري صورت مي گیرد.

با شروع فصل سرما؛ 
هرس زمستانه درختان شهر

معاون خدمات شهری شهرداری دماوند از آماده باش 
گفت:  و  داد  خبر  شهر  این  روبی  برف  ستاد  کامل 
پر  و  گیر  برف  نقاط  در  ستاد  این  خدماتی  نیروهای 
رفت و آمد و شلوغ دماوند مستقر بوده و نسبت به رفع 

مشکالت احتمالی ناشی از بارندگیها اقدام می کنند. 
»آرمین براتی« افزود: با توجه به آغاز فصل زمستان و 
بارش برف و باران ستاد برف روبی شهرداری در سطح 

شهر تشکیل شد.

شده  مقرر  ریزی  برنامه  طبق  کرد:  عنوان  وی 
است یک ستاد مرکزی در منطقه دماوند و دو 
ایستگاه فرعی در منطقه »مشا« و »گیالوند« راه 

اندازی و مستقر شود.
ایستگاه ها،  این  از  ادامه داد: در هر یک  براتی 
زمان  در  تا  تجهیزات مستقر می شود  و  ادوات 
بارش برف و باران، از آنها برای رفع مشکالت 

احتمالی بهره گیری شود.

ستاد برف روبی شهرداري دماوند
درآماده باش کامل است

وی یادآور شد: همزمان با فرا رسیدن فصل سرما از سوی شهرداری دو هزار 
تن نمک و ماسه خریداری و ذخیره سازی شده است که بین پایگاه ها پخش 

می شود.
این مسئول گفت: در این ایستگاه ها 1۵ دستگاه تجهیزات و ماشین آالت 
برفروبی همچون گریدر، لودر، مکانیزه نمکپاش، باب کت، کامیون و بیل 

مکانیکی مستقر شده تا در صورت لزوم از آن استفاده شود.
وی به بهره گیری از توان 60 نفر از نیروهای این ستاد در فصل زمستان به 
منظور برفروبی معابر و خیابان ها اشاره کرد و افزود: به منظور افزایش کنترل 
و نظارت بر عملکرد و فعالیت ماشین آالت برفروبی دستگاه جی پی اس بر 

روی تمامی ماشین آالت مربوطه نصب شده است.
معاون خدمات شهری دماوند با اشاره به مشکالتی که بارندگیها در تردد 
شهروندان و خودروها به وجود می آورد، افزود: بر این اساس ستاد برف روبی 
شهرداري دماوند به منظور شناخت صحیح از موانع احتمالی در عملیات برف 
روبی اقدام به بازدید از محلهاي برف گیر و پر رفت و آمد سطح شهر نمود. 

براتی گفت: همچنین نقاطي از سطح شهر جهت استقرار کیسه های شن و 
نمک شناسایی شده است تا در شرایط اضطراری بتوان نسبت به جلوگیری 

از یخ زدگی معابر اقدام شود. 
وی بیان داشت: این نهاد شهری در راستای تسریع در ارائه خدمات مطلوب 
و مشارکت مردمی در فصل زمستان و جلوگیری از حوادث احتمالی، در معابر 
اصلی شهر بیش از 60 مخزن نگهداری شن و نمک جانمایی و همچنین 
بیش از سه هزار کیسه ماسه و نمک برای توزیع در این مخازن پیش بینی 

کرده است.
معاون خدمات شهری شهرداری دماوند افزود: امید است که همزمان با آغاز بارندگیها 
بتوان با رفع موانع و مشکالت ناشی از آن لذت بهره بردن از زیباییهای بارش برف و 

باران را به کام شهروندان شیرین کرده و از مواهب این فصل بهره بریم.

شهرداری  شهری  خدمات  معاون  براتی  آرمین  مهندس 
دماوند با اشاره به اینکه خودکفایی در تولید و تکثیر گلها و 
درختچه های زینتی از اولویت های کاری این شهرداری 
و  گیاه  و  تامین گل  برای  کرد: شهرداری  تصریح  است، 
درختچه های تزئینی برای پارکها و فضاهای سبز متحمل 
هزینه های بسیاري مي شود که با تولید و  پرورش گل و 
گیاه در گلخانه شهرداری میتوانیم باعث صرفه جویی در 

هزینه ها شویم.
وي بیان کرد: با برنامه ریزي هاي صورت گرفته در آینده 
ایي نزدیک تمامي گلهایی که در فصل بهار و تابستان در 
سطح شهر، میادین و بلوارها مورد استفاده قرار می گیرد در 
این گلخانه تولید خواهد شد که مي تواند براي شهروندان 

نیز موثر باشد.
مهندس براتی گفت: در مقایسه با سال های گذشته در 
خصوص تولید گل و درختچه در گلخانه شهرداری به همت 
پرسنل زحمتکش واحد فضای سبز پیشرفت قابل مالحظه 
ای داشته ایم و امیدواریم که با این روند تولید و توسعه 
فضای سبز شهری در آینده ای نزدیک به خودکفایی 100 

درصدی دست یابیم .

وی در مورد اهمیت و نقش فضای سبز شهری در شهرها افزود 
: فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با 
پوشش های گیاهی انسان ساخت است که واجد بازدهی اجتماعی 
اکولوژیکی،  بازدهی  از  منظور  باشند.  می  اکولوژیکی  بازدهی  و 
تولید  محیط،  دمای  کاهش  شهری،  های  بخش  زیباسازی 
اکسیژن، افزایش نفوذپذیری خاك در مقابل انواع بارش و مانند 
اینها می باشد و از دیدگاه حفاظت محیط زیست، فضاهای سبز 

شهری، بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل می دهد.
 این مقام مسئول در خصوص توسعه فضای سبز شهری گفت: 
توسعه فضای سبز یکی از زیر شاخه های توسعه پایدار و کمک به 
حفظ محیط زیست است که ما در شهرداری دماوند تالش داریم 
فضای سبز را به حدی گسترش و توسعه دهیم که بتوانیم سرانه 

استاندارد فضای سبز را برای شهروندان تامین کنیم .
توسعه فضای سبز شهری را در دماوند یکی از اهداف دراز مدت 
شهرداری دانست و افزود : در همین راستا بهره برداری از تولید 
و تکثیر گل و درختچه در گلخانه شهرداری و ساخت و بازسازی 
بوستانهای سطح شهر دماوند آغاز کرده ایم و تالش می نمائیم 
در آینده ای نزدیک آنها را برای بهره مندی همگان آماده نمائیم.

خودکفايی در تولید  گل و درختچه
 از اولويت های کاری شهرداری دماوند

اليروبی نهرهای معابر دماوند

دماوند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
هوایی،  و  آب  شرایط  به  توجه  با  گفت: 
افزایش  هدف  با  مسیلها  الیروبی  عملیات 
ظرفیت و جلوگیری از سرریزهای احتمالی 

در منطقه جمعیتی دماوند اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری دماوند 
ساله  هر  کرد:  بیان  امروز  براتی«  »آرمین 
آمادگی  به منظور  بارندگیها و  آغاز  از  قبل 
هرچه بیشتر با مشکالت ناشی از آن مسیلها 
و نهرهای موجود در معابر اصلی شهر طی 

عملیاتی الیروبی میشوند.
، امسال  وی تصریح کرد: در همین راستا 
نیز در انهار خیابانهای اصلی و فرعی سطح 

شهر دماوند این اقدام انجام شد.
معاون خدمات شهری شهرداری دماوند با 
اشاره به اینکه این عملیات در 1۵ روز انجام 

شده است ، افزود: انهار معابر سطح شهر همچون بلوار امام خمینی 
)ره(خیابان فرهنگ منطقه قلعه پا ، میدان قدس به سمت چشمه 
اعالء و ... در منطقه جمعیتی دماوند الیروبی و حجمی بیش از 

1۵ تن زباله و رسوبات جمع آوری شد.
براتی تصریح کرد: با توجه به تجربه های سالهای گذشته ، همه 
با الیروبی  این عملیات  نقاط بحرانی در منطقه شناسایی و در 
مسیلها و نهرهای منتهی به این معابر از بروز مشکالت احتمالی 

در فصل زمستان جلوگیری شد.
این مقام مسوول با اشاره به تردد شهروندان در روزهای بارانی 
گفت: با تعریف محدوده کاری برای نواحی و استقرار تسهیالت 
ویژه تالش میکنیم در روزهای بارانی تردد شهروندان با سهولت 

انجام پذیرد.
وی افزود: مشارکت جدی شهروندان در عدم تخلیه زباله و نخاله 
های ساختمانی در جوی ها باعث جلوگیری از آبگرفتگی در زمان 

بارش باران می شود.
معاون خدمات شهر شهرداری دماوند با اشاره به آمادگی کامل 
نیروهای خدمات شهری برای مقابله با بروز هر گونه آبگرفتگی 
گفت: مدیریت شهری منطقه با به کارگیری تمام توان و امکانات 
خود تالش دارد در روزهای بارندگی از ورود هر گونه آبگرفتگی و 

اخالل در رفت وآمد شهروندان پیشگیری کند.
و خیابان های  معابر  آبگرفتگی  با  مقابله  برای  داد:  ادامه  براتی 
نیاز  بینی های الزم در مورد تجهیزات مورد  پیش  سطح شهر 
زمان بارندگی برای انجام عملیات الیروبی ، طبق زمان بندی 
مشخص و معین در حال اجراست و تا پایان فصل بارندگی ادامه 

خواهد داشت.

با هدف آسایش شهروندان صورت گرفت
اتالف 6۰۰  قالده سگ ولگرد در دماوند

معاون  خدمات شهري شهرداري دماوند از اتالف 600 
قالده سگ  ولگرد توسط این نهاد شهري با هدف جلب 

آسایش شهروندان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري دماوند، »مهندس 
ارمین براتی« معاون خدمات شهري شهرداري دماوند 
با اشاره به اینکه این اقدام در دو نوبت انجام شده است، 
اظهار کرد: هدف از این اقدام جلوگیری از انتشار آلودگی 
سکوت  حفظ  بیماری ها،  انواع  ویژه  به  زیست  محیط 

شبانه در مناطق مسکونی و امنیت شهروندان است.
شهروندان  درخواست  به  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
موجب  ولگرد  وجود سگ های  گفت:  است،  شده  اجرا 
سلب آسایش عمومی در شهرها و روستاها شده زیرا این 

حیوانات یکی از مهم ترین عوامل آلوده کننده پارك ها و 
تفرجگاه هاي شهري محسوب می شوند.

ولد  و  زاد  دماوند  شهرداري  شهري  خدمات  معاون 
شدن  رها  همچنین  و  گله  و  نگهبان  سگ های 
توله هایشان در محیط روستاها و از سوي دیگر سرماي 
هوا و کمبود مواد غذایي را از جمله عواملي دانست که 

موجب ازدیاد این جانوران در معابر شهري مي شوند.
براتی خواستار اطالع رسانی شهروندان از وجود سگ های 
و  منازل و مناطق مسکونی شان شد  اطراف  ولگرد در 
بیان کرد: ساکنان این مناطق به محض مواجه شدن 
با این مشکل مراتب را به سامانه 13۷ شهرداری جهت 

پیگیری و رفع مشکل اطالع دهند.

طی بازرسی های به عمل آمده از طرف معاونت های عمرانی 
شهرداری  نشانی  آتش  از  تهران  استانداری  شهری  امور  و 
استاندارد  نشانی  آتش  از ۵  یکی  امدادی  مرکز  این  دماوند، 
استان تهران معرفی و مدیران این آتش نشانی ها به عنوان 
عضو کارگروه فنی خودرویی آتش نشانی های استان تهران 

معرفی شد.
حسین  آقای  دماوند،  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
میرزاملکی، مسئول آتش نشانی شهرداری دماوند، اظهار کرد: 
بر اساس بازدیدهایی که به صورت سرزده از طرف معاونت 
محترم عمرانی و امور شهری استانداری تهران  از آتش نشانی 
های شهرهای استان تهران به عمل آمد، ۵ آتش نشانی به 
مدنظر  استانداردهای  با  مطابق  و  آماده  نشانی  آتش  عنوان 

معرفی شدند.
وی ادامه داد: آتش نشانی های شهر دماوند، مالرد، شهریار، 
شدند  معرفی  برتر  های  نشانی  آتش  عنوان  به  قرچک 
فنی  کارگروه  عنوان عضو  به  ها  سازمان  این  مسئولین  که 

خودرویی آتش نشانی های استان تهران معرفی شدند.
از  گفت:  کارگروه  این  وظایف  تشریح  ضمن  ملکی  میرزا 
مهمترین وظایف این کارگروه نظارت و بازرسی ، رسیدگی 
به امور فنی ایستگاه ها و پیگیری رفع نقص خودروهای آتش 

نشانی های استان تهران می باشد.
وی در پایان به اهمیت آماده بودن نیرو و امکانات الزم در 
حوزه آتش نشانی تاکید کرد و گفت: داشتن امکانات کافی 
و به روز در ایستگاه ها، ضمانت تامین امنیت جانی و مالی 

شهروندان عزیزمان است.  

مسوول آتش نشانی 
شهر دماوند عضو 

كارگروه فنی
 آتش نشانی های 

استان تهران



www.damavand. i rwww.damavand. i r

1415

رئیس شورای اسالمی دماوند خواستار شد

برپايی نمايشگاه دائمی کتاب در دماوند

حمايت شهرداري دماوند از فعاليت هاي فرهنگي و هنري

رئیس شورای اسالمی شهر دماوند بر برپایی نمایشگاه  دائمی 
کتاب در طول سال در شهرستان دماوند تأکید کرد.

غالمرضا ذبیحی با بیان اینکه نیاز به کتاب احتیاج به مقطع 
خاصی ندارد، گفت: نباید اکنون فکر کنیم که با برپایی این 
نمایشگاه نیاز مردم در این دوره تمام شده است و آن را تا 

سال آینده تعطیل کنیم.
ذبیحی با تأکید بر برپایی نمایشگاه دائمی کتاب در دماوند 
تصریح کرد: ما به عنوان وظیفه اخالقی خود از این موضوع 
کتاب  دائمی  نمایشگاه  برپایی  که  چرا  می کنیم،  حمایت 
می تواند روح معنوی مردم را تأمین کند و حضور حداکثری 
جوانان در نمایشگاه کتاب نشان می دهد که باید فکری جدی 

برای این موضوع انجام شود.
نشان  نمایشگاه  این  از  مردم  استقبال  اینکه  بیان  با  وی 
می دهد که فرهنگ مردم به جایی رسیده است که برپایی 
همراه  خوبی  استقبال  با  دماوند  در  دائمی  نمایشگاه های 
می شود، بیان کرد: با وجود اینکه دسترسی به مکان نمایشگاه 
برای بسیاری از مردم مشکل و از مرکز جمعیتی شهر دماوند 
دور بوده است، اما همه غرفه های نمایشگاه با استقبال خوبی 

همراه شد.
رئیس شورای اسالمی شهر دماوند با بیان اینکه این موضوع 
می شود،  داده  پاسخ  مردم  نیازهای  به  که  می دهد  نشان 
پاسخ دهیم،  را در طول سال  نیازها  این  بتوانیم  اگر  افزود: 
قطعاً مردم با رویکرد مناسب تری از این موضوع حمایت و 
آنها که همین کتاب است،  استقبال می کنند و غذای روح 

تأمین می شود.
ذبیحی با اشاره به فعالیت کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی 
فعالیت  دماوند  اسالمی  شورای  اعضای  گفت:  دماوند  شهر 
خود را تنها در امور عمرانی نمی بینند و بیشتر اولویت کارمان 

با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بوده است.
وی ادامه داد: در این زمینه به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شهر دماوند اختیار کامل دادیم تا برنامه های 

فرهنگی ارائه دهند و ما از آنها حمایت کنیم.

از  شهرداري  حمایت هاي  از  دماوند  شهردار 
فعالیت هاي فرهنگي و هنري در این شهر خبر داد.

عباس صفري ضمن  گرامیداشت هفته کتاب اظهار 
داشت: موضوع مهمي که امروز در حوزه کتاب وجود 
دارد، انتقال اطالعات و مفاهیمي است که گذشتگان 
توانستند آن را به شکل خاصي به ما انتقال مي دهند.
و  هنر  علم،  با  افراد  این  اکنون  اینکه  بیان  با  وي 
آنها  افزود:  دارند،  قوي  و  خوب  ارتباط  فناوري 
و  دهند  انتقال  دیگران  به  را  مباحث  این  توانستند 
دیگران،  به  اطالعات  انتقال  شیوه  بهترین  اکنون 

»کتاب« است.
شهردار دماوند با بیان اینکه کتاب وسیله اي است که 
راحتي  به  آن  واسطه  به  اطالع رساني ها  از  بسیاري 
انجام مي شود، تصریح کرد: قطعا وسایلي همچون 
وسیله  عنوان  به  آنها  از  که  و...  روزنامه  تلویزیون، 
اطالع رساني استفاده مي کنیم، به اندازه کتاب قابلیت 

باالي اطالع رساني ندارند.
صفري با بیان اینکه کتاب همواره در دسترس بوده و 
از قیمت مطلوب تري برخوردار است، بیان کرد: کتاب 
فضاي خاصي براي مطالعه نیاز ندارد و داراي امتیاز 
استفاده  خوبي  به  مي توان  آن  از  که  است  ویژه اي 

کرد.
وي ادامه داد: در حوزه هایي که مي توانستیم از امتیاز 
شهر  در  آنها  از  و  کردیم  استفاده  خوبي  به  کتاب 
دماوند به عنوان مبادي فرهنگي استفاده شد و امروز 

شهر دماوند تبدیل به مرکز فرهنگي شده است.

همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، اجتماع بزرگ شکوه مقاومت 
بسیجیان شهرستان دماوند با حضور بیش از دو هزار بسیجي 

به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر دماوند برگزار شد. 
دفاع  دوران  فرماندهان  از  یکي  صابري‹  ›سیروس  سردار 
مقدس در این اجتماع بزرگ که با حضور بسیجیان شهرستان 
و مسووالن منطقه در حسینیه حضرت ابوالفضل )ع( برگزار شد، 
به جایگاه حضرت عباس )ع( در واقعه کربال اشاره کرد و افزود: 
حضرت عباس)ع( نماد و الگوي والیت مداري در عالم است و 
با ایثار جان خود و شهادت در راه حق با تبعیت از والیت و امام 

زمان خویش به این جایگاه رسید.
سردار جانباز صابري با بیان اینکه بسیج پیرو والیت و رهبري 
است، خاطرنشان کرد: بسیج امروز در همه عرصه ها حضوري 
جهاد گونه دارد چون جنبشي خودجوش و مردمي است و این 
جهاد را مي توان در تمامي عرصه ها همچون دوران هشت 

سال دفاع مقدس به عینه دید.
یکي از فرماندهان دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: بسیج 
همیشه پیشرو و خار چشم دشمنان بوده چرا که در دوران دفاع 
مقدس با وجود آنکه 36 کشور صدام را براي مقابله با ایران و 
اسالم حمایت کردند بعد از گذشت هشت سال، بسیجیان کشور 

سرافراز این میدان بودند.
وي افزود: بسیجیان همواره در دفاع از ارزشها و دستاوردهاي 
نظامي ثابت قدم بوده و هستند و با تمام قوا در صحنه حاضرند.
صابري با اشاره به فتنه ۸۸ نیز گفت: در دوران انتخابات سال 
۸۸، با وجود آنکه برخي در مقابل والیت ایستادند و بر علیه نظام 

در شهر چه خبر!

صفري ادامه داد: از این موضوع، مي توان در جهت آغاز جنب و جوش، 
جوانان،  خصوص  به  جامعه  مختلف  اقشار  بین  در  حرکتي  و  فعالیت 
دانش آموزان و اهالي علم و هنر که با فرهنگ در ارتباط هستند، استفاده 

کرد.
وي با بیان اینکه توانستیم در کنار دیگر کارهاي شهرداري دماوند، حوزه 
فرهنگي را نیز حمایت کنیم، تصریح کرد: امیدواریم در آینده نیز شاهد 

برگزاري چنین برنامه هاي فرهنگي در شهرستان دماوند باشیم.

حرکت کردند، این بسیج بود که با حضور در صحنه، زیر پرچم 
والیت امنیت و آرامش را فراهم کرد.

شهرستان  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  ادامه  در 
دماوند با بیان اینکه جوانان امروز به مکتب بسیج عالقه مند 
هستند، افزود: شهدا اسطوره هاي مقاومت و خودباوري هستند 
و آنها در هر دو بعد مادي و معنوي مي توانند به عنوان الگوي 

زیستي در دنیا و پیشرفت و تعالي براي آخرت مطرح باشند.
و  خیر  منشأ  بسیج  اینکه  بیان  با  شیرازي‹  ›مهدي  سرگرد 
برکاتي است که امام راحل آن را به یادگار گذاشته اند، اظهار 
داشت: به حق بسیج، مظهر عزم ملي و مدیریت جهادي است.

وي با بیان اینکه امروز بشر براي اداره حکومت اسالمي نیاز 
به وجود بسیج دارد، افزود: بسیج باید به عنوان یک الگوي 
ایران اسالمي مورد توجه قرار گیرد و در نظام مردم  ساالري 
دیني، عزم ملي و مدیریت جهادي مي تواند در دنیاي امروز 

موفق باشد.
فرمانده سپاه شهرستان دماوند از اجراي 100 برنامه مختلف 
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در حوزه ها و پایگاه هاي 
مقاومت این شهرستان خبر داد و گفت: برنامه گرامیداشت 
هفته بسیج با فراخوان دو گردان بیت المقدس در جغرافیاي 

شهرستان دماوند برگزار شد.

اجتماع بزرگ و 
شکوه مقاومت بسیجیان

شهرستان دماوند

و  روها  پیاده  اشغال  و  عمومي  معبر  سد 
هاي  باغ  و  ها  میدان  از  مجاز  غیر  استفاده 

عمومي براي کسب .....
 سد معبر عمومي و اشغال پیاده روها و استفاده غیر 
مجاز از میدان ها و باغ هاي عمومي براي کسب یا 
سکونت و هر عنوان دیگري ممنوع است و شهرداري 
این  از  بوده  مکلف  خود  قانوني  وظیفه  اجراي  در 
موانع  وقوع،  صورت  در  و  کرده  جلوگیري  اقدامات 

موجود را رفع و معابر و اماکن مذکور را آزاد کند.
چراکه معابر و سایر فضاهاي عمومي همچون پارك 
ها، خیابان ها و ... که در محدوده هر شهر واقع شده 
از  نمایندگي  به  شهرداري  و  بوده  عمومي  ملک  اند 
مردم شهر، مالکیت این فضاها و مکان ها را در اختیار 
رعایت  لزوم  و  مردم  حقوق  حفظ  منظور  به  و  دارد 
محل  و  اماکن  ندارند  حق  اشخاص  قانوني،  موازین 
مورد  بوده  شهروندان  همه  به  متعلق  که  را  هایي 
براي کسب  به موقع  استفاده اختصاصي قرار داده و 
محدود  یا  تضییع  را  عمومي  حقوق  شخصي  منافع 

کنند.

پیاده روها و  یا ریختن نخاله هاي ساختماني در  براي کسب همچون دستفروشي   سد معبر 
خیابان ها و ...که سبب دشواري در عبور و مرور شده و موجبات زحمت و مشقت شهروندان را 

فراهم مي آورد.
 یکي دیگر از وظایف شهرداري تعیین محل هاي مخصوص براي تخلیه زباله، نخاله ساختماني 

و نظایر آنها و اعالم این امر به مردم از طریق انتشار آگهي یا به طریق مقتضي دیگر است.
 محل هاي تخلیه زباله اصوال 
تعیین  شهر  محدوده  از  خارج 
مي شود و شهرداري مي تواند 
محل  خود  تشخیص  به  بنا 
تبدیل  هاي  کارخانه  تاسیس 
کند.  تعیین  را  )بازیافت(  زباله 
رانندگان وسایل نقلیه مکلفند 
زباله ها، نخاله ساختماني و ... 
تعیین  هاي  محل  در  فقط  را 
شده از طرف شهرداري تخلیه 
وسایل  رانندگان  اگر  و  کنند 
مذکور از این امر تخلف کنند 
برخورد  آنها  با  مقررات  برابر 

مي شود.
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