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عباس صفری

مصطفیآقایی

شهردار دماوند

رئیس شورای اسالمی شهر دماوند

دهــهفجـــر

عصاره آرمان های یک ملت
دهه فجر عصاره آرمانهای یک ملت است که تحت رهبری و
والیت رهبر فرزانه انقالب حضرت امام خمینی(ره) بر طاغوت و
طاغوتیان تاختند و با تقدیم جان و مال خود با ظلم و بیعدالتی
به مبارزه برخاستند.
آن روزهای پرشور انقالب که فرزندان ملت در جای جای میهن
عزیز و اسالمی برای برافراشتن پرچم اسالم و برپایی نظام اسالمی
به پا خاستند ،مکتبی را بنیان نهادند که داعیهدار گسترش عدالت
در سراسر گیتی و پرچمدار ترویج و تبیین آموزههای اصیل اسالم
و انقالب است.
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی
ایران سرآغاز تجلی فصلی دیگر از افتخار ،عزت
و سربلندی ملتی است که نشان دادهاند همواره با
استقامت میتوان در برابر زیادهخواهیهای دشمنان
اسالم و انقالب ایستادگی کرد .تقارن چهلمین
سالگرد انقالب اسالمی با شهادت حضرت فاطمه
زهرا (س) ،انقالبی بودن و فاطمی بودن را در کنار هم
قرار داده تا اندیشه های واالی حضرت فاطمه زهرا
سالم ا ...علیها در چهل سالگی انقالب اسالمی متبلور
شود.
لذا فرارسیدن ایام ا ...دهه فجر را گرامی داشته و بر خود الزم
می دانیم که قدردان خون شهدا ،امام شهدا و راه متعالی شهدای
ارجمند انقالب باشیم و برای بالندگی بیش از پیش ارزشهای نظام
و انقالب که اکنون تحت زعامت و رهبری عالمانه مقام عظمای
والیت حضرت امام خامنهای تالش کرده و با آرزوی سالمتی و
طول عمر برای ایشان و سربلندی همه مسئوالن نظام اسالمی و
موفقیت برای مردم شریف ،امیدواریم تداوم ایمان و وحدت را به
عنوان رمز پیروزی ،همواره در جامعه اسالمی شاهد باشیم.

دهــهفجـــر

تجلیشکوهمندحماسهوسرافرازیملتاست
مصطفی آقایی ،رئیس شورای اسالمی شهر دماوند در پیامی فرارسیدن ایام ا ...دهه فجر را
گرامی داشت؛ در این پیام میخوانیم:
انقالب اسالمی ایران مظهر تجلی نور در ظلمت و نماد دستیابی به معانی عمیق قرآنی در قلوب
ملت همیشه در صحنه ایران است.
دهه مبارک فجر ،تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان
صفحهای زرین را در تاریخ حیات آدمی گشود و فریاد خداخواهی ،معنویت ،آزادی و استقالل را
در گوش و جان جهانیان طنینانداز کرد.
این ایام عزیز و فرخنده ،فرصتی است بس غنیمت که بدانیم مرهون شهدای گرانقدر و عزیزی
هستیم که درخت تناور این انقالب با خون آنان سیراب گردیده است.
اینجانب ایاما ...دهه فجر را گرامی داشته و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم ا ...علیها
را نیز به همه شهروندان گرانقدر دماوند تسلیت و تعزیت عرض می کنم و از پیشگاه حضرت
احدیت سعادتمندی و توفیقات روزافزون را در خدمتگزاری به این ملت شریف و غیور خواستارم.
شورا نهادی است که در کانونی مبتنی بر مشورت ،سعی بر رفع مشکالت و معضالت اجتماعی
دارد چراکه این نهاد برآمده از آراء مردم ،به واسطه مسئولیت ذاتی ،ارتباط دهنده مشکالت و
مسایل مردم به حاکمیت محسوب می شود.
شورا يك دستگاه نظارتي است و اين مهم در راستاي انجام بهتر امور از مجاري قانوني صورت
مي گيرد .راه كارهاي مناسب همواره در سايه تعامل وگفتگو به دست آمده است و مردم نيز در
راستاي افزايش مشاركت عمومي از شوراها انتظاراتي دارند كه بايد سرلوحه قرار گيرد.
شوراي شهر يك نهادي اجتماعي و فعاليت در آن يك كار گروهي است .در مجموعه شوراي
اسالمي شهر آنچه بايد مدنظر باشد ،داشتن تعامل و وحدت است كه باعث توسعه و اعتماد
سازي مي شود.
مقام معظم رهبری بر این مهم که شهرداری نباید از هر راهی کسب درآمد کند تاکید دارند
و توسعه شهر بر تعداد پلها و ساختمانهای تجاری نیست بلکه خدمات شهری باید عادالنه
تقسیم شود .دماوند شهری تاریخی و دارای پتانسیل های بسیاری است که با افزایش بودجه
شهرداری و همچنین حمایت از سرمایه گذاران می توان موجب ارتقاء توسعه منطقه شد.
بخش عمده ای از این اتفاق مهم به عملکرد شوراهای اسالمی پس از انتخاب شهردار مربوط
است .چنانچه شوراها بتوانند وظیفه نظارتی خود را در حوزه شهرداری و دیگر حوزه ها انجام
دهند و به عنوان مطالبه گر ،ارتباط خوبی با دستگاه های اجرایی داشته باشند ،می توان امیدوار
بود تا پیامدهای مناسبی از حضور موفق شوراهای اسالمی رخ دهد.
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اجرای طرح تفصیلی با هدف

ایجــادآرامششهرونــدان

وتـوسعــهشهــری
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عباس صفری در گفتگویی با خبرنگار روابط عمومی
شهرداری دماوند با اشاره به اینکه شهرداری ها بر اساس
ماده  55قانون موظف به اجرای وظایف و مسئولیت هایی
هستند ،اظهار داشت :یکی از اولویت های شهرداری
ها ،توجه به توسعه شهری در ابعاد مختلف اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و ...است که می توان در راستای
قانون مورد توجه قرار داد.
وی با اشاره به تهیه طرح تفصیلی با هدف ایجاد آرامش شهروندان و
توسعه شهری در سطح شهر دماوند ،خاطرنشان کرد :یکی از اولویت
های این طرح که در دستور کار شهرداری دماوند قرار دارد ،توسعه
شبکه معابر ،تقویت زیرساخت ها ،حفظ فضای سبز شهری و محیط
زیست و همچنین جلوگیری از مواردی همچون حوادث طبیعی و غیر
طبیعی است.

این مقام مسئول ادامه داد :در گذشته شاید شاهد
زیرساخت های قوی در حوزه معابر شهری نبودیم
و اگر وجود داشت ،بسیار اندک و محدود بود و تنها
در یک حوزه کوچک و به صورت محله های قدیمی
توسعه یافته بود اما بعد از پیروزی انقالب با توجه
به احساس نیاز در حوزه های مختلف شهری،
تقویت این مهم در دستور کار قرار گفت.

وی تاکید کرد :امروز با افزایش جمعیت و به وجود آمدن شهرک
های مسکونی ،قریب به  25شهرک در دماوند وجود دارد و طول
معابری که در گذشته شاید از  10کیلومتر نیز تجاوز نمی کرد ،امروزه
به بیش از  400کیلومتر رسیده است که بخش عمده ایی از آن بلوار
های اصلی شهر هستند و نقش دسترسی شهروندان را در سطح شهر

تقویت و توسعه فضای سبز شهری در دستور کار شهرداری
شهردار دماوند از دیگر اولویت های این نهاد را توسعه فضای سبز
شهری دانست و گفت :در راستای تقویت سیما و منظر شهری و
همچنین توجه به مطالبات شهروندان در تامین نیازهای روحی و
روانی ،این مهم در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :هم اکنون  5بوستان بزرگ و ده ها بوستان کوچک و
محله ای در سطح شهر اجرا شده است و بسیاری از آن با پیشرفت
 90درصد روبه روست و در هر دوره نیز تجهیزات و امکانات بوستان
ها بروز رسانی می شود.
این مقام مسئول تقویت بخش ترمینال های درون شهری و برون
شهری را از دیگر اولویت های این نهاد دانست و خاطرنشان کرد:
دماوند در گذشته فاقد ترمینال برون شهری بود که توانستیم در فاز
نخست این بخش را ساماندهی کنیم و در اختیار شهروندان قرار
دهیم.
صفری به تقویت ایستگاه های تاکسی در سطح شهر اشاره و بیان
کرد :با توجه به پراکندگی ایستگاه های تاکسی در داخل شهر و
دسترسی محدود شهروندان ،هم اکنون دو ترمینال برون شهری در
دو نقطه جمعیتی مرکز شهر و گیالوند در نظر گرفته شده که با اجرای
این پروژه بسیاری از مشکالت این بخش مرتفع می شود.
وی ادامه داد :همچنین در نظر داریم با حمایت بخش خصوصی،
پارکینگ های طبقاتی و عمومی در بلوار های اصلی شهر را توسعه
دهیم تا از ترافیک موجود کاسته شود و تردد برای شهروندان با
اختالل مواجه نگردد.
شهردار دماوند به تقویت زیرساخت های بخش خدمات شهری و
رفت و روب اشاره و بیان کرد :یکی از اقدامات ضروری در حوزه
خدمات شهری شهرداری دماوند ،ساماندهی بخش کشتارگاه بود که
با توجه به اینکه روند فعالیت این بخش مربوط به  40سال پیش بود،
زیرساخت های الزم را در حوزه بهداشت نداشت.
صفری تصریح کرد :در قدم نخست ساماندهی ساختمان اداری
فراهم می کنند.
شهردار دماوند با اشاره به مدت تصدی خود در این نهاد شهری و کشتارگاه و تهیه پیش سردکن تهیه شد و هم اکنون فاضالب
اقدامات صورت گرفته با هدف ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ،کشتارگاه در حال ساماندهی است که در نظر داریم پساب آن را به
افزود :در مدت شش سالی که در این سمت فعالیت می کنم ،اولویت آب کشاورزی تبدیل کنیم.
خدمات به پروژه های نیمه تمام اختصاص یافته که یکی از این موارد
وی همچنین با اشاره به ساماندهی دپوی موقت زباله
توسعه شبکه معابر با توجه به مطالبات مردم می باشد.
وی گفت :منطقه مهک که از ساخت آن  20تا  25گفت:
سال می گذرد بخشی از معابر آن با مشکل مواجه در گذشته مکانی جهت دپوی موقت زباله در داخل شهر
بود که توانستیم در مدت زمان کوتاهی ساماندهی وجود داشت که شاید برخی از مواقع استخراج زباله ها
تا شش ماه بطول می انجامید و بوی بد و شیرابه های
کنیم.
آن موجب نارضایتی شهروندان بود که توانستیم دپوی
صفری ادامه داد :معابر اصلی همچون بلوار آیت اله خامنه ای ،بلوار
موقت را ساماندهی کنیم و در شرایط کنونی توانایی
بعثت ،بلوار شورا ،بلوار شهید بهشتی و  ...در شهر که به لحاظ تردد
برای شهروندان حائز اهمیت بود در حد قابل قبولی توسعه یافت و جابجایی حدود  140تن زباله را در منطقه گندک داریم.
بسیاری از این پروژه ها به اتمام رسیده و مابقی با پیشرفت  70تا 90
درصد ساماندهی خواهد شد.

امروز با افزایش جمعیت و به وجود
آمدن شهرک های مسکونی ،قریب
به  25شهرک در دماوند وجود دارد
و طول معابری که در گذشته شاید از
 10کیلومتر نیز تجاوز نمی کرد ،امروز
به بیش از  400کیلومتر رسیده است
که بخش عمده ای از آن بلوار های
اصلی شهر هستند

وی به ساماندهی نخاله های ساختمانی و راه اندازی شرکت پسماند با
مشارکت شهرستان دماوند و پردیس اشاره کرد و افزود :در نظر داریم
با استفاده از بخش خصوصی بحث بازیافت را در منطقه گندک دماوند
ساماندهی کنیم و در دهه فجر کارخانه بازیافت زباله راه اندازی می
شود.
همچنین ساماندهی رودخانه های تار و مشکیجه با هدف جلوگیری
از طغیان آب رودخانه و اجرای زه کشی آب های سطحی در بلوار
آیت اله خامنه ای ،تقویت روشنایی معابر و  ...را از دیگر اقدامات این
نهاد دانست.

افتتاح طرح های عمرانی
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در دهــه مبــارک فجــر

 800متر طول رفوژ
 1000متـر طـول نهر
 1500متر مکعب دیوار سنگی
اجرای  70/000متر مکعب کوهبری

تکمیل بلوار شورا
ساختمان آتش نشانی مشاء
 اجرای دیوار سنگی کوه بری -اجرای ساختمان آتش نشانی در دو طبقه

گلزار شهدا محله درویش
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 اجرای دیوار ضلع شرقی مشابه طرح دیوار امامزاده -اجرا و ساماندهی سردر شمالی و جنوبی و سرپوشیده نمودن آن

آسفالت معابر مشاء

زیرسازی ،جدول گذاری و آسفالت
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پارک میدان معلم

 احداث مسیر عبور و سنگ فرش احداث آالچیق و دیوارکشی های حاشیه مسیر -تجهیز بوستان
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احـداثساختمـان
و تصفیه خانه کشتارگاه
احداث ساختمان با اسکلت فلزی
به مساحت تقریبی  110متر مربع
در دو طبقه

خرید و تجهیز دو عدد بلوتر مدل
th-150

شبکه آبهای سطحی

احداث شبکه آبهای سطحی حدفاصل خیابان فارابی تا چهار راه گیالوند

میدان نور والیت
(خمینیآباد)
اجرای سازه با اسکلت فوالدی به ارتفاع
حدود  10متر و قطر پایینی  2/7متر و
قطر باالیی  0/9متر
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دمــاونــد
درمسیــرتـوسعــه
معرفی شهر و شهرداری

یكي از شهرستان هاي استان تهران است كه در ناحيه شمال
خاوري استان قرار گرفته است .اين منطقه ي زيبا در دامنه
هاي زيباي كوهستان دماوند واقع شده و ازطبيعت جذاب ،زيبا
و منحصر به فردي برخوردار است .رودخانه هاي متعددي كه
از دماوند سرچشمه مي گيرند ،در آباداني باغ ها و كشتزارهاي
اطراف اين شهرستان سهم به سزايي داشته و عالوه بر رونق
كشاورزي و باغ داري سبب به وجود آمدن نواحي ييالقي با
چشم اندازهاي زيبايي در منطقه شده اند .چشمه هاي متعدد
آب گرم و معدني در نواحي ييالقي با چشم اندازهاي گوناگون
فصلي ،درياچه هاي كوچك و بزرگ دايمي و فصلي با آب
شيرين ،جلوه هاي زيبايي از طبيعت ايران را در اين منطقه
از استان تهران جلوه گر شده است .شهرستان دماوند پس از
تهران بيش ترين آثار تاريخي و طبيعي استان را درخود جاي
داده است.

آثار تاريخي و معماري موجود در شهرستان دماوند نمايان گر پيشينه
تاريخي منطقه است .برج و مقبره شبلي ،قلعه باستاني گل خندان و
ده ها اثر تاريخي ديگر از جمله ديدني هاي شهرستان دماوند هستند.
كشت انواع محصوالت در اين منطقه رواج داشته و وجود باغ هاي
سرسبز و خرم و مراتع مرغوب از مهم ترين ويژگي هاي شهرستان
دماوند محسوب مي شود.
شهر دماوند به عنوان مرکز شهرستان دماوند در آثار ملی ایران در
 ۲۴شهریور  ۱۳۱۰ثبت و همچنین به عنوان شهر نمونه گردشگری
ایران برگزیده شدهاست.
شهر دماوند از محالت شمالی (مشاء ،روحافزا ،دشتبان ،دشتک،
دشتمزار و چشم ه اعالء ) مرکزی ( درویش ،قاضی ،چالکا و فرامه ) و
جنوبی (جیالرد و ناحیه گیالوند) تشکیل شده است.
امروزه بیشتر رشد جمعیت و توسعه شهری در محالت جنوبی در
حال انجام است.

که این امر نیاز به خدمات رسانی بیشتری در این ناحیه دارد.
همچنین یکی دیگر از مسائلی که می تواند به رشد اقتصادی و
در آمد زایی و در نتیجه خدمت رسانی بهتر منجر شود ،مسئله ی
گردشگری است.
به واسطه انتخاب دماوند به عنوان شهر گردشگری نمونه ،این امر در
دستور کار شهرداری دماوند واقع شده و زیرساخت های الزم در سال
های اخیر مورد توجه قرا گرفته است.
توسعه شهری امری است ناگزیر به همراه آسیب ها و فرصت هایش،
که در وقت مقتضی گزارشی مفصل در این زمینه به همشهریان
گرانقدر ارائه خواهد شد.
امید است که شاهد پیشرفت هرچه بیشتر و رشد همه جانبه شهرمان
باشیم که نهایت آن آرامش و رفاه برای همشهریان گرانقدر باشد.

www.damavand.ir

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﻰ ﺷﻬﺮدارى دﻣﺎوﻧﺪ
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1397

7

شهـرداری دمـاونـد
شهرداری دماوند در سال  1312و همزمان با شهرداری های شهر هایی همچون تبریز تاسیس شد.
در ابتدا با نیرویی  6نفره آغاز به کار کرد که بیشتر کارها در حوزه ی خدمات شهر بود.
اما امروز با گسترش شهر و رشد جمعیت زمینه فعالیت شهرداری دماوند گسترده تر شده است و با تعداد  265نفر پرسنل،
 3معاونت اداری مالی ،عمران و خدمات شهر و سازمان های حمل و نقل و پسماند ،پاسخگوی شهروندان می باشد .
شهرداری دماوند در سال  1396به واسطه افزایش درآمد ،جمعیت و توسعه شهری به درجه  9ارتقاء پیدا کرد.
شهرداران دماوند(از سال  1357تا کنون)
عبدالحسیناوالدیان

کیومرث فتوحی قیام

 1358تا 1359

 1359تا 1361

رضا اسدالهی

 1361تا 1363

سام امیری

 1363تا 1367

مهدیاینانلو

 1367تا 1369

احمد رئیسی

سید جواد شاکری

عباس صفری

حمیدباقرپور

 1380تا 1382

1382تا1384

1384تا1386

1386تا1387

فاطمی نصب

 1369تا 1372

علی شیوا
1387تا1389

رضا مهدوی موحد

 1372تا 1376

پرویز فتحی

 1376تا 1380

مرتضیهمتی

عباس صفری

1390تا1392

 1392تا کنون
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محدود شهر نششینی
در دهه 50

کمتراز

10هزار
1357

جمعیت
شهردمـاونـد

بیشتراز

48هزار
1397
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مقدمه
فعـالیتهـای40ساله
بدون شك يكى از مهم ترين رويدادهاى تاريخ معاصر ايران،
وقوع انقالب شكوهمند اسالمى در بهمن ماه  1357بود .در حقيقت
اين رويداد ،نقطه عطفى در تاريخ كشورمان مى باشد؛ چرا كه
نظام سياسى كشور به كلى دگرگون شد ،نهادهاى برنامه ريزى و
مديريت كشور و متوليان و مسئوالن آنها تغيير يافتند و مهم تر از
همه ايدئولوژى حاكم بر سازمان ها ،نهادها و عملكرد آنها متحول
شد .به تبع دگرگونى هاى به وجود آمده ،مديريت شهرى نيز تغيير
و تحوالت زيادى به خود ديده است ،به گونه اى كه اين تغييرات
خود را در وضع موجود شهرنشينى نمايان ساخته است .
این تحوالت در شهرهای کوچک بیشتر نمایان خواهد بود چرا که
در سال های قبل از انقالب اکثرا ً شهر های کوچک و به خصوص
روستاها از توسعه یافتگی و رشد کمتری برخوردار بوده اند .به
عنوان مثال شهر دماوند در سالهای قبل از انقالب ،شهری کوچک با
معابری اکثرا ً خاکی و با عرض کم و جمعیتی کمتر از  10000نفر به
گونه ای که تراکم جمعیت در بافت قدیمی شهر متمرکز بود .فاصله
بافت قدیمی شهر تا منطقه گیالوند که در حال حاضر به منطقه پر
تراکم جمعیتی شهر دماوند تبدیل شده است ،در آن زمان یک مسیر
حدودا ً  4کیلومتری بدون ساخت و ساز و خارج از بافت شهری بود.
حال با گذشت  4دهه از انقالب اسالمی ،شهر دماوند با توجه به
شتاب رشد و توسعه در عرصه های مختلف اکنون به یکی از شهر
های در حال توسعه استان تهران تبدیل شده است.
شاخصه هایی مانند توسعه شبکه معابر ،جمعیت ،توسعه محله
محور ،سطح سرانه فضای سبز ،احداث بوستان ها ،خدمات شهری،
حوزه گردشگری ،حمل و نقل همگانی ،ترمینال ها ،آتش نشانی،
کشتارگاه ،زه کشی آب های سطحی از جمله مواردی است که در
این گزارش به آن پرداخته شده است.
همچنین نقش موثر مشارکتهای مردمی در مدیریت شهری،
مدیریت بحران ،برنامه های فرهنگی و فن آوری های نوین نیز از
جمله این موارد است .
در این شماره از نشریه شهریاران ،گزارش توسعه و رشد شهر
دماوند از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا کنون به دو روش آماری
و تصویری مشاهده خواهد شد.
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حوزه مالی و اداری
و سرمایـه گـذاری
درآمد پایدار
صرفه جویی از اولین گام ها در درآمد پایدار است
که می توان به استفاده از سیستم یکپارچه اداری و
صرفه جویی در استفاده از کاغذ و ملزومات اداری
و همچنین احترام به وقت اباب رجوع اشاره کرد.
یکی دیگر از مواردی که در حوزه درآمد پایدار می
توان نام برد ،بحث راه اندازی مرکز پسماند و
بازیافت زباله در شرق استان در شهر دماوند است.
همچنین عوارض نوسازی و حوزه سرمایه گذاری و
گردشگری از دیگر موارد درآمد پایدار در شهرداری
دماوند است.

رشد بـودجه

 41/200/000ریال

 800/000/000/000ریال
87

67

77

1357

1397
 811/942/000/000ریال

 800/265/652/000ریال

 669/736/421/000ریال

 421/951/711/000ریال

 392/940/400/000ریال

 234/324/385/000ریال

 182/186/114/000ریال

 119/527/185/000ریال

 89/007/691/000ریال

 79/639/438/000ریال

 71/186/114/000ریال

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
 100میلیون
 50ریال
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احداث جایگاه سوخت  CNGفتحعلی
و جایگاه سوخت بلوار شورا

سرمایه گذاری

15

احداث مجتمع بزرگ
تجاری اداری معلم

افتتاح فاز یک بازار روز میوه
و تره بار نگین

افتتاح جایگاه سوخت بنزین و
گازوئیلبعثت

افتتاح جایگاه سوخت CNG
در بلوار بعثت

چندین هتل و مراکز اقامتی
در حال احداث هستند
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حـوزه عمران
و شهرسـازی

یکی از اولویت هایی که در دستور کار شهرداری دماوند قرار دارد ،توسعه شبکه معابر ،تقویت زیرساخت ها ،حفظ فضای سبز شهری و محیط زیست و
همچنین جلوگیری از مواردی همچون حوادث طبیعی و غیر طبیعی است.
در گذشته شاید شاهد زیرساخت های قوی در حوزه معابر شهری نبودیم و اگر وجود داشت ،بسیار اندک و محدود بود و تنها در یک
حوزه کوچک و به صورت محله های قدیمی توسعه یافته بود اما بعد از پیروزی انقالب با توجه به احساس نیاز در حوزه های مختلف
شهری ،تقویت این مهم در دستور کار شهرداری دماوند قرار گفت.
امروز با افزایش جمعیت و به وجود آمدن شهرک های مسکونی ،قریب به  25شهرک در دماوند وجود دارد و طول معابری که در گذشته شاید از  10کیلومتر نیز
تجاوز نمی کرد ،امروز به بیش از  400کیلومتر رسیده است که بخش عمده ای از آن بلوار های اصلی شهر هستند و نقش دسترسی شهروندان را در سطح شهر
فراهم می کنند.
منطقه مهک ،عمری  25ساله پیدا کرده و البته با وجود آن که بخشی از معابر آن با مشکل مواجه بود ،در مدت زمان کوتاهی ساماندهی شد.
معابر اصلی همچون بلوار آیت ا ...خامنه ای ،بلوار بعثت ،بلوار شورا ،بلوار شهید بهشتی و ...در شهر که به لحاظ تردد برای شهروندان حائز
اهمیت بوده ،در حد قابل قبولی توسعه یافته است.
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سال 1397
 225/000مترطول
سال 1357

سال 1397

 5600متر طول

 180/000مترمربع
سال 1357

جدول گذاری

 4/600متر مربع

زیرســــازیو
آسفالت

روکش
آسفالت
پل سازی

سال 1397
 270/000مترمربع
سال 1357
 9/200متر مربع

پل بتنی شهدای محله قاضی
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احداث معابر

7
8
13
15

14
9
10

3
5

1

 -12خیابان ابوریحان بیرونی(واقع در محله جیالرد) به طول حدود  2کیلومتر
 -13خیابان دشتمزار به طول حدود یک کیلومتر
 -14شهرک روح افزا به طول حدود  3کیلومتر
 -15خیابان طالقانی به طول حدود  2.5کیلومتر
 -16بلوار شهید بهشتی به طول حدود  4کیلومتر
 -17بلوار یادگار امام به طول حدود  2کیلومتر
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 -1احداث بلوار شورا به طول  3/5کیلومتر
 -2بلوار بعثت به طول  3کیلومتر
 -3خیابان شهید مطهری به طول  2کیلومتر
 -4خیابان نهم دی به طول حدود  1کیلومتر
 -5خیابان فرهنگ به طول حدود  1کیلومتر
 -6خیابان های شهرک مهک به طول حدود  25کیلومتر
 -7بلوار مشاء به طول یک کیلومتر
 -8خیابان های فرعی مشاء به طول حدود یک کیلومتر
 -9خیابان های مرکز شهر به طول حدود  20کیلومتر
 -10بلوار امام حسین (ع) به طول یک کیلومتر
 -11خیابان های منتهی به خیابان سپاه به طول حدود  6کیلومتر

16

6

17

2

12
4

11
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با هدف دسترسی به شهرک
های جهاد ،فاز های یک و دو
فرهنگیان ،مهک ،ولیعصر ،گاز،
مهر امام رضا(ع) ،بلوار شهید
رجایی ،بلوار شهید باهنر و همچنین
برطرف کردن بخش قابل توجهی
از ترافیک بلوار آیت ا ...خامنه ای
و بلوار شهید بهشتی و سه راهی
گیالوند آغاز شد.

1377

شروع پروژه

شـروع
فازعملیاتی

1385
شامل خاکبرداری
تسطیح و تعریض
مهم ترین و موثرترین قسمت
عملیاتی این پروژه بصورت الین
جنوبی بلوار بعثت به طول 2
کیلومتر از ولیعصر تا ورودی فاز یک
و دو شهرک فرهنگیان اجرا گردید.

در سال  1388قسمت ابتدایی
آن به طول یک کیلومتر
شامل میدان و الین تندرو
و کند رو تا ابتدای ورودی
شهرک فرهنگیان اجرا شد.

1388

بهره برداری
از  400متر
ابتدای بلوار

بزرگترین پروژه عمرانی شهرداری دماوند
طول  3کیلومتر
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پروژه بزرگ

بـلـوار بـعثت
بیش از  3کیلومتر
عرض  60متر
 4الین شامل دو الین کند رو و تندرو

بهره برداری
از 1000متر
انتهاییبلوار

شامل
بازنگری در نقشه و اصالح طرح
الین تندرو الین کند رو
دیوار های حائل سنگی در تقاطع های بلوار
رجائی شمالی و باهنر شمالی
نصب چراغ های وسط
نصب دو پل عابر پیاده

1392

1395

شامل
جدول گذاری و رفوژ زیرسازی ،آسفالتبه طول  1000متر
در دوالین تند رو و کند رو

تکمیل
بلوار بعثت

1397
عملیات تعریض و بهسازی بلوار بعثت شامل
 11000متر مربع زیرسازی
 13000متر مربع آسفالت
 3000متر طول جدول گذاری

بهره برداری از
الین شمالی

www.damavand.ir

ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﻰ ﺷﻬﺮدارى دﻣﺎوﻧﺪ
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1397

بلوار شورا
(به طول  3/5کیلومتر)

خیابان های شهرک مهک (به طول حدود  25کیلومتر)

خیابان الهیه ( به طول  2کیلومتر)

خیابان فرهنگ (به طول حدود  1کیلومتر)

بلوار یادگار امام (به طول حدود  2کیلومتر)
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بلوار شهید بهشتی
(به طول حدود  4کیلومتر)

خیابان طالقانی
(بهطولحدود 2.5کیلومتر)

بلـوارمشــاء
(به طول یک کیلومتر)

خیابان شهید مطهری
(به طول  2کیلومتر)
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افتتاح 1396

1395
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شهرسـازی
از جمله اقدامات مهم شهرداری دماوند در بعد از انقالب ،علی الخصوص در سال های اخیر
ترمیم و نوسازی بافت فرسوده و تدوین دستور العمل ایمنی ساخت و ساز بوده است .

نوسازی بافت فرسوده
 -1تهیه طرح وضع موجود بافت های فرسوده
 -2تهیه طرح پیشنهادی و معرفی پروژه های پیشتاز
 -3بسته های تشویقی در جهت تخریب و نوسازی بافت های فرسوده

ایمنی ساخت و ساز
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فن آوری های
نویــــن

• اجرای پروژه بایگانی الکترنیک

• تحت وب شدن سیستم جامع شهرسازی
• تحت وب شدن سیستم جامع نوسازی
• تحت وب شدن سیستم جامع اصناف

• تحت وب شدن سیستم اتوماسیون اداری

• برقراری ارتباط ساختمان مرکزی شهرداری
(به واسطه فیبر نوری و رادیو با ساختمانهای دیگر
شهرداری در سطح شهر در راستای یکپارچه سازی
ارتباط سایر ساختمانها با ساختمان مرکزی ())MPLS

• راه اندازی پرتال جامع شهرداری

• طراحی و راه اندازی نرم افزار 137

• طراحی و راه اندازی نرم افزار گردشگری دماوند

27
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آتش نشانی و
خدمات ایمنی

فضـای سبـز

زیبـاسـازی

مبلمان شهری

پسمـانــد

حـــوزه
خدمات شهری

حمل و نقل

حوزه خدمات شهری یکی از حوزههای مهم و اساسی مدیریت شهری محسوب میشود .در این حوزه مباحث مهمی همچون پسماند ،فضای سبز،
آتشنشانی ،میادین میوه و ترهبار ،آرامستان ،محیطزیست ،متکدیان و دستفروشان ،بهداشت ،مسیلها و قنوات ،زیباسازی ،سردخانه و کشتارگاه
مدیریتبحران و ساماندهی صنایع و مشاغل شهری تحت مدیریت خدمات شهری شهرداریها است .حوزهای بس وسیع و گسترده که بخش
اعظم وظایف و ماموریتهای شهرداریها را در بر میگیرد .در این جا به برخی از آنها که جایگاه مهمتری دارند ،پرداخته میشود.
الف) پسماند
رویکرد این بخش از خدمات شهری شامل فرآیند ذیل می باشد:
 اجرای فرآیند اصولی مدیریت پسماند با رویکرد اصلی جلبمشارکت شهروندان
 سازمانهای مردمنهاد(سمن) و ...بهمنظور کاهش تولید پسماند واجرای طرح تفکیک از مبدا به معنای واقعی و صحیح آن
 استفاده از فناوریهای نوین مرتبط با دفع ،تصفیه و پردازشپسماندها و همچنین رفع موانع و مشکالت مرتبط با احداث
ت هاضم و زبالهسوز با رویکرد مشارکت بخش خصوصی
تاسیسا 
 بهینهسازی مدیریت پسماند و بازیافت آنها بهویژه پسماندهایخطرناک بیمارستانی و نخالههای ساختمانی
 تامین منابع مالی پایدار با واقعیسازی نرخ بهای خدماتمدیریت پسماند
 -تخصصیسازی بدنه کارشناسی و اجرای حوزه مدیریت پسماند.

ب) فضای سبز
مدیریت فضای سبز با دو کارکرد اصلی و مهم اکولوژیکی و اجتماعی
حوزه با اعمال راهبردهای ذیل بهینهسازی خواهد شد:
 اصالح روشهای آبیاری بهرهگیری از روشهای نوین جهت تامین منابع آبی پایدار از منابعغیرشرب(پساب ،تاسیسات ،فاضالب و )...و ترویج کاشت گیاهان کم
نیاز آبی در فضای سبز شهری
 ترویج الگوهای نوین مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداریفضای سبز
 ساماندهی رود-درهها و استفاده از پتانسیلهای بالقوه آنها با رویکردزیستمحیطی و در پیوند با ساختار کالبدی شهری
 تهیه و اجرای بستهای تشویقی فوری جهت تشویق مالکین بهحفظ و نگهداری از باغات موجود و برخورد قاطع با متخلفان
 ساماندهی و توسعه فضای سبز در مقیاس عملکرد محلی ،ناحیهای،منطقهای و شهری.

ج :آتشنشانی و خدمات ایمنی
ایجاد هماهنگی در سازمان خدمات ایمنی شهری بهمنظور مقابله
با حوادثی چون حریق از وظایف مهم و اساسی شهرداریهاست.
در این حوزه اجرای راهبردهای ذیل توصیه میشود:
 پایش و نظارت مستمر بر وضعیت ایمنی ابنیه با تقویت حوزهپیشگیری
 گسترش پوشش خدمات آتشنشانی با احداث ایستگاههایکوچک فعال روزانه
 تشکیل نیروهای حرفهای تخصصی مانند نیروی واکنش سریع،نیروی مقابله با مواد خطرناک و...
 ساماندهی نظارت بر شرکتهای فعال در حوزه آتشنشانی وخدمات ایمنی
 ترویج الگوهای مناسب شهر ایمن از طریق ارائه آموزشهایمداوم شهروندی و ترویج ایده «محله ایمن».
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آتش نشانی و
خدمات ایمنی

سال 1397

سال 1357
فاقد ایستگاه اختصاصی
بوده و تنها خودرو آتش
نشانی در محوطه تعمیرگاه
شهرداری مستقر بود.

دو ایستگاه مجزا و با کلیه
امکانات (ایستگاه ناحیه
مشاء در دهه فجر امسال
افتتاح خواهد شد) ضمنا
ایستگاه فعلی نیز در حال
نو سازی است .

تعـداد ایستگـاه

امکـانــات
و تجهیزات

سال 1397
سال 1357
یک دستگاه خودرو نیمه
سنگین خاور 808

سال 1397
سال 1357
نیروی اختصاصی نداشت
و از راننده های آماده
استفاده می شد.

 16نفر
(تعداد  12نفر نیروی عملیاتی به
صورت شیفتی و باقی در قسمت
اداری می باشند)

  2دستگاه خودرو سنگین  4دستگاه خودرو نیمه سنگین  3دست ست امداد جاده ای آمبوالنس حمل جسد تجهیزات امداد جاده ای جکهای هیدرولیکی و غیره ست نجات چاه -ست کامل اطفاء حریق

تعـداد نیـرو
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پسمـانــد

سال 1397

سال 1357

حدود  8تا  10تن
زباله در روز

حجم زباله روزانه

 90تا  70تن
زباله در روز

(با توجه به روزهای هفته)

سال 1397

سال 1357
دفع زباله ها به صورت آتش زدن
و دفن غیر بهداشتی انجام می
شد که معضالت زیست محیطی
را به همراه داشت.

وضعیتبازیافت

زباله ها از محل دپو موقت توسط سیم تریل
به مرکز اصلی دپو گندک در خارج از شهر
منتقل می شوند و در یک سوله  1000متری
بر روی خط پردازش مواد شیشه  ،کاغذ ،پت
و فلز بازیافت می شود .این خط پردازش
امکان بازیافت روزانه  250تن زباله را دارد.
پس از بازیافت زباله ها به صورت بهداشتی
دفن می شوند.
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فضای سبز

 29متر مربع

به ازای هر نفر

سال 1397

سال 1357

تعداد  15بوستان در سطح شهر احداث
شده که بوستانهای شهر بازی  ،خانواده،
پویش و دانش  ،کوثر و چشمه اعالء از جمله
بوستان های شهر دماوند است که مساحت
آنها بیش از یک هکتار می باشد .

تا سال  1357بوستان به این
شکل نبوده و فضای سبز به
صورت باغ های شخصی بود.

سـرانـهفضـایسبـز
تعـدادبـوستـانهـا

 15بوستان
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حمل و نقل عمومی
سال 1397
سال 1357

تعداد  15دستگاه

تعداد  465دستگاه
نو سازی ناوگان درون شهری

 180دستگاه از ناوگان تاکسی های سطح شهر
تا کنون نوسازی شده اند.

تاسیس سازمان حمل و نقل عمومی
 نظارت بر حمل و نقل درون شهری احداث ساختمان پایانه مسافربری برون شهرینصب تابلو های هدایت مسیر نصب تابلوهای عالئم راهنمایی و انندگی -خط کشی و ایمن سازی معابر

آموزش ترافیک

 برگزاری برنامه های آموزشی برای دانش آموزان (همیار پلیس)درمناسبت هایی مانند روزحمل و نقل و هفته ناجا
 حضور در مدارس و آموزش به دانش آموزان  15جلسه -کالس های آموزش به رانندگان سرویس مدارس  12جلسه
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زیبــــاسازی
سال 1357
مبحث زیباسازی شهری
موضوعی مدرن در فضای امروز
شهری می باشد که در گذشته به
این شکل به آن پرداخته نمی شد

سال 1397
نقاشی دیواری
المان میدان امام خمینی
آبنما میدان معلم
آبنمای چشمه اعالء
آبنمای بوستان خانواده
ایجاد بدنه شهری شیخ ابو سعید
نقاشی دیواری کاشی شکسته و سفال برجسته میدان شهدا
نصب تعداد  6پل عابر پیاده
نقاشی دیواری مدارس و بوستان ها
اجرای آبنما در بوستان ها و میادین
اجرای آبنمای موزیکال روی رودخانه بلوار امام
اجرای آبنمای آب و آتش در بوستان شهر بازی
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مبلمانشهری

چـراغ هـای معـابر
 نصب پایه چراغ های بلوار شهید بهشتی بلوار بعثت بلوار امامزاده هاشم مشاء خیابان نهم دی (سپاه) خیابان فرهنگ بلوار آیت ا ...خامنه ای نصب چراغ های پیاده رو در بلوار امام خمینیخیابان مطهری و خیابان فرهنگ

تـابلـوهـایشهری

تابلوهای پیکتو گرام در بوستان ها
تابلوهای راهنمای مسیر
تابلوهای نامگذاری معابر
تابلو های بلوارها و میادین
تابلو های جهت نما معرفی مراکز خدماتی و اداری
نصب  3عدد تابلو خوش آمد گویی در ورودی شهر

سـازه هـای
تبلیغاتشهری

 تعداد  35سازه پرتابل نصب بنر جهت اطالع رسانی عمومی تعداد  7عدد بیلبورد در مبادی شهر تعداد  20سازه استرابورد جهت تبلیغات های تجاری 12 -سازه پیشانی پل عابر پیاده
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نـورپـردازی
نورپردازی دیوار سنگی میدان معلم
نورپردازی درختان کاج میدان معلم
نورپردازی پایه پل های عابر پیاده سطح شهر
نورپردازی دیوار شیخ ابو سعید
نورپردازی میادین و بلوارها در جشن ها و مناسبت ها
نور پردازی و زیبا سازی نمای ساختمان ها
نصب چراغ های عمودی پرچم ایران بر روی تیر های وسط بلوار

المــانشهری
المان های ثابت از جنس فلز نصب در نقاط پرتردد و بوستان ها
المان های موقت مناسبتی ( ملی و مذهبی) در سطح شهر
نصب تعداد  5عدد ساعت شهری در سطح شهر
نصب  12ست ورزشی در بوستان های سطح شهر
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مدیــریت
بحــــــران
 -دفتر مدیریت بحران

امکانات و تجهیزات

 تجهیز اتاق فرماندهی عملیات ستاد بحران()ICS -ماشین آالت سنگین

 لودر  3دستگاهگریدر  2دستگاه بیل مکانیکی  1دستگاه باالبر  1دستگاه کامیون 3دستگاه باب کت  2دستگاه تانکر آب  1924یک دستگاه تانکر ایسوزو  2دستگاه 2دستگاه کامیون مجهز به ماشین نمک پاش و تیغه برف روب-ایسوزو کمپرسی 6تن با تجهیز تیغه برف روب  2دستگاه
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پدافند غیر عامل
 نصب دوربین های نظارتی در سطح شهر احداث پارک  22هکتاری اسکان اضطراری اجرای سیل بند در مسیر رودخانه تار و مشکیجه تشکیل جلسات دوره ای ستاد بحران شرکت در کالس های آموزش مدیریت بحران برگزاری مانور با همکاری دستگاه های اجرایی تشکیل ستاد برف روبی برگزاری کالس های آموزشی ایمنی در برابر زلزله برگزاری کالس های آموزشی امداد و نجات در مدارس بازدید از امکانات ایمنی و مدیریت بحران ادارات -معرفی رابط مدیریت بحران دستگاه های اجرایی به شهرداری
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آموزش شهروندی
چاپ بروشور و برگزاری کارگاه های :

 سالمت فردی حقوق شهروندی شهر الکترونیک نظافت عمومی تفکیک زباله بازیافت مواد -زیبایی شهری

حوزهاجتماعی
فرهنگی

گردشگریشهری
 بهسازی و بازسازی سایت گردشگری چشمه اعالء بهسازی و محوطه سازی برج تاریخی شبلی بهسازی و مرمت حمام قدیمی محله درویش جذب سرمایه گذار در حوزه های گردشگری و صدورمجوز احداث شدین هتل
 چاپ بروشور های گردشگری تقویت مکان های گردشگری برگزاری تور های یک روزه طبیعت گردی و آثار تاریخی -برگزاری تور عکاسی از شهر دماوند

حفظ ابنیه و آثار تاریخی
 مرمت و بازسازی ابنیه امامزادگان عبدا ...و عبیدا...و گلزار شهدای محله درویش
 مرمت و باز سازی حمام قدیمی محله درویش آزاد سازی امالک اطراف امامزاده عبدا...محله سر قلعه باز سازی نمای دیوار شیخ ابو سعید در محله جیالرد مرمت گنبد مسجد جامع عتیق شهر دماوند محوطه سازی و احداث ابنیه اطراف برج یادمان شیخ شبلی -بهسازی و باز سازی سایت گردشگری چشمه اعالء
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