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رســیده،  دوبــاره  جوشــش  بــه  زمیــن 
طــراوت،  و  جوانــی  گام هــای  بــا  بهــار 
و  را ســوغات دســت ها  باســتانی  نــوروز 
دســت های  و  می کنــد  قلب هایمــان 
ــوب  ــب القل ــا مقل ــا آیه هــای »ی مناجــات م
و االبصــار « را بــه امیــد »حــول حالنــا الــی 
احســن الحــال« زمزمــه می کنــد تــا نــوروز 
تــازه، بهــاری نــو بــرای تحــول و دگرگونــی 

ــود. ــان ش ــن و زمینی زمی
در ســالی کــه گذشــت، مــا، خادمیــن شــما 
ــات  ــا عنای ــراه و ب ــم و هم ــهروندان فهی ش
ــد  ــزرگ، توانســتیم شــهر دماون پــروردگار ب
ــی  ــران و آبادان ــعه و عم ــمت توس ــه س را ب
رهنمــون ســازیم و اهــداف از پیــش تعییــن 
ــه ســر منــزل مقصــود برســانیم. شــده را ب

در ســالی کــه بــه درایــت رهبــر نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی، ســال اقتصــاد 
مقاومتــی نــام گــذاری شــده بــود مــا تــاش 
نمودیــم رضایــت شــهروندان را در خدمــت 
انجــام وظیفــه جامــه عمــل  رســانی و 
بپوشــانیم و در ســالی کــه حمایــت از کاالی 
ــز  ــا نی ــای آن اســت، م ــی در اولویت ه ایران
در جهــت تحقــق آن تمــام تــاش خویــش 

ــم داد. ــام خواهی را انج
اینــک و در طلیعــه بهــار و رســتاخیز دوبــاره 
طبیعــت، بــا پیشــکش بهتریــن آرزوهــا 
بــرای شــهروندان فهیــم و متدیــن دماونــد، 
ســامت و بهــروزی همشــهریان خــود را از 
درگاه خداونــد آرزو می کنــم و امیــدوارم 
ــال های  ــون س ــز همچ ــد نی ــال جدی در س
ــق  ــان موف ــه آن ــت ب ــته، در راه خدم گذش

باشــیم.
ــته  ــال های گذش ــه در س ــک، آن چ ــی ش ب
ــوده و  ــی ب ــق اله ــف و توفی ــم، لط کرده ای
هرچــه شــده در ســایه همکاری و مشــارکت 

عمــوم مــردم حاصــل شــده اســت.

مجید خدابخش
عضو شورای اسالمی شهر دماوند

به نام آفریننده زیبایی ها
بــاز  الهــی در  بهــار، نمــاد و جلــوه گاه 
ــوروز، طلیعــه  آفرینــش طبیعــت اســت و ن
صبحــی دیگــر و طلوعــی مجــدد کــه ایــن 
دگرگونــی، شــگرف پیامــی اســت بــر بنــی 
آدم بــرای از خودرســتن و بــه حضــرت 

ــتن. ــت پیوس دوس
خداونــدا بــر همــه دقایــق ســال، تو را شــکر 
و ســپاس می گزاریــم کــه فرصــت و نعمــت 
حیــات را در ایــن ســال نیــز نصیــب و روزی 
فرمــودی و اینــک کــه طبیعــت در طلیعــه 
ــد، مــا  ــاره می یاب بهــار، جــان و حیــات دوب
نیــز بــر بهــار جان هــا و قلــب عالــم امــکان 
ســام و درود می فرســتیم و ســال نــو را بــا 
تجدیــد عهــد و ارادت بــه آن ذخیــره الهــی 

ــم. ــاز می کنی آغ
امیــد داریــم بتوانیــم در ســال جدیــد 
طرح هــای عمرانــی و خدماتی دیگــری را به 
ــد متعــال  ــرداری برســانیم و از خداون بهره ب
ــا اســتعانت  خواســتاریم در ســال جدیــد، ب
ــردم در  ــما م ــغ ش ــای بی دری از حمایت ه
ــال و اهــداف به حــق  ــه آم عینیت بخشــی ب
شــما شــهروندان عزیــز، موفــق باشــیم کــه 
ــائبه  ــای بی ش ــد و تاش ه ــا لطــف خداون ب
و شــبانه روزی کارکنــان شــهرداری دماونــد، 
ــرم و اعضــای شــورای شــهر  شــهردار محت

ــد. ــق می یاب ــم تحق ــن مه ای
ــول  ــم حل ــه می دان ــب برخــود وظیف اینجان
ــانه  ــه نش ــراوت را ک ــار پرط ــو و به ــال ن س
قــدرت الیــزال الهــی و تجدیــد حیــات 
طبیعــت اســت، بــه تمامــی هموطنــان 
علی الخصــوص شــهروندان گرامــی تبریــک 
و تهنیــت عــرض نمــوده و ســامتی و 
و  پیشــرفت  نیــز  و  شــهروندان  توفیــق 
ــد  ــد را از درگاه خداون ــی شــهر دماون آبادان

متعــال درخواســت دارم.

حسین بختیاری
عضو شورای اسالمی شهر دماوند

در ســال جدیــد و طلیعــه بهــار طبیعــت و 
ــد متعــال  ــو شــدن ســال، از درگاه خداون ن
ــال  ــه س ــم ک ــت می کن ــه درخواس عاجزان
ــر  ــتی سراس ــق هس ــر خال ــه تدبی 1397 ب
و  ســامتی  فــراخ،  روزی  خیروبرکــت، 
تندرســتی آحــاد ملــت شــریف ایــران 
باشــد. اگرچــه ســال 1396 در بعضــی 
از خانواده هــا بــه لحــاظ از دســت دادن 
عزیــزی و ســوگوار شــدن آنهــا، ناخوشــایند 
از  نــو  ســال  تحویــل  لحظــه  در  بــود، 
إِلَــی  َحالََنــا  ْل  »َحــِوّ متعــال،  خداونــد 
أَْحَســِن الَْحــاِل« را خواهانیــم و شــادی روح 
مطهــر امــام شــهدا و شــهدای ایــران عزیــز 
و ســامتی جانبــازان و بیمــاران و صحــت و 
ســامتی بــرای خدمتگــزاران صدیــق ایــن 

را مســئلت می نماییــم. آب وخــاک 
نــوروز باســتانی و آمــدن فصــل بهــار و 
ارث  بــه  نیــاکان  از  کــه  مناســبت هایی 
رســیده اســت، فرصتــی مغتنــم بــرای 
طلــب عفــو و پــوزش از درگاه خداونــد 
متعــال، طلــب حالیــت از آنهــا کــه حقــی 
بــر گــردن مــا داشــتند و طلــب روزی 
حــال، عمــل بــه دســتورات دینــی و صلــه 

ــت.  ــام اس ارح
ــازی و  ــرای خودس ــی ب ــال 1397 فرصت س
ــه مــا  ــا مردمــی کــه نگاهشــان ب زندگــی ب
به عنــوان یــک مســئول در حــد و تــراز 

ــود. ــد ب ــان خواه آن
بــر ایــن بــاور باشــیم کــه عمــل بــه تعالیــم 
عالــی انســانی دیــن اســام فراتــر از گفتــار 
تعالیــم اســامی و  آنچــه  بــه  اســت و 

ــیم.  ــل باش ــت، عام ــانی آورده اس انس
در بهــار طبیعــت و نــوروز و ســال نــو، 
ــز  ــردم عزی ــرای م ــایش را ب ــت و آس امنی
ــار  ــم و یک ب کشــور و شــهرمان آرزو می کن
ــا  ْل َحالََن ــِوّ ــم »َح ــه می گوی ــر عاجزان دیگ

ــاِل«. ــِن الَْح ــی أَْحَس َ إِل

غالمرضا ذبیحی
رئیس شورای اسالمی شهر دماوند

ــَر  ِّ ــا ُمَدب ــاِر یَ ــوِب َو اْلَبَْص ــَب الُْقُل ــا ُمَقلِّ »یَ
َو  الَْحــْوِل  َل  ُمَحــِوّ یَــا  َهــاِر  الَنّ َو  اللَّْیــِل 
ْل َحالََنــا إِلـَـی أَْحَســِن الَْحــاِل« اْلَْحــَواِل َحــِوّ

ــت  ــف و عنای ــوروز، لط ــای ن ــه  زیب اندیش
ــان بشــریت  ــزرگ و جه ــت ب ــر مل ــی ب اله
ــا  ــا و ارزش ه ــت زیبایی ه ــده حاکمی و وع
و تجلــی کمــال خواهــی و تعالی جویــی 

ــت.   ــان اس انس

بــار دیگــر نــوروز فرارســید تــا غبــار کهنگی 
را از چهــره طبیعــت زدوده، شــکوفه لبخنــد 
و نهــال امیــد را در قلبمــان بــارور ســازد و 
نــوروز، روز نــو شــدن، روز تازگــی و طــراوت 
و روز تولــد دوبــاره گیتــی اســت, روزی کــه 
تعلق خاطــر طبیعــت بــا رنــگ و ســبزه 

اســت و هســتی مفهومــی از میــاد.

ــد  ــر تجدی ــاره ب ــازی دوب ــر آغ ــوروز س ن
ــه  ــای خالصان ــی و محبت ه ــا، یکدل ارادت ه
فرصتــی  و  اســت  کدورت هــا  زدودن  و 
ــا  ــو شــدن همــراه ب ــرای ن ــم اســت ب مغتن
طبیعــت و دمیــدن روحیــه جهــادی در 

ــه.  ــی جامع ــد مدیریت کالب

اینجانــب ضمــن تجدیــد ارادت بــه ســاحت 
ــد و گرامیداشــت  ــز شــهر دماون ــردم عزی م
ــاع  ــاب و دف ــهدای انق ــره ش ــاد و خاط ی
ــدگان،  ــه رزمن ــهدا و هم ــام ش ــدس، ام مق
مرزوبــوم،  ایــن  جانبــازان  و  ایثارگــران 
ــما  ــت ش ــد را خدم ــال جدی فرارســیدن س
مــردم شــریف و فرهیختــه تبریــک عــرض 
می نمایــم و امیــدوارم در ســال جدیــد 
گام هــای مؤثــری در جهــت هرچــه آبادانــی 

ــم. ــان برداری ــهر عزیزم ش

»یـَـا ُمَقلِّــَب الُْقُلــوِب َو اْلَبَْصــاِر یـَـا ُمَدبـِّـَر اللَّْیــِل 
ْل  ــِوّ ــَواِل َح ــْوِل َو اْلَْح َل الَْح ــِوّ ــا ُمَح ــاِر یَ َه َو الَنّ

َحالََنــا إِلـَـی أَْحَســِن الَْحــال«
اندیشــه ی زیبــای نــوروز لطــف و عنایــت 
ــریت و  ــان بش ــزرگ و جه ــت ب ــر مل ــی ب اله
و  ارزش هــا  و  زیبایی هــا  حاکمیــت  وعــده  
تجلــی کمال خواهــی و تعالی جویــی انســان 
ــد  ــا عی ــاه ب ــن م ــم ای ــه در یازده ــت ک اس
بــزرگ والدت سراســر ســرور مــوالی متقیــان 

ــد. ــادف ش مص
نیازمنــد  بــار دیگــر  اینــک در ســال نــو 
ــرای  ــران ب ــردم ای ــی همــه م وحــدت و همدل
مشــترکمان  آرمان هــای  و  آرزوهــا  تحقــق 
ــا  ــوروز فرصــت مناســبی اســت ت هســتیم و ن
ــی  ــرت عل ــزرگ والدت حض ــد ب ــایه عی در س
ــه  ــم ک ــان ببندی ــد و پیم ــر عه ــا یکدیگ )ع( ب
ــه و تحقــق  ــه توســعه همه جانب ــا رســیدن ب ت
یــک زندگــی آرام و شهرســتان و شــهری 
ــت  ــش دس ــاش و کوش ــه ای از ت ــاد، لحظ آب

ــم. برنداری
بــرای  مــا  آرزوی  جدیــد  ســال  آغــاز  در 
دماونــد،  شهرســتان  شــهروندان  همــه ی 
زندگــی در شهرســتان و شــهری ایمــن و 
شــاد و آبــاد و توســعه یافته کــه از جنــس 
ــت  ــداف به دق ــه اه ــعار نیســت؛ بلک ــا و ش رؤی
ســال  در  کــه  هســتند  برنامه ریزی شــده 
ــارکت  ــتکار و مش ــت و پش ــا قاطعی ــد ب جدی
شــهروندان در جهــت تحقــق آنهــا تــاش 

خواهیــم کــرد.
درراه  نیــز  را  جدیــد  ســال  اســت  امیــد 
پرافتخــار خدمتگــزاری بــه مــردم شــریف 
ــکال  ــا ات ــد ب ــتان دماون ــناس شهرس و قدرش
ــات  ــت توجه ــی تح ــران اله ــاف بیک ــه الط ب
حضــرت ولی عصــر )عــج( و رهبــری حکیمانــه 
مقــام معظــم رهبــری و بــا همــکاری همــکاران 
و بــا همدلــی و مشــارکت همــه دلســوزان 

ــم. ــپری نمایی س
ــد را  ــال جدی ــاش در س ــو و کار و ت ــال ن س
ــه ی  ــدد از ائم ــه و م ــاد خــدای یگان ــام و ی بان

ــم. ــاز می کنی ــار آغ اطه

ابوذر نادری
رئیس شورای اسالمی شهرستان دماوند

مصطفی آقایی
نایب رئیس شورای اسالمی شهر دماوند



ــاماندهی  ــروژه س ــه پ ــاره ب ــا اش ــد ب ــهردار دماون ــری ش ــاس صف عب
ســاختمان فرهنگــی مســجد جامــع و محوطــه اطــراف آن، اظهــار کــرد: 
ــی  ــاختمان فرهنگ ــداث س ــای اح ــا محوره ــه ب ــروژه در 6 مرحل ــن پ ای
مســجد جامــع،  ســاماندهی و فضاســازی محوطــه غربــی مســجد جامــع 
و تکمیــل ســاختمان تجــاری ضلــع غربــی مســجد از ســال 93 الــی 96 
بااعتبــاری بالغ بــر 21 میلیــارد ریــال توســط شــرکت های مقــام ســازان 

الونــد، پایــدار دماونــد و عمــران پنــاه پردیــس اجرایــی شــد.
وی افــزود: در ایــن پــروژه در مجمــوع دو هــزار مترمکعــب خاک بــرداری 
ــزی،  400  ــب بتن ری ــدی، 300 مترمکع ــن آرماتوربن ــب، 100 ت و تخری
ــنتی(، 1500  ــای آجــری )س ــع نم ــی، 500 مترمرب ــر طــول دیوارچین مت
مترمربــع محوطه ســازی، مرمــت گنبــد و عایــق کاری و همچنیــن 
نصــب پنجــره یــو. پــی. وی. ســی، اجــرای تأسیســات برقــی و مکانیکی، 
ــالک  ــردازی محوطــه، اجــرای نمــای ســنتی ســاختمان، ســنگ پ نورپ

ــت. ــی صــورت پذیرف ــره برق ــا و نصــب کرک کــف و پله ه
شــهردار دماونــد بــا اشــاره بــه پــارک پویــش و دانــش به عنــوان دیگــر 
ــه  ــار مرحل ــروژه در چه ــن پ ــح داد: ای ــهری، توضی ــاخص ش ــروژه ش پ
ــا  ــعه آن ب ــل و توس ــف تکمی ــای مختل ــی 96 در فازه ــال 94 ال از س

اعتبــاری بالغ بــر 12 میلیــارد 
اجــرا  ریــال  میلیــون   500 و 
ــن  ــان بت ــه شــرکت دای شــد ک
کمیــاب اجــرای آن را بــر عهــده 

ــت. ــته اس داش
 500 داد:  ادامــه  صفــری 
بتنــی،  کف پــوش  مترمربــع 
ــوار  ــب دی ــزار مترمکع ــک ه ی
ســنگی، دو عــدد آب نمــا، یــک 
ــای  ــع فض ــزار و 500 مترمرب ه
ــع  ــزار مترمرب ــک ه ــبز و ی س
ــوارد  ــه م ــازی از جمل فضــای ب
صــورت گرفتــه در ایــن پــروژه 

ــت. اس
پــروژه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
و  زیرســازی  جدول گــذاری، 
ــاء  ــی مش ــر اصل ــفالت معاب آس
ــروژه  ــن پ ــرد: ای خاطرنشــان ک
بــا  و  آغــاز   95 ســال  در 
ــر طــول  ــزار  و 400 مت ــک ه ــر، ی ــر طــول نه ــزار مت ــک ه ــرای ی اج
ــه مســاحت هشــت  ــفالت در ســطحی ب ــازی و آس ــدول، زیرس ــک ج ت
ــه  ــال 96 ب ــال در س ــارد ری ــر 16 میلی ــاری بالغ ب ــع بااعتب ــزار مترمرب ه

رســید. بهره بــرداری 
ــروژه جدول گــذاری، زیرســازی  ــات پ ــا تشــریح جزئی ــد ب شــهردار دماون
ــان پویــش، گفــت: ایــن پــروژه نیــز در ســال 95 آغــاز  و آســفالت خیاب
ــک جــدول و زیرســازی و  ــر طــول ت ــر، 900 مت ــر طــول نه و 900 مت
ــع بااعتبــاری  ــه مســاحت 6 هــزار و 500 مترمرب آســفالت در ســطحی ب
ــرداری رســید. ــه بهره ب ــال اجــرا و در ســال 96 ب ــارد ری ــر 10 میلی بالغ ب
ــفالت  ــازی و آس ــذاری، زیرس ــروژه جدول گ ــه پ ــاره ب ــا اش ــری ب صف
ــز در ســال 95 آغــاز و  ــروژه نی ــن پ ــح کــرد: ای ــرگ، تصری ــان گلب خیاب
900 متــر طــول نهــر، یــک هــزار متــر طــول تــک جــدول و زیرســازی 
ــاری  ــع بااعتب ــه مســاحت هفــت هــزار مترمرب و آســفالت در ســطحی ب
بالغ بــر 11.5 میلیــارد ریــال اجــرا و در ســال 96 بــه بهره بــرداری رســید.
وی بــا تشــریح جزئیــات پــروژه بلــوار شــورا، گفــت: ایــن پــروژه از ســال 
95 بــا اجــرای یــک هــزار و 500 متــر طــول نهــر، 35 هــزار متــر طــول 

تــک جــدول، یــک هــزار مترمکعــب ســنگ چین، زیرســازی و آســفالت 
ــر 26  ــاری بالغ ب ــا اعتب ــع ب ــزار مترمرب ــاحت 9 ه ــه مس ــطحی ب در س

میلیــارد ریــال صــورت پذیرفتــه اســت.
شــهردار دماونــد بــا اشــاره بــه پــروژه ســاماندهی ورودی شــرقی شــهر 
دماونــد حدفاصــل دوراهــی حصــار تــا ورودی هشــت بهشــت بــا اعتباری 
ــک  ــرای ی ــح داد: اج ــال در ســال 96، توضی ــارد ری ــر هشــت میلی بالغ ب
ــر طــول نهــر، 500 مترمکعــب ســنگ چین، زیرســازی  هــزار و 200 مت
ــای  ــع از کاره ــزار مترمرب ــاحت 9 ه ــه مس ــطحی ب ــفالت در س و آس

ــد. ــروژه می باش ــن پ ــده در ای انجام ش
صفــری در بیــان جزئیــات پــروژه احــداث و تکمیــل پــل محلــه قاضــی، 
گفــت: ایــن پــروژه کــه شــامل تخریــب دیوارهــای ســاحلی رودخانــه در 
ــل از  ــه پ ــاخت عرش ــا، س ــیون، کوله ه ــداث فونداس ــروژه و اح ــل پ مح
ــن مســلح  ــا بت ــی و ســاخت رمپ هــای دسترســی ب ــر ورق و دال بتن تی
ــل  ــه تکمی ــه اضاف ــرد ب ــن میلگ ــون و 46 ت ــب بت ــامل 760 مترمکع ش
هندریل هــای دو طــرف پــل در فــاز بعــدی اســت کــه اعتبــاری بالغ بــر 

10 میلیــارد ریــال را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــه  ــذاری کوچ ــفالت و جدول گ ــازی، آس ــروژه زیرس ــه پ ــاره ب ــا اش وی ب
روبــروی باربــری پــور محمــودی بــه ســمت حصــار بــا اعتبــاری بالغ بــر 
6 میلیــارد ریــال در ســال 96، تصریــح کــرد: در ایــن پــروژه 600 متــر 
ــدول و  ــک ج ــول ت ــر ط ــر، 650 مت ــول نه ــر ط ــوو، 10 مت ــول کانی ط
ــورت  ــفالت ص ــازی و آس ــع زیرس ــزار و 500 مترمرب ــج ه ــن پن همچنی

گرفتــه اســت.
شــهردار دماونــد ادامــه داد: تکمیــل خیابــان طالقانــی و میــدان چشــمه 
ــک  ــر طــول ت ــر، 700 مت ــر نه ــرای 500 مت ــا اج ــال 95 ب ــالء از س اع
ــزار  ــه ه ــاحت س ــه مس ــطحی ب ــفالت در س ــازی و آس ــدول و زیرس ج
ــر  ــال از دیگ ــارد ری ــج میلی ــر پن ــاری بالغ ب ــا اعتب ــع ب ــر مرب و 700 مت

ــید. ــان رس ــه پای ــال 96 ب ــه در س ــود ک ــی ب پروژه های
صفــری بــا اشــاره جدول گــذاری، زیرســازی و آســفالت خیابــان یــادگار 
ــح  ــال 95، تصری ــال از س ــارد ری ــت میلی ــر هش ــاری بالغ ب ــام بااعتب ام
کــرد: روکــش آســفالت خیابــان امامــزاده شــمس الدین تــا ابتــدای جــاده 
چنــار در مســاحت پنــج هــزار مترمربــع بااعتبــاری بالغ بــر چهــار میلیــارد 
ــان  ــال 96 پای ــه در س ــود ک ــی ب ــر پروژه های ــال 95، دیگ ــال از س ری

پذیرفــت.
ــر،  ــای فج ــفالت خیابان ه ــازی و آس ــذاری، زیرس ــزود: جدول گ وی اف
ــا اجــرای 800  ــا اعتبــاری بالغ بــر پنــج میلیــارد ریــال ب نصــر، شــادی ب

متــر طــول نهــر، 850 متــر طــول تــک جــدول، زیرســازی و آســفالت در 
ســطحی بــه مســاحت ســه هــزار و 400 متــر مربــع، از دیگــر پروژه هــای 

انجــام شــده شــهرداری دماونــد در ســال 96 بــود.
ــا،  ــدان گل ه ــفالت می ــازی و آس ــذاری، زیرس ــد جدول گ ــهردار دماون ش
خیابان هــای بوســتان و خیابــان 107 و 108 غربــی شــامل اجــرای 350 
ــه  ــر س ــاری بالغ ب ــا اعتب ــع ب ــر مرب ــزار و 300 مت ــوو و 6 ه ــر کانی مت
ــان  ــمرد و خاطرنش ــال 96 برش ــای س ــر پروژه ه ــال را دیگ ــارد ری میلی
ــا  ــر ب ــی و باهن ــهید رجای ــای ش ــازی بلواره ــن پیاده روس ــرد: همچنی ک
ــزار و 900  ــرای دو ه ــامل اج ــال ش ــارد ری ــار میلی ــر چه ــاری بالغ ب اعتب

ــت. ــام گرف ــال 96 انج ــز در س ــوش نی ــع کف پ ــر مرب مت
صفــری بــا تشــریح پــروژه جدول گــذاری، زیرســازی و آســفالت 
خیابان هــای مواصالتــی مفتــح و احمدآبــاد بااعتبــاری بالغ بــر 3.5 
ــال، شــامل اجــرای 650 متــر طــول نهــر، 600 متــر طــول  ــارد ری میلی
تــک جــدول، زیرســازی و آســفالت در ســطحی بــه مســاحت دو هــزار و 
ــان  ــفالت خیاب ــذاری و آس ــن جدول گ ــه داد: همچنی ــع، ادام 660 مترمرب
تیــزاب و دشــتمزار بااعتبــاری بالغ بــر 6 میلیــارد ریــال شــامل 400 متــر 
ــه مســاحت  ــذاری و زیرســازی و آســفالت در ســطحی ب طــول جدول گ
چهــار هــزار و 500 مترمربــع از دیگــر پروژه هایــی اســت کــه در ســال 

ــت. ــده اس 96 انجام ش
وی بــا اشــاره بــه پــروژه احــداث پــل و صحــن امامــزاده شــمس الدین 
محمــد بااعتبــاری بالغ بــر ســه میلیــارد، ادامــه داد: همچنیــن ســاماندهی 
ــال  ــارد ری ــج میلی ــر پن ــاری بالغ ب ــالرد بااعتب ــتو جی ــای پرس خیابان ه
شــامل 850 متــر طــول نهــر، 750 متــر طــول تــک جــدول، زیرســازی 
ــال 96  ــای س ــر پروژه ه ــع از دیگ ــزار و 700 مترمرب ــه ه ــفالت س و آس

می باشــد.
ــذاری، زیرســازی  ــروژه جدول گ ــات پ ــد در تشــریح جزئی شــهردار دماون
ــی زاده، خاطرنشــان  ــب و کوچــه هــادی کرمان ــان مطل و آســفالت خیاب
ــفالت در  ــازی آس ــدول و زیرس ــک ج ــول ت ــر ط ــرای 600 مت ــرد: اج ک
ســطحی بــه مســاحت چهــار هــزار و 500 مترمربــع بااعتبــاری بالغ بــر 6 

میلیــارد ریــال، در ایــن پــروژه صــورت گرفــت.
آســفالت  و  زیرســازی  جدول گــذاری،  همچنیــن  گفــت:  صفــری 
ــال شــامل 600 متــر  ــارد ری ــر 5.5 میلی ــاری بالغ ب ــان خــرداد بااعتب خیاب
ــفالت در  ــازی و آس ــدول، زیرس ــک ج ــول ت ــر ط ــر، 600 مت ــول نه ط
ســطحی بــه مســاحت ســه هــزار و 500 مترمربــع، از دیگــر پروژه هــای 

ــود. ــال 96 ب ــه در س انجام گرفت

تشریح پروژه های عمرانی سال 96 از زبان شهردار شهر دماوند

جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی مشاء تکمیل خیابان طالقانی و میدان چشمه اعالء
جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی 

خیابان  مواصالتی مفتح، احمدآباد

ترمیم آسفالت و جدول گذاری میدان گل ها، 
خیابان های بوستان و خیابان های 107 و 108 غربی

جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی 
خیابان  مطلب و کوچه هادی کرمانی زاده

جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی 
خیابان های فجر، نصر و شادی

جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی 
خیابان یادگار امام جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان  خرداد

ساماندهی ورودی شرقی شهر دماوند حد فاصل 
دوراهی حصار تا ورودی شهرک هشت بهشت

جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی 
کوچه روبری باربری پورمحمودی به سمت حصار

جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی 
خیابان پویش

احداث و تکمیل بلوار شورا



جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر اصلی 
خیابان گلبرگ ساختمان فرهنگی مسجد جامع دماوند

روکش آسفالت خیابان امامزاده شمس الدین 
ساماندهی خیابان های پرستو جیالرداحداث پل و صحن امامزاده شمس الدین محمد)ع(محمد)ع( تا ابتدای جاده چنار

احداث و تکمیل پارک  پویش و دانش
احداث و تکمیل پل محله قاضی

جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر 
اصلی تیزاب

اجرای طرح هندسی تقاطع خیابان های مطهری 
و تختی همراه با ایجاد طرح میدان قدس احداث و تکمیل بلوار شورا

مرمت گنبد مسجد جامع دماوند

شــهردار دماونــد بــا بیــان اینکــه بودجــه ایــن 
ــان  ــارد توم ــه 80 میلی ــال 97 ب ــاد در س نه
ــد  ــش از 55 درص ــت: بی ــت، گف ــیده اس رس
اختصــاص  عمرانــی  بخــش  بــه  بودجــه 

بــد. می یا
عبــاس صفــری در گفتگویــی اظهــار داشــت: 
شــهرداری دماونــد بــا صــدور مجــوز ســاخت 
چهــار هتــل بــه ویــژه مجموعــه هتــل 
آویشــن به عنــوان منحصــر بــه فردتریــن 
گام هــای  ایــران،  آپارتمان هــای  هتــل 

مؤثــری در راه توســعه برداشــته اســت.
جامــع  تهیــه طــرح  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســرمایه گذاری به عنــوان قدمــی مؤثــر در 
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــهری خاطرنش ــوزه ش ح
طــرح شناســایی امــالک در اختیــار ایــن 
ــف  ــور تعری ــهروندان به منظ ــهرداری و ش ش
ســرمایه گذاری  قابلیــت  بــا  کاربری هــا 
مشــخص شــده اســت و به عنــوان یــک 
محــور محــرک توســعه می توانــد در راســتای 
رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی شــهر 
بــا اســتفاده از بخــش خصوصــی نقــش 

ــد. ــا نمای ــری ایف مؤث
شــهردار دماونــد بــا بیــان اینکــه بودجــه ســال 
ــد 5  ــتن رش ــا داش ــد ب ــهرداری دماون 97 ش
درصــدی، از 77 میلیــارد تومــان در ســال 96 
ــدا کــرده  ــارد تومــان افزایــش پی ــه 80 میلی ب
ــزان،  ــن می ــه از ای ــرد: ک ــح ک ــت، تصری اس
بیــش از 55 درصــد بودجــه بــه بخــش 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــی اختص عمران
ــه  ــه بودج ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی ــری ب صف

دماونــد 95 درصــد  ســال 96 شــهرداری 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرده، اف ــدا ک ــق پی تحق
ــال  ــی س ــارد تومان ــه 73 میلی ــق بودج تحق
ــارد  ــا افزایــش 7 میلی گذشــته، ایــن میــزان ب
ــت. ــده اس ــق ش ــال 96 محق ــی در س تومان
ــال  ــده امس ــی ش ــات پیش بین ــه خدم وی ب
ــل  ــل و نق ــوزه حم ــت: ح ــرد و گف ــاره ک اش
ــرون شــهری،  ــال ب ــک، ترمین شــهری، ترافی
ــر  ــم ترافیکــی، خــط کشــی معاب نصــب عالئ
و همچنیــن اجــرای طــرح پارکبــان و اصــالح 
هندســی معابــر پرخطــر میادیــن، دوربرگــردان 
از  تاکســیرانی  و  الکترونیکــی  پرداخــت  و 
ــند. ــل می باش ــل و نق ــوزه حم ــات در ح خدم

شــهردار دماونــد همچنیــن طراحــی پــل 
ورودی شــهر دماونــد جهــت کاهــش ترافیــک 
ســه راهی منطقــه گیالونــد در ســال 97 و 
ــزرگ  ــای ب ــبز و پارک ه ــای س ــعه فض توس
شــامل پــارک خانــواده، پــارک پویــش و 
دانــش، پــارک کوثــر و شــهربازی را از جملــه 
ــوزه  ــده در ح ــرا ش ــم و اج ــتان های مه بوس

ــت. ــهری دانس ش
صفــری بــا بیــان اینکــه رویکــرد بودجه ســال 
ــی  ــش عمران ــد بخ ــهرداری دماون ــاری ش ج
اســت، تصریــح کــرد: عمــده پروژه هــای 
مهــم پیــش بینــی شــده در بودجــه ســال 97 
ــال  ــام س ــای ناتم ــل پروژه ه بررســی و تکمی
ــن  ــبز و همچنی ــای س ــعه فض ــته، توس گذش
ــی شــهر، اصــالح  ــض خیابان هــای اصل تعری
معابــر و معضــالت شــهری و… معطــوف 

می باشــد.

بودجه شهرداری دماوند در سال 97 به 80 میلیارد تومان رسید

بیش از 55  درصد بودجه به بخش عمرانی اختصاص یافته است
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