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سخن شهردار

دکتر جعفر پرج - شهردار فیروزکوه

 آرزویــم بــرای همــه شــهروندان 
عزیز فیروزکوهی، زندگی در شهری 
اخالق مدار، زیبا، ایمن، شاد، آباد و 

توسعه یافته است.

بسم هللا الرحمن الرحیم
ســام و درود میفرســتم به روح بلند و ملکوتی امام راحل )ره( و شــهدای 8 ســال دفاع مقدس بویژه شهدای این 

شهر و شهرستان و شهدای مدافع حرم.
قبل از هر ســخنی خداوند مهربان را شــاکریم به واســطه اعتماد اعضای محترم شــورای اســامی شــهر دوره های 
چهارم و پنجم و سایر مسئولین شهرستان و استان، افتخار خدمت و خدمتگزاری را نصیب اینجانب نموده و علیرغم 
وجود مشــکات، محدودیت ها و نارســایی ها، تمام ســعی و تاش خود و مجموعه زحمتکش شهرداری را معطوف 
بــه خدمــت و خدمت رســانی نموده و هــر آنچه در توان و بضاعتم بود ســعی نمودم در جهت تأمین رفاه و آســایش 

همشهریان خوب و با صفای فیروزکوهی به کار ببندم.
همگان اســتحضار دارند شــهرداری موسسه ای اســت عمومی و غیردولتی که به موجب قانون در شهرها تشکیل 
شــده و شخصیت حقوقی مستقلی دارد، اکثر درآمدهای شهرداری از محل درآمدهای عمومی و از طریق شهروندان 
هــر شــهر تأمیــن و در ســرفصل های ردیــف بودجه ســاالنه )جاری و عمرانــی( آن شــهر تخصیص و هزینــه می گردد، 
اینجانب پس از پذیرش مســئولیت شــهرداری آن هم به عشــق خدمت به همشــهریانم با تدوین طرح و برنامه های 
کوتــاه، میــان و بلنــد مدت با مدنظــر قرار دادن وضعیــت اقتصادی شــهروندان و درآمد و بودجه ناچیز شــهرداری در 
مقایســه با ســایر شهرداری ها و سطح نیازمندی های شهروندان با توکل به خداوند متعال و تاش های شبانه روزی 
پرســنل خدوم و زحمتکش و همیاری و مســاعدت های اعضای محترم شورای اسامی شهر دوره های چهارم و پنجم 
و مشارکت های سازنده شهروندان محترم و علیرغم وجود مشکات و تنگناها در طول چند سال گذشته مسئولیتم، 
نظیــر بدهی های ســنگین معوقه بــه پیمانکاران و ادارات و فقدان درآمد کافی شــهرداری و ... کــه همواره به عنوان 
چالش جدی مطرح بوده، تاش نموده تا با ارائه خدمات بهینه و رفع نیازمندی ها رضایت نســبی و نشــاط اجتماعی 

را ایجاد نمایم، هر چند که این خدمات برای مردم بزرگ فیروزکوه بسیار ناچیز است.
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سخن شهردار

 آرزویم برای همه شهروندان عزیز فیروزکوهی، زندگی در شهری اخاق مدار، زیبا، ایمن، شاد، آباد و توسعه یافته است . 
آرزوهای من برای شــهروندان، از جنس رویا و شــعار نبوده بلکه اهداف به دقت برنامه ریزی شــده ای هستند که همواره با قاطعیت و پشتکار در جهت تحقق آنها با همراهی 

شما شهروندان،مسئولین،اعضای شورای اسامی شهر، اینجانب و مجموعه خدوم شهرداری، تاش نموده ایم.
احتیاجات شــهری بر اســاس کارکرد، موقعیت جغرافیایی، شــرایط اقتصــــــــادی و اجتماعی تعریف می شــود. در تأمین نیازهای شهــــــــری عوامل متعدد و مختلفی نقش 
بازی می کنند؛لکن مهمترین و شــاید بنیادی ترین آن »مشــارکت« می باشــد که بدون این پدیده حیاتی و سرنوشت ساز، امکان اجرای برنامه های شهری ممکن نبوده و این 
همراهی مردم و شــهروندان اســت که شــرایط را برای تسهیل طرح های شهری فراهم می ســازد؛از این رو با اولویت قرار دادن امر مذکور)مشارکت های مردمی( در برنامه های 
خود و بهره گیری از این ظرفیت ارزشمند و کم نظیر در شهر، فعالیت خود را آغاز نمودم و سعی و تاشم بر این بوده و هست که با تاش پرسنل زحمتکش و خدوم شهرداری، 
تحت نظارت و حمایت مردم و راهنمایی های اعضای محترم شــورای اســامی شــهر و مســئولین شهرســتان و اســتان دوره ای پرخاطره را فراهم نماییم که در انتهای آن مردم 

شهرم احساس وجود فردی به عنوان خدمتگزار در شهرداری را از یاد نبرند.
بر این باوریم که کهن شهر فیروزکوه با قدمت و پیشینه تاریخی و طبیعتی بکر و زیبا، چشمه های جوشان و بقعه های مبارک امامزادگان با سرزمینی پهناور و زرخیز، مردانی 
کوشا و تاشگر و با زنانی غیور و الگو و با جوانانی رشید، همیشه بیدار و هوشیار بوده و چون نگینی در شرق استان تهران درخشیده و به امید خدا باز هم خواهد درخشید، 
لذا بر آن شدیم تا گوشه ای از اقدامات صورت گرفته در طول نزدیک به 8 سال خدمتم در شهرداری را که با همراهی اعضای شورای اسامی شهر در دوره های چهارم و پنجم 
و همکاران خدوم شــهرداری فیروزکوه و همکاری نمایندگان محترم مجلس شــورای اســامی، فرمانداران، اعضای شــورای تأمین و شــورای اداری، مقامات اســتانی به ویژه 
اســتانداران و معاونین محترم عمرانی و مدیران کل فنی و امور شــهری و شــوراها محقق شده اســت، به روایت تصویر و مقایسه شاخص ها نسبت به مدت مشابه و تشریح 

اهم اقدامات، تقدیم حضورتان نماییم.
ضمن درخواست حالیت از همشهریان، خواهان استمرار همکاری، همراهی و مشارکت عموم شهروندان در جهت تحقق پویایی و شکوفایی کهن شهر فیروزکوه می باشم.

خداوندا چنان کن سرانجام کار / تو خشنود باشی و ما رستگار
جعفر پرج - شهردار فیروزکوه
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معرفی اعضای شورای اسالمی شهر

معرفی اعضای شورای اسالمی شهر فیروزکوه دوره پنجم )از راست به چپ(:
جالل بنار
محمد درویش متولی
زمان ایلکا
سید امین حسینی
دانیال اسکندری

معرفی اعضای شورای اسالمی شهر فیروزکوه دوره چهارم )از راست به چپ(:
جالل بنار

کرمعلی باطبی
محمد درویش متولی

نیما سراج
مهدی فخرآور

محمد فاضل شریعت زاده
سید امین حسینی

همچنیــن جنــاب آقــای مجتبــی صادقــی جــزو اعضــای شــورای 
اســالمی شــهر در دوره چهارم بود که پس از انتصاب به ریاســت 
اداره راه و شهرســازی طبق قانون از عضویت در شــورا استعفا و 

محمد فاضل شریعت زاده جایگزین ایشان شد.

همچنین ســرکار خانم بتول کیانی جزو اعضای شــورای 
اســالمی شــهر در دوره پنجــم بــود کــه به دلیل شــرکت 
در انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی طبق قانــون از 
عضویت در شورا اســتعفا و دانیال اسکندری جایگزین 

ایشان شد.
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سخن شورا

بسم هللا الرحمن الرحیم
با ســام و درود به پیشــگاه امام زمان )عج( و نائب بر حقش حضرت آیت هللا خامنه ای )مدظله العالی( و درود بی پایان بر روان پاک رهبر کبیر انقاب و شــهدای هشــت سال 
جنگ تحمیلی و با عرض ســام به مردم مهربان، غیور و شــریف شــهر فیروزکوه، شــورای اســامی شــهر همواره خدمت به خلق خدا را عبادت و اســباب رضایت خداوند منان 
دانســته و تاش نموده با خدمت بی منت به شــهروندان بزرگ، فهیم و مشــارکت جوی فیروزکوه موجبات توســعه، پیشرفت و ترقی و تعالی این شهر را فراهم نماید تا شهری 
درخور ملت بزرگ فیروزکوه ســاخته شــود شــهری که در آن امکانات رفاهی و خدماتی بصورت عادالنه در تمامی نقاط شــهر و صرفًا جهت کســب رضایت شهروندان عزیز توزیع 
گردد و خدا را شــاکریم که در این مدت توانســتیم آنچه که در بضاعت و توان شــهرداری و شــورای اســامی شــهر بود انجام دهیم و این مهم جز در سایه دعای خیر شهروندان 
محترم و اتحاد و همدلی اعضای شورای اسامی و همکاری و تعامل خوب و سازنده با شهرداری و مساعدت مسئولین محترم شهرستانی، استانی و کشوری و زحمات شبانه 

روزی شهردار محترم و پرسنل خدوم و تاشگر آن و باالتر از همه لطف بیکران پروردگار یکتا و پیروی از والیت امر مسلمین، امکان پذیر نبود.
صمیمانه ترین درودها و ســپاس ها را به محضر شــهروندان عزیز و گرامی شــهر فیروزکوه که با همیاری و مســاعدت و تعامل خوب و ســازنده موجبات رشــد و پیشــرفت و 
شــکوفایی شــهر را شــتاب بخشــیدند ابراز نموده و از تاش ها و زحمات جناب آقای دکتر جعفر پرج شــهردار ســخت کوش و مردمی و مدیران و پرســنل و کارگران زحمتکش 

شهرداری و کلیه مسئولین و عزیزانی که شهرداری و شورای اسامی را یاری نمودند قدردانی و تشکر نموده و پیشرفت و شادی و شادابی شهروندان را آرزو می نماییم.
امید است مسئولین محترم شهرستانی، استانی و کشوری با حمایت های بیشتر خود شورای اسامی شهر را در برنامه ریزی و ارائه خدمات بیش از پیش یاری نمایند.

اعضای شورای اسامی شهر فیروزکوه



9

معرفی کوتاه شهر فیروزکوه

بسم هللا الرحمن الرحیم
ثــار و منابع تاریخی نشــان می دهد که شــهر فیروزکــوه از قدمت زیادی  بررســی آ
ثار با تلفیق واقعیت و افسانه، قدمت فیروزکوه را  برخوردار می باشــد. برخی از این آ
به دوران اساطیری نسبت می دهند و برخی نیز با استناد به مشاهدات نویسندگان 
و اقــوال پیشــینیان، برایــن ادعا هســتند که این شــهر ازدوران قبل از اســام وجود 

داشته است و در هر دوره تاریخی، سرنوشت خاصی پیدا کرده است.
از آثار مکتوب قدیمی که درباره فیروزکوه سخن گفته شده می توان به سفرنامه 

ابودلف مسعر)300 تا350 هـ.ق(شاعر و جهانگرد عرب اشاره کرد. 
وی درسفرنامه خویش می گوید:"دنباوند)دماوندفعلی(مرکب از دو شهرشلمبه 
و ویمه )فیروزکوه فعلی( می باشدکه در میان آن ها، دهکده های فراوان، کوه های 
بلنــد و رودخانــه هبر  )بــه احتمال زیاد حبلــه رود( قرار دارند." به زعــم وی، طبیعت 
منطقــه بســیار عجیب اســت چرا که درختان بســیار و آب های معدنــی زیادی در آن 
وجود دارد. وی با بیان مطالب باال،گاهی نیزبه افســانه ســرایی می پردازد. حمداله 
مســتوفی، جغرافیدان قرن چهارم هجری نیز در کتاب معروف خویش با نام "نزهت 

القلوب "به نام دیمه در مجاورت شلمبه اشاره می کند.
محمدجریرطبری )226-310 ه. ق( در کتاب معروف "تاریخ الرســل و الملوك" در 
خصوص پیشــینه این شــهر می گوید: "یزدگرد سوم پســری به نام فیروز داشت که 

پــس از بــه قتل رســاندن برادر و چنــد تن از خانواده اش به پادشــاهی رســید. با به 
قدرت رســیدن وی، قحطی و خشکســالی به ســرزمین تحت سلطه وی سایه افکند 
و هفت ســال متوالی به طول انجامید. اما وی با سیاســت و درایت تمام این ایام را 
گذراند. در این هنگام، فیروز دســت به دامان خدا شــد و از وی برای رعایا و مردمش 
طلــب مغفــرت، برکــت و رحمت نمــود و خداونــد نیز درخواســت او را اجابــت کرد و 
بــاران رحمــت را بر وی و مردمانش نازل فرمود. فیروزشــاه به یمن نزول این رحمت 
خداوندی، دســتور داد سه شهر در نقاط مختلف ایران بسازند. یکی را در باد ری به 
نــام فیروز، یکی را درحدود گرگان به نام روشــن فیروز و دیگری شــهری در آذربایجان 
به نام شــهرام فیروز، که به احتمال فراوان، شــهر فیروز در ری همان فیروزکوه است. 
سند مذکور از اسناد قدیمی و معتبر در زمینه تاریخچه و سابقه این شهر به  حساب 

می آید و مطابق اظهارنظر متخصصان تاریخ، به واقعیات خیلی نزدیك است.
همانطوریکه به تفصیل بیان شــد، سابقه و قدمت سکونت در محل فعلی شهر 
بــه دوره های کهــن برمی گردد. در این میان، عوامل مختلــف طبیعی نقش پررنگی 
ع،  در مکان گزینی این نقطه داشــته اســت. وجود اراضی حاصلخیز جهت کشت و زر
منابــع آب های ســطحی و اســتفاده بهینــه از عناصر طبیعی جهت دسترســی کامل 
بــه امنیــت اجتماعــی و نظامی در قالــب قلعه تســخیرناپذیر از عوامل اصلی شــکل 
گیــری این نقطه زیســتی محســوب می گــردد. از طرف دیگــر، موقعیت اســتراتژیك 
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این شــهر که به عنــوان پل ارتباطی نقاط ســکونتی واقع در بخــش های جنوبی و 
شــمالی دامنه های البــرز مرکزی همواره نقش ایفا کرده اســت، بر اهمیت گزینش 
و انتخاب این مکان جهت ســکونت اشاره دارد. عبور جاده ارتباطی تهران-شمال 
از داخل شــهر که در ایام دور به عنوان جاده کاروان رو محســوب می شــده اســت 
از یــك طرف و نقــش ارتباط دهندگی نقاط ســکونتی واقع در دامنه های شــمالی 
البرز مرکزی )بویژه مازندران فعلی( با شــهرهای قدیمی اســتان ســمنان و از همه 
مهمتر خراسان، طی دوره های تاریخی گذشته، بیش ازپیش، بر اهمیت موقعیت 

و مکان استقراراین شهر افزوده است.
این شــهر مرکز شهرســتان فیروزکوه اســت که در منتهی الیه شرقی استان واقع 
شــده است. این شهرستان از سمت شمال به اســتان مازندران و از سمت جنوب 
و شرق به استان سمنان و از سمت غرب به شهرستان دماوند محدود می گردد. 
فاصلــه فیروزکوه تا شــهر تهــران حدود 130 کیلومتر اســت و این شــهر در ارتفاع 

متوسط 2000 متر از سطح آب های آزاد استقرار یافته است.
مســاحت ایــن شهرســتان حــدود 2270 کیلومتــر مربــع اســت کــه12 درصــد از 
مســاحت اســتان تهران را در بر می گیرد و جمعیت این شــهر طبق سرشماری سال 
1395، 17453 نفر برآورد شده و شهرداری آن در سال 1304 تأسیس شده است.
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ایــن شهرســتان در منتهــی الیــه شــمال شــرق اســتان تهــران بــا ویژگــی آب و هوایــی و 
اقلیمــی نیمــه مرطــوب بدلیــل وجــود آب هــای تحــت االرضــی، رودخانــه هــای جــاری 
و پــرآب در ســطح شهرســتان، منابــع خــاک مناســب و آب و هــوای خنــک و ییاقــی در 
بهــار و تابســتان، کانــون مهــم و مســتعد بــرای توســعه به ویــژه در بخش گردشــگری، 

کشــاورزی و صنایــع مکمــل شــناخته مــی شــود .

گردشگری:
وجــود 170 اثــر تاریخــی و فرهنگــی و 40 بقعــه مبارکــه شناســایی شــده )کــه  *

حــدود 70 اثــر ملــی بــه ثبــت رســیده اســت(
وجــود شــکارگاه هــای طبیعــی و حیــات وحــش بــا بیــش از 6000 هــزار رأس انــواع  *

وحــوش 
 تــردد بیــش از 12 میلیــون مســافر از طریــق محــور فیروزکــوه بــه شــمال و شــرق  *

ثــار گردشــگری شهرســتان( کشــور )بازدیــد از آ
وجــود مناظــر  و تفریحــگاه هــای طبیعــی و آب و هــوای مطبــوع در فصــول بهــار  *

و تابســتان 
نزدیکی به کانون جمعیتی تهران بزرگ *

پوشش گیاهی شهرستان:
شهرســتان فیروزکــوه بعلــت وســعت زیــاد و داشــتن اکوسیســتم هــای مختلــف  *

دارای پوشــش گیاهــی غنــی می باشــد

ازگونــه هــای غالــب منطقــه مــی تــوان: باریجــه، آویشــن، درمنــه، کاغــک، گلپــر،  *
بارهنــگ، پونــه، بابونــه، کاســنی، شــاهتره آبــی، بومــادران، اللــه وحشــی، زنبــق 
وحشــی، بــادام وحشــی، زرشــک، بنــه، تیفــا، چــای کوهــی و صدهــا گونــه دیگــر 

را نــام بــرد
صنعت و معدن:

• وجود دو شهرک صنعتی  با حدود 62 واحد صنعتی	
• خــارج بــودن از شــعاع 120 کیلومتــری مرکــز اســتان و مناســب بــودن زمینــه هــای 	

الزم بــرای فعالیــت هــای اقتصــادی )اجــرای معافیــت مالیاتــی ویــژه صنایــع 
ــی( ــور مالیات ــط اداره ام ــتان توس ــری شهرس ــعاع 120 کیلومت ــارج از ش ــتقر در خ مس

• وجود راه آهن سراسری جهت ترابری کاال و خدمات	
• وجــود پتانســیل هــای بالقــوه بســیار مناســب در مــورد ذخایــر معدنــی موجــود 	

در شهرســتان
• واقع شدن در مسیر استان های تهران، مازندران و سمنان	
• بازار وسیع مصرف به خصوص در زمینه مصالح ساختمانی	
• وجود کارخانجات فرآوری مواد معدنی در سطح استان	
• آماده بودن زیربناهای توسعه	

کشاورزی: 
• جاری بودن 7  رشته رودخانه دائمی در شهرستان	
• نزدیکی به بازار مصرف تهران	
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• آب و هــوای مناســب بــرای تولیــد محصــوالت زراعــی و باغــی )اختــاف 7 درجــه 	
دمــا در شــمال و جنــوب شهرســتان( 

• تولیــد ســیب زمینــی و بــذر آن در ســطح شهرســتان و تأمیــن بــذر اســتان هــای 	
دیگــر

• مستعد بودن جنوب غربی شهرستان جهت تولید انار و گردوی صادراتی	
• وجود آب و هوای مناسب جهت تولید گل های شاخه بریده	
• قابلیت کشت و پرورش گیاهان دارویی و فرآوری آن	
• وجود رودخانه و چشمه های پر آب در بعضی از مناطق شهرستان	
• مراتع مستعد جهت پرورش دام	
• وجود شرکت های خدمات فنی و مشاوره ای	
• وجــود صنایــع تبدیلــی و غذایــی کافــی در اســتان )کــه امکان فــرآوری محصوالت 	

زراعــی را فراهــم مــی کند( 
• امــکان بهــره بــرداری از گیاهــان دارویــی و صنعتــی از جملــه باریجــه، کتیــرا، 	

 ... آویشــن و 
پرورش آبزیان: 

• دمــای منابــع آب )14 درجــه ســانتیگراد( کــه مناســب تریــن دمــا بــرای پــرورش 	
آبزیــان ســردآبی مــی باشــد 

• نزدیکــی بــه تهــران کــه بزرگتریــن بــازار مصــرف محصــوالت شــیات و تولیــدات 	
دام و طیــور کشــور اســت 

• تولیــد ماهــی قــزل آال خــال قرمــز در شهرســتان فیروزکــوه کــه توجــه بــه ســرمایه 	

گــذاری در تـــولید بیشــتر ایــن ماهــی مــی توانــد بــه عنــوان یکــی از اساســی تریــن 
اولویــت هــای تولیــدی اســتان مطــرح گــردد

دامپروری: 
• وجــود پتانســیل هــای بــاال در زمینــه تولیــد و پــرورش گاو و گوســفند و گســترش 	

دامــداری هــای صنعتی 
• غ الیــن و مرکــز انجمــاد 	 ایزولــه بــودن و امــکان اســتقرار مراکــز اصــاح  نــژاد، مــر

اســپرم
• امکان گسترش قابل توجه پرورش طیور و زنبورداری در شهرستان	
• مستعد بودن منطقه جهت راه اندازی مرغداری	

اجتماعی: 
• ــردد 	 ــر ت ــم و پ ــتان مه ــه اس ــی س ــت مواصات ــتان در موقعی ــن شهرس ــرار گرفت ق

ــمنان( ــدران و س ــران ، مازن ــور )ته کش
• وجــود دو مرکــز آمــوزش عالــی )آزاد و پیــام نــور( و نقــش آن در توســعه علمــی ، 	

اقتصــادی و اجتماعــی شهرســتان
• فراهــم بــودن فعالیــت هــای کشــاورزی، باغــداری ، دامــداری و توســعه صنایــع و 	

بازرگانــی و موقعیــت ارتباطــی آن در مجــاورت پایتخــت
• امــکان اســتفاده از انــرژی بــادی بــه لحــاظ وزش 118 روزه بادهــای گــدوک و 	

شــهریار 
• ــه بهداشــت و 3 مرکــز بهداشــت و درمانــی روســتایی و 2 	 برخــورداری از 17 خان

مرکــز بهداشــت و درمانــی شــهری
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عملکرد شهرداری فیروزکوه از نگاه شاخص ها
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نگاه کلی به بودجه و درآمد شهرداری فیروزکوه

ارقام به ریال
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روند تغییر بودجه و منابع مالی شهرداری فیروزکوه
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سهم درآمدها در بودجه شهرداری فیروزکوه
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هزینه کرد درآمدهای شهرداری فیروزکوه



19

اعتبارات تملک و دارایی

ارقام به ریال تخصیص اعتبارات تملک و دارایی )دولتی( به شهرداری
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اعتبار دریافتی از منابع تملک دارایی )دولتی(
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مجوزات صادره

روند ساخت و ساز و مجوزات صادره در سطح شهر
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میزان مجوزات صادره
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فضای سبز شهر فیروزکوه

تغییرات در حوزه فضای سبز شهر فیروزکوه
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روند تغییرات فضای سبز شهر فیروزکوه
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تملکات شهرداری فیروزکوه

*ارتباط دهی از معبر شهید فامیلی 
به محله جمشیدآباد و شهرک کوهسار

* ارتباط دهی به دانشگاه پیام نور و 
شهرک های مسکونی کوهسار و ولیعصر )عج( 

* ارتباط دهی به سایت ادارات )جاده نام آور(
*اجرای معبر شریانی شهید مطهری
 و رفع گره ترافیکی خیابان پاسداران

در دوره نزدیــک بــه 8 ســال، بیشــترین تملــکات جهــت بازگشــایی معابــر 
توســط شــهرداری صــورت گرفتــه اســت.

ــری و درون  ــور 45 مت ــمال مح ــه ش ــوب ب ــی جن ــور ارتباط ــا مح ــال 92 تنه در س
ــان  ــری در خیاب ــیر 18 مت ــر مس ــال حاض ــه در ح ــود ک ــداران ب ــور پاس ــهر مح ش
مطهــری و ارتبــاط دهــی معبــر شــهید فامیلــی بــه محلــه جمشــید آبــاد و 
شــهرک کوهســار و شــهرک کوهســار بــه شــهرک ولیعصــر انجــام شــده کــه در 
مواقــع بحرانــی و ترافیکــی مــورد اســتفاده عمــوم شــهروندان قــرار مــی گیــرد.
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مقایسه اقدامات با دوره مشابه
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مقایسه اقدامات با دوره مشابه
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مقایسه اقدامات با دوره مشابه
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مقایسه اقدامات با دوره مشابه
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مقایسه اقدامات با دوره مشابه
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مقایسه اقدامات با دوره مشابه
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مقایسه اقدامات با دوره مشابه
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مقایسه اقدامات با دوره مشابه
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مقایسه اقدامات با دوره مشابه
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مقایسه اقدامات با دوره مشابه
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مقایسه اقدامات با دوره مشابه



37

مقایسه اقدامات با دوره مشابه
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اقدامات شهرداری فیروزکوه در حوزه بافت فرسوده
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سازمان حمل و نقل شهرداری
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سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه در 

تابستان 1396 و با حکم ریاست سازمان شهرداری ها 

و دهیاری های کشــور به شــماره نامه 16139 مورخ 

1396/5/3 تأســیس و اساســنامه ســازمان مدیریت 

حمل و نقل شــهرداری با اقتباس از اساسنامه اتحادیه 

ســازمان های حمل و نقل همگانی کشور در قالب 8 

فصل ، 28 ماده و 10 تبصره تنظیم و ابالغ گردید.

ســازمان نوپای حمل و نقل شهرداری فیروزکوه در 

ابتدا با راه اندازی دفتر مجزا از ســاختمان شهرداری با 

کلیه تجهیزات و امکانات اداری و خدماتی شــروع به 

کار نمود.

اولین اقدام سازمان حمل و نقل تنظیم بودجه و تعرفه 

عوارض خدمــات در این بخش بــوده که با تصویب 

شورای اسالمی شــهر و تأیید فرمانداری شهرستان و 

استانداری تهران اجرایی گردید. 

کلیه امورات ترافیکی محدوده و حتی حریم شهری 

فیروزکوه بر عهده سازمان حمل و نقل می باشد. 

برخــی از قوانین و آیین نامه های مهم شــامل آیین 

نامه و دســتورالعمل اجرایی سرویس مدارس، قوانین 

و آیین نامه های حمل و نقل و ترافیک درون شــهری، 

آیین نامه انضباطی، قانون مدیریت سوخت، آیین نامه 

بهبود تردد در معابر شــهری، آیین نامه مدیریت ایمنی 

ســوانح رانندگی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 

آیین نامــه اجرایی قانــون الحاق یک تبصــره به ماده 

واحده قانون راجع به تمرکز امورات تاکسیرانی، قانون 

مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کاال و مســافر، 

آیین نامه اجرایی انجام معاینه فنی خودروهای سبک و 

سنگین، دستورالعمل و آیین نامه مدیریت حمل و نقل 

بار و مســافر درون شــهری و حومه،  فصل نهم قانون 

مالیات بر ارزش افزوده  و قوانین ریز و درشــت دیگر 

که موجب گردیده ســازمان از اهمیت بسیار باالیی در 

امورات اجرایی شهری مرتبط با خود باشد.

طبق اساســنامه کشــور اتحادیه هــای حمل و نقل 

همگانی کشور مصوب سازمان شهرداری ها و دهیاری 

ها، ســازمان دارای هیئت مدیره متشکل از شهردار، یا 

جانشین ایشــان، عضو صاحب نظر در زمینه ترافیکی 

و حمل و نقل و مدیرعامل ســازمان میباشــد که کلیه 

امورات سازمان از طریق این هیئت مدیره و در صورت 

نیاز اخذ مصوبه شورای اسالمی شهر اقدام می گردد و 

جلسات آن حداقل یکبار در ماه است.

معرفی کوتاه سازمان
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پیگیری جهت معرفی اعضای هیئت مدیره و شورای سازمان به شهردار جهت صدور حکم و هماهنگی تشکیل . 1

جلسات ماهانه برای هیئت مدیره و هر 6 ماه برای شورای سازمان

معرفی مدیر عامل سازمان با تأیید شورا و هیئت مدیره سازمان و اخذ مجوزات الزم. 2

پیگیری جهت ابالغ ســاختار تفکیکی و اداری ســازمان و تکمیل نیروهای مورد نیاز اداری و خدماتی و تجهیز . 3

ساختمان اداری سازمان و احداث ساختمان خدماتی و انباری برای دپوی تجهیزات با هماهنگی شهردار

صدور احکام مختلف بر اساس چارت سازمانی برای نیروهای متخصص. 4

معرفی سازمان مدیریت حمل و نقل به اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور جهت اخذ تأییدیه های الزم و ابالغ . 5

حکم

برگزاری مجمع تاکسیرانی برای معرفی نمایندگان تاکسیرانی و انتخاب عضو کمیته انضباطی و غیره. 6

تشکیل جلسات هیئت مدیره و ارسال پیشنهادات کاربردی در زمینه حمل و نقل درون شهری و حومه. 7

تشــکیل جلسات متعدد با پلیس راهور، راه، نیروی انتظامی و شورای ترافیک شهرستان جهت همکاری و تعامل . 8

در ساماندهی عملکرد حوزه حمل و نقل عمومی

تشکیل جلسات متعدد با نمایندگان تاکسیرانی جهت ساماندهی حوزه حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه. 9
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تشکیل جلسه با شرکت های خصوصی حمل و نقل بار درون شهری و حومه جهت اجرای دستورالعمل مدیریت . 10

حمل و نقل بار درون شهری و حومه

تشــکیل جلسات متعدد با آموزش و پرورش در حوزه سرویس مدارس و اعالم فراخوان شرکت های مجاز حوزه . 11

حمل و نقل دانش آموزی و عقد قرارداد و صدور مجوز برای دو شرکت مجاز و تشکیل جلسه با رانندگان سرویس 

های مدارس و ساماندهی حوزه حمل و نقل دانش آموزی

تشکیل جلسات کارگروه ماده 18 به صورت تخصصی در حوزه سرویس دهی به دانش آموزان با مدیریت سازمان . 12

حمل و نقل به صورت هفتگی

تعامل با پلیس راهور و ایجاد گشــت مشــترک با پلیس به صورت مستمر جهت ساماندهی تاکسیرانی و حمل و . 13

نقل بار درون شهری و حومه

اعمال قانون خودروهای متخلف در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و حومه با کمک پلیس راهور. 14

برون سپاری اخذ عوارض خودرویی به دفاتر پیشخوان دولت سطح شهر. 15

اخذ مجوز و احداث تابلوهای دروازه ای )گاباری ( در 4 تقطه سطح شهر. 16

نصب و تعویض کلیه تابلوهای ترافیکی و هشــدرای ســطح شهر با هماهنگی شورای ترافیک شهرستان و پلیس . 17

راهور
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نصب و تعویض کلیه چراغ های راهنمایی و هشداری سطح شهر. 18

نصب و تعویض کلیه عالئم ترافیکی جداکننده شــامل کله قندی، استوانه، بشکه های ترافیکی، گل میخ، چشم . 19

گربه ای و غیره

رنگ آمیزی کلیه سرعتکاه های آسفالتی، خطوط عابر پیاده و خطوط راهنمایی. 20

نصب سرعتکاه های پالستیکی با نظر شورای ترافیک شهرستان در نقاط پر حادثه . 21

ساماندهی کامل بخش حمل و نقل بار درون شهری و حومه . 22

ایمن سازی نقاط حادثه خیز معرفی شده شورای ترافیک شهرستان و استان. 23

احداث نرده حفاظتی در بخشی از بلوار محور اصلی شهر و مواصالتی تهران-شمال. 24

برگزاری کالس های آموزشی برای رانندگان تاکسی. 25

برگزاری کالس آموزشی برای رانندگان حوزه حمل و نقل بار درون شهری و حومه. 26

تشکیل جلسات تخصصی شورای ترافیک شهرستان با مدیریت سازمان حمل و نقل . 27

درخواست برای ایجاد مرکز معاینه فنی شهرستان که مجوزات آن در سال 98 اخذ و با مشارکت بخش خصوصی . 28

نسبت به احداث آن اقدام شد

تدقیق محدوده شهر فیروزکوه و نصب عالئم و تابلوهای اخباری . 29
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طراحی پل بتنی محور 18 متری خیابان مطهری  شــهر فیروزکوه با اســتفاده از تخصص مهندسین و کارشناسان . 30

سازمان حمل و نقل 

ایجاد طرح ترافیکی برای ســاماندهی مشکالت ترافیکی خیابان اصلی شهر فیروزکوه و ایجاد پارکبان به صورت . 31

موقت برای ساماندهی ترافیکی 

نوسازی و احداث جایگاه های تاکسی در نقاط مختلف شهر. 32

نوسازی خودروهای تاکسی در ناوگان تاکسیرانی شهر فیروزکوه. 33

پیگیری و اخذ مجوز از شورای ترافیک شهرستان برای احداث پارکینگ عمومی در نقاط پرتردد شهر . 34

تنظیم بودجه ساالنه سازمان حمل و نقل و اخذ مجوزات الزم. 35

اعمال شرایط ویژه کرونایی جهت جلوگیری از انتشار این ویروس در حوزه حمل و نقل عمومی. 36

تشــکیل گشت های کنترل و نظارت بر تاکسیرانی جهت بررســی روند مقررات ابالغی ستاد کرونای کشور در . 37

حوزه حمل و نقل عمومی به صورت مکرر و شبانه روزی

ضدعفونی مستمر کلیه تاکسی های درون شهری و پخش هفتگی ماسک و مواد ضدعفونی کننده . 38

ضد عفونی مستمر کلیه جایگاه های تاکسی در نقاط مختلف شهر. 39

ضد عفونی مستمر جایگاه CNG سازمان حمل و نقل . 40
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همکاری با شهرداری در عملیات ضدعفونی معابر شهری . 41

گشت های نامحسوس در بخش تاکسیرانی جهت کنترل بر رعایت موارد بهداشتی  تاکسیداران و مسافرین جهت . 42

جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

پیگیری اخذ مجوز و بهره برداری از پمپ بنزین سیار توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری. 43
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سایر عملکرد سازمان از نگاه تصویر

رنگ آمیزی و خط کشی محل عبور عابر پیاده نصب سرعت گیر در سطح شهر برگزاری نشست هماهنگی سرویس های مدارس

نصب عالئم ترافیکی در سطح شهر رنگ آمیزی و خط کشی محل عبور عابر پیاده رنگ آمیزی سرعت گیرها در سطح شهر
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ارائه کتاب رایگان به رانندگان برگزاری همایش دوچرخه سواری و اهدای جوایز برگزاری همایش دوچرخه سواری و اهدای جوایز

نوسازی ناوگان تاکسیرانی در چند نوبت نصب تابلو دکل دروازه ای اطالعاتی در سطح شهر ضدعفونی تاکسی های درون شهری به صورت مستمر
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گشت نظارتی سرویس های مدارس اطالع رسانی طرح سهمیه بندی بنزین هماهنگی ارائه خدمات تاکسی ها به نمازگزاران جمعه

اجرای طرح ایمن سازی بلوار 45 متری فیروزکوه اطالع رسانی سامانه باربرگ به شهروندان تعویض و نوسازی ایستگاه های تاکسی سطح شهر
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عرضه سوخت بنزین در جایگاه سیار سوخت پیگیری شهردار از مراجع کشوری جهت رفع موانع اداری آغاز به کار مرکز معاینه فنی

تقدیر معاون استاندار از شهرداری و کسب رتبه برتر در استان تقدیر از رانندگان نمونه در روز حمل و نقل افتتاح جایگاه سیار سوخت شهرداری
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اقدامات مهم سازمان در سال 1396
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اقدامات مهم سازمان در سال 1397
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اقدامات مهم سازمان در سال 1398
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اقدامات مهم سازمان در سال 1399
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آتش نشانی و خدمات ایمنی
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نگاهی کلی به اقدامات حوزه آتش نشانی
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اقدامات آتش نشانی در 4 سال اول
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اقدامات آتش نشانی در 4 سال دوم
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برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان ادارات برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان حضور فعال در مانورهای پدافند غیرعامل شهرستان

بررسی وضعیت ایمنی ساختمان های فرسوده امدادرسانی به حادثه دیدگان در سطح شهر برگزاری دوره های آموزشی برای آتش نشانان

برخی از عملکرد آتش نشانی از نگاه تصویر
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تجلیل از آتش نشانان شهرداری افزایش ظرفیت و تجهیز ایستگاه آتش نشانی برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان

تجلیل از آتش نشانان شهرداری امدادرسانی به حادثه دیدگان در سطح شهرستان خرید تجهیزات امداد در بخش های مختلف و ارتقاء توانمندی

برخی از عملکرد آتش نشانی از نگاه تصویر



60

پروژه ها و خدمات شهری
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• عملیات لکه گیری و آسفالت سطح شهر به میزان 890 تن آسفالت 	
• اتمــام فونداســیون و اســکلت و ســقف اول ســاختمان تجــاری - اداری بــه 	

مســاحت 575 مترمربــع
• نصــب ســوله مدیریــت بحــران بــه ابعــاد 20*42 متــر و مســاحت 840 مترمربــع 	

شــامل فونداســیون و اســکلت
• تعویــض جــداول فرســوده ســطح شــهر )شــهرک ولیعصــر - بخشــی از مســیر 	

فرمانــداری - روبــروی ســالن آفرینــش و ...( بــه میــزان 800 مترطــول
• ــزان 1560 	 ــه می ــار ب ــره ای در کوهس ــای صخ ــدان ه ــداث گل ــات اح ــرای عملی اج

ــع  مترمرب
• اتمــام پــروژه زهکــش کــوی گل یــخ واقــع در منطقــه جــاده قدیــم مازنــدران بــه 	

میــزان 351 مترمکعب
• احــداث زهکــش کــوی عــادل واقــع در منطقــه جــاده قدیــم مازنــدران بــه 	

مترمکعــب  70 میــزان 
• شــروع عملیــات احــداث دیــوار حائــل ســنگی در نقــاط مختلــف از جملــه بیــن 	

فــاز اول و دوم پــارک ورودی شــهر ، پشــت رســتوران ســعید بــه میــزان 1140 
ــب مترمکع

• طراحــی  و احــداث پــل بــه منظــور تعریــض مســیر ورودی بــه شــهرداری از 	
میــدان امــام علــی )ع( بــه مســاحت 24 مترمربــع 

• انجــام عملیــات پــروژه هــای امانــی در کوتــاه تریــن مــدت از جملــه تکمیــل 	

پیــاده روســازی  در خیابــان 45 متــری ، تعویــض جــداول فرســوده در بخــش 
ــه تختــی، تخریــب و  نهــر جنوبــی محــور 45 متــری ، احــداث نهــر بتنــی در محل

ــری ــان 45 مت ــه خیاب ــدورزان ب ــوی هن ــی از ک ــه ارتباط ــدد پل ــازی مج بازس
• تهیــه طــرح و اصــاح هندســی رفیــوژ وســط خیابــان 45 متــری در باالتــر از 	

تأمیــن اجتماعــی بــه منظــور  رفــاه شــهروندان و تــردد همشــهریان در مســیر 
بازگشــت از تأمیــن اجتماعــی

• مرمــت دیــوار حائــل در کــوی بیمــه آســیا بــه طــول 15 متــر )تخریــب و بازســازی 	
مجدد( 

• نوســازی و بازســازی ســاختمان آتــش نشــانی قدیــم بــه منظــور ایجــاد دفتــر 	
کار شــورای اســامی شــهر در طبقــه اول بــه مســاحت 120 مترمربــع

• تهیــه کــف پــوش هــای بتنــی به منظــور پیاده روســازی با مشــارکت شــهروندان 	
بــه میــزان 450 مترمربع

• اصــاح هندســی بــه منظــور تعریــض خیابــان ضلــع شــمال شــرق میــدان ایثــار 	
واقــع در شــهرک ولیعصــر بــه طــول 100 متــر

• احداث کانال سنگی جنب گاراژ آهنگر به میزان 87 مترمکعب	
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• ادامــه عملیــات اجرایــی ســاختمان تجــاری شــهرداری شــامل اجــرای ســتون ها 	
و ســقف طبقــه اول و ســفتکاری طبقــه همکــف

• انجــام عملیــات مربــوط بــه لکــه گیــری و روکــش آســفالت معابــر ســطح شــهر 	
شــامل: خیابــان پاســداران، تختــی، شــهرک مخابــرات، منطقــه  وره وا، جــاده 
قدیــم مازنــدران، خیابــان اصلــی 45 متــری، شــهرک ولیعصــر، شــهرک کوهســار، 
 32.000 حــدود  میــزان  بــه  گلســتان  شــهرک  مسجدســی،  الغدیــر،  خیابــان 

مترمربــع
• انجــام عملیــات تعویــض جــداول فــر ســوده )نهــر( در ســطح شــهر معــادل 650 	

ــدان  ــیه می ــداری- حاش ــدان فرمان ــر - می ــهرک ولیعص ــامل: )ش ــول ش مترط
امــام علــی )ع( و ســایر نقــاط ســطح شــهر(

• انجــام عملیــات جدولگــذاری در ســطح شــهر معــادل 2900 مترطــول شــامل: 	
)شــهرک مخابــرات - شــهرک گلســتان - پشــت راه آهــن (

• ــاحت 	 ــه مس ــار ب ــر و کوهس ــهرک ولیعص ــل ش ــارک حدفاص ــداث پ ــات اح عملی
ــم( ــر اعظ ــارک پیامب ــع )پ 4500 مترمرب

• تکمیــل فــاز 1 و شــروع فــاز 2 پــارک امیــری فیروزکوهــی بــه متــراژ 4450 مترمربــع 	
شــامل عملیــات : )کــف ســازی - جــدول گــذاری رفیــوژ وســط - احــداث زمیــن 
ورزشــی بــا آســفالت و فنــس کشــی - احــداث ســرویس بهداشــتی و نمازخانــه 
- احــداث دیــوار حائــل ســنگی کانــال - احــداث پــل ارتباطی فاز 1و2 - آســفالت 

مســیر کنــدرو - اجــرای گاردریــل و ... (

• اجــرای طــرح پیــاده روســازی در ســطح شــهر بــه میــزان 4000 مترمربــع شــامل: 	
)فــاز 2 پــارک امیــری فیروزکوهــی - پیــاده رو حدفاصــل پایانــه و امامــزاده 
ــودرو ( ــران خ ــی ای ــل نمایندگ ــع مقاب ــداران ضل ــان پاس ــماعیل )ع( و خیاب اس

• احــداث دیــوار حائــل ســنگی بــه میــزان 1700 مترمکعــب شــامل : ) ادامــه 	
نهــر کنگرخانــی ) پشــت رســتوران ســعید ( - کانــال مــا بیــن فــاز 1و2 کلفــور - 
خیابــان شــهید عمرانیــان - دشتســتان 13 - نهــر مقابــل پــارک کوهســتان - 

ــدران ( ــم مازن ــاده قدی ــقایق در ج ــتوران ش ــت رس ــه  پش کوچ
• شــروع عملیــات احــداث ســاختمان کافــی شــاپ در وســط اســتخر مقابــل 	

شــهرداری بــه مســاحت 110 مترمربــع زیربنــا و در دو طبقــه
• شــروع و اتمــام عملیــات احــداث ســرویس بهداشــتی و نمازخانــه در فــاز 2 	

پــارک امیــری فیروزکوهــی بــه مســاحت 55 مترمربــع
• تعویــض و نصــب درب طبقــه همکــف آتــش نشــانی قدیــم )نصــب کرکــره 	

برقــی(
• ــد 	 ــتان جدی ــازی آرامس ــه س ــاختمان و محوط ــل س ــز و تکمی ــری در تجهی پیگی

شــهر ) بهشــت رضــوان ( در جــاده نــام آور  شــامل عملیــات پیگیــری در اجــرای 
تأسیســات آب، بــرق ، آســفالت محوطــه و.... جهــت تــاش در جابجایــی تدفین 

امــوات
• اجــرای طــرح اصــاح هندســی معابــر ســطح شــهر شــامل: ) دوربرگــردان باالتــر 	

از تأمیــن اجتماعــی - خروجــی کوهســار بــه ســمت دانشــگاه و ... (
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• پــروژه خاکبــرداری ، خریــد و نصــب  فــاز2 گلــدان هــای صخــره ای جنــب میــدان 	
امــام علــی )ع( بــه مســاحت 1000 مترمربــع

• پیگیــری اتمــام پــروژه ســاماندهی و بازســازی گلــزار شــهداء شــهر بــا مشــارکت 	
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــه مســاحت 1000 مترمربــع

• پیگیری در اتمام پروژه ساماندهی و بازسازی گلزار شهید ماجعفری 	
• مرمــت و بازســازی انهــار قدیمــی ســطح شــهر در محلــه تختــی، مسجدســی ، 	

پشــت راه آهــن بــه میــزان 160 مترطــول
• پیــاده رو ســازی و نصــب کفپــوش پیــاده رو خیابــان تنگــه )حدفاصــل خدمــات 	

شــهری شــهرداری( بــه متــراژ 450 مترمربــع
• احداث زمین بازی واقع در پارک فاز 2 امیری به مساحت 190 مترمربع	
• طراحی و تکمیل و راه اندازی آبنما روبروی فرمانداری	
• ــل 	 ــداث پ ــی و اح ــری فیروزکوه ــاز 1و2 امی ــن ف ــال مابی ــروی کان ــداث دال ب اح

ورودی پــارک کوهســتان
• تهیــه کــف پــوش هــای بتنــی به منظــور پیاده روســازی با مشــارکت شــهروندان 	

بــه میــزان 550 مترمربع 
• شــروع پــروژه بازگشــایی معبــر 30 متــری انتهــای خیابــان شــهید فامیلــی و 	

عقــب نشــینی و اجــرای  دیــوار فنــی و حرفــه ای 200 مترطــول
• شــروع عملیــات بازگشــایی معبــر 18 متــری خیابــان مطهــری وجــدول گــذاری 	

آن بــا هــدف رفــع مشــکل ترافیــک خیابــان پاســداران و آســفالت ابتــدای معبــر

• عقــب نشــینی دیــوار اداره هواشناســی بــه منظــور تملــک اراضــی جهــت اجــرای 	
پــروژه میــدان امیــری فیروزکوهــی بــه طــول 200 متــر و اجــرای دیــوار بــه میــزان 

1000 مترمربــع 
• تعریــض بلــوار کوهســار جهــت اجــرای نهــر طرفیــن و رفیــوژ وســط منتهــی بــه 	

دانشــگاه آزاد بــه طــول 1000 متــر
• 	 575 مســاحت  بــه  شــهرداری  تجــاری  ســاختمان  عملیــات   3 فــاز  ادامــه 

اجــرای  بــام،  پوشــش  اول،  طبقــه  ســفتکاری  عملیــات  شــامل  مترمربــع 
ســازی کــف  و  فاضــاب  تأسیســات 

• اجــرای پوشــش ســقف ســوله مدیریــت بحــران بــه همــراه دیوارچینــی و 	
1000 مترمربــع بــه مســاحت  تکمیــل ســوله مدیریــت بحــران 

• پیــاده رو ســازی و نصــب کفپــوش در ســطح شــهر شــامل نــوار حفــاری اداره آب 	
در خیابــان 45 متــری - حدفاصــل رســتوران شــبنم- ادامــه پیــاده رو خیابــان 
امیــری فیروزکوهــی - ابتــدای جــاده قدیــم مازنــدران - پیــاده رو خیابــان 

ارتباطــی کوهســار الیــن شــرقی و ... بــه مســاحت 2400 متــر مربــع 
• هدایــت و دفــع آب هــای ســطحی ســطح شــهر شــامل بلوار کوهســار  و شــهرک 	

مخابــرات بــه طــول 800 متــر طول
• نهــر کنگرخانــی پشــت 	 ادامــه دیــوار  احــداث دیــوار حائــل ســنگی شــامل 

رســتوران شــبنم - دیــوار نهــر پــارک کوهســتان - نهــر فرســوده دشتســتان 5 
- دیــوار فرســوده پشــت رســتوران بهمــن بــه میــزان 2900 مترمکعــب
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• لکــه گیــری و مرمــت آســفالت فرســوده ســطح شــهر بــه میــزان 17500 مترمربــع 	
ــه  ــودزاده - کوچ ــوی محم ــرات - ک ــهرک مخاب ــوان - ش ــت رض ــع در بهش واق
ــاده  ــی - ج ــان تخت ــی - خیاب ــری فیروزکوه ــارک امی ــدرو پ ــری - کن ــهید قنب ش

ــار ــهرک کوهس ــه وال - ش ــی - کوت ــدران - مسجدس ــم مازن قدی
• طراحی و اجرای میدان امیری فیروزکوهی به طول 800 متر	
• طراحی و احداث پارک فاز3 امیری فیروزکوهی به مساحت 3000 مترمربع	
• جدولگــذاری و تعویــض جــداول فرســوده ســطح شــهر شــامل مفــت آبــاد - 	

شــهرک پیــام فجــر - شــهرک مخابــرات و ... بــه طــول 1600 متــر
• تکمیــل ســوله مدیریــت بحــران به مســاحت 840 مترمربــع شــامل دیوارچینی 	

و نصــب ســنگ و تهیــه و نصــب درب و پنجــره و کفســازی ســوله
• کارهــای امانــی ســطح شــهر شــامل تعویــض و مرمــت جــداول فرســوده 	

ســطح شــهر - مرمــت کــف نهــر - احــداث پــل ورودی کوچــه هــا بــه طــول 1500 
متــر

• تحویــل کفپــوش بــه میــزان  500 مترمربــع بــه شــهروندان جهــت پیــاده رو 	
ســازی و زیباســازی مقابــل ملــک شــهروندان بــه صــورت مشــارکتی

• احداث پل معبر 18 متری پشت گاراژ آهنگر به مساحت 108 مترمربع	
• طراحی بام شهر و دروازه ورودی شهر	
• انجــام عملیــات مربــوط بــه لکــه گیــری و روکــش آســفالت معابــر ســطح شــهر 	

ــهرک  ــی - ش ــداران -   تخت ــژاد - پاس ــعادت ن ــی - س ــان طالقان ــامل : خیاب ش

ــه  ــر - محل ــان الغدی ــار - خیاب ــهرک کوهس ــر - ش ــهرک ولیعص ــر - ش ــام فج پی
پشــت راه آهــن و ســطح شــهر بــه مســاحت 23700 مترمربــع

• انجــام عملیــات تعویــض جــداول فرســوده )نهــر(  و پیــاده رو ســازی در ســطح 	
شــهر بــه میــزان 1205 مترمربــع شــامل: )میــدان معلــم - خیابــان پاســداران - 

خیابــان شــهید ماجعفــری(
• انجــام عملیــات جدولگــذاری در ســطح شــهر بــه متــراژ 2600 مترطــول شــامل: 	

 -  21 دشتســتان   -  14 دشتســتان   - آهــن  راه  پشــت   - فامیلــی  شــهید   (
ــهرک  ــای ش ــگاه - انته ــی - زیردانش ــتان 19 - طالقان ــتان 12 - دشتس دشتس

ــر ( ــام فج پی
• ســنگچین نهــر کنگرخانــی : احــداث کانــال مابیــن فــاز 2و3 کلفــور و کانــال نهــر 	

واقــع در پشــت ســاختمان ایــران خــودرو( بــه میــزان 1200 مترمکعــب
• احــداث دیــوار حائــل ســنگی کانــال مرمــت دیــوار واقــع در نهــر دشتســتان 13 	

)جنــب مدرســه بلیــغ( بــه میــزان 550 مترمکعــب و در شــهرک گلســتان جنــب 
پــارک

• احداث زهکش کوچه جنب سایپا به میزان 95 مترطول	
• شــروع و اتمــام عملیــات احــداث بــازار روز شــهرداری واقــع در خیابــان مطهــری 	

بــه میــزان 1000 مترمربــع
• شــروع و اتمــام عملیــات احــداث دو واحــد تجــاری واقــع در روبــروی امامــزاده 	

اســماعیل )ع( بــه مســاحت 65 مترمربــع
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• اتمــام احــداث پــل معبــر 18 متــری جنــب گاراژ آهنگــر منتهــی بــه میــدان ســپاه 	
بــه مســاحت 108 مترمربــع

• بازگشــایی قســمتی از معبــر 18 متــری وره وا )بیمارســتان - شــهرک مخابــرات( 	
بــه همــراه خاکریــزی و احــداث دیــوار حائــل کنــاره معبــر و همچنیــن پیگیــری 

طراحــی پــل روگــذر ادامــه مســیر بــه میــزان 9900 مترمربــع
• ادامــه بازگشــایی معبــر 30 متــری انتهــای شــهید فامیلــی و احــداث دیــوار 	

ــی  ــیر ارتباط ــایی مس ــینی و بازگش ــب نش ــت عق ــه ای جه ــی و حرف ــه فن محوط
شــهید فامیلــی بــه هنــدورزان بــه میــزان 2700 مترمربــع

• طراحی و احداث آبنما میدان ایثار شهرک ولیعصر	
• خط کشی معابر سطح شهر به میزان 15000 مترطول	
• مرمت و بندکشی دیوارهای سنگی فرسوده سطح شهر )مفت آباد - تختی(	
• ــاد 	 ــر آب ــه قنب ــا محل ــن درج ــر بت ــامل نه ــهر ش ــطح ش ــی س ــای امان ــرای کاره اج

- محوطــه بــازی پــارک هــای فــاز 2 و 3 امیــری فیروزکوهــی - پــارک شــهرک 
مخابــرات - پــارک شــهرک ولیعصــر )عــج( - پــل هــای بتنــی ســطح شــهر - 
 5000 مســاحت  بــه   8 فرهنــگ  کوچــه  سرپوشــیده  نهــر  بازســازی  و  اصــاح 

مترمربــع
• احداث زهکش و کانال سرپوشیده پشت گاراژ آهنگر	
• ــت 	 ــرات و مرم ــهرداری و تعمی ــاختمان اداری ش ــات س ــالن اجتماع ــداث س اح

ســاختمان اداری

• خریــد کفپــوش پیــش ســاخته بتنــی بــه میــزان 2300 مترمربــع جهــت پیــاده رو 	
ســازی ســطح شــهر

• خرید جدول پرسی استاندارد به میزان 500 مترطول	
• انتخــاب مشــاور جهــت طراحــی تقاطــع غیــر همســطح و پــل معبــر 18 متــری 	

)جنــب شــبکه بهداشــت(
• احداث المان میدان امام علی)ع(	
• فاز اول آبیاری تحت فشار به طول 7 کیلومتر در بلوار بسیج	
• فــاز اول ســاختمان شــماره 2 آتــش نشــانی یــک طبقــه بــه متــراژ 500 مترمربــع 	

شــامل عملیــات فونداســیون و اســکلت
• احــداث بلــوار میــدان امــام رضــا )ع( بــه ســمت ســه راهــی امیریــه بــه میــزان 	

2600 متــر طــول جــدول )1300متــر بلــوار(
• جدول گذاری سطح شهر به میزان 1300 متر طول سطح شهر و همچنین	
• 700 متر جدول نهر و 250 متر رفیوژ خیابان فامیلی	
• ــع در 	 ــب واق ــزان 800 مترمکع ــه می ــهر ب ــطح ش ــنگی س ــل س ــوار حائ ــرای دی اج

ــه ــل پون ــب پ ــتارگاه - جن ــتان16- کش ــی -کوهس ــر کنگرخان ــیه نه حاش
• لکــه گیــری و روکــش آســفالت ســطح شــهر و محوطــه ســازی 176 متــری جمعــا 	

مترمربع  34000
• پیــاده روســازی ســطح شــهر و ســاماندهی خیابــان پاســداران بــه میــزان 1000 	

ــر جــدول فرســوده مترمربــع کفپــوش و تعویــض 300 مت
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• ساماندهی رفیوژ و اجرای طرح روشنایی بلوار کوهسار به میزان700 متر طول	
• طراحی و احداث و تجهیز پارک حرم به میزان5000 مترمربع	
• فاز اول پاک کوبی الکترونیکی فضای سبز 3500 اصله درخت	
• تجهیــز و ســاماندهی پــارک هــای ســطح شــهر واقــع در پشــت راه آهــن- شــهید 	

ماجعفــری- مفــت آبــاد- ولیعصــر- تختــی
• احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی جایگاه CNG به میزان 65 مترمربع	
• مطالعاتــی 	 طــرح  تهیــه  جهــت  مشــاور  بــا  قــرارداد  انعقــاد  و  شناســایی 

ســطحی هــای  آب  هدایــت  و  ســاماندهی 
• برآورد و خرید میلگرد و آهن آالت جهت احداث آتش نشانی	
• نصب شیشه و تکمیل و راه اندازی بازار روز شهرداری واقع در خیابان مطهری	
• تخریــب ســاختمان قدیمــی درمانــگاه و بازگشــایی قســمتی از معبــر 18 متــری 	

کــه در طــرح تعریــض و بازگشــایی قــرار داشــت بــه مســاحت 3600 مترمربــع
• اجــرای طــرح توســعه  نمازخانــه و ســرویس بهداشــتی در  پــارک کوهســتان بــه 	

همــراه آبخــوری پــارک کلفــور و کوهســتان
• جــدول گــذاری معبــر 18 متــری ورودی خیابــان پاســداران بــه میــزان360 متــر 	

طــول
• ــطح 	 ــوده س ــداول فرس ــض ج ــراه تعوی ــه هم ــهر ب ــطح ش ــر س ــف نه ــم ک ترمی

شــهر واقــع در ولیعصــر- کوهســار- زیــر دانشــگاه- جــاده قدیــم
• اجرای زهکش و کانال هدایت آب های سطحی در شهرک مخابرات	

• 	 1200 میــزان  بــه  شــهر  ســطح  ســازی  رو  پیــاده  طــرح  اجــرای  و  ســاماندهی 
مترمربــع

• اجرای قسمتی از مسیر زهکش کوهسار	
• خاکبــرداری محوطــه و محــل احــداث ســاختمان جدیــد آتــش نشــانی در 	

دشــت ناصــر، بازگشــایی معبــر پیــام نــور، 18 متــری مطهــری
• ساماندهی نهر باالدست پارک حرم به همراه پل ورودی	
• پیاده روسازی سطح شهر به صورت مشارکتی با شهروندان به میزان 2000 مترمربع	
• احداث شوتینگ زباله خدمات شهری	
• توسعه فضای بایگانی شهرداری	
• خرید کفپوش و دال و جدول جهت کارهای امانی شهر	
• تهیه و نصب تابلو نام ساختمان اداری شهرداری	
• ســایت 	 در  واقــع  دسترســی  هــای  راه  و  ســازی  محوطــه  اول  فــاز  اجــرای 

فــارس خلیــج  تفریحــی  مجموعــه 
• تخریــب و بازســازی قســمتی از ســکوی شستشــوی امــوات در غســالخانه 	

بهشت رضوان 
• نصب تابلوهای نامگذاری معابر	
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• لکــه گیــری آســفالت ســطح شــهر شــامل شــهرک ولیعصــر، شــهرک کوهســار، 	
ــن ــزان 2050 ت ــه می ــگاه ب ــان دانش ــایت ادارات، خیاب ــداران، س ــگاه، پاس ــر دانش زی

• ادامــه روکــش آســفالت و لکــه گیــری ســطح شــهر شــامل شــهرک پیــام فجــر، 	
شــهرک مخابــرات، تختــی، مفــت آبــاد، خیابــان 45 متــری، پیــام نــور ســابق، 
ــه  ــودزاده ب ــی و محم ــه، طالقان ــث، کتابخان ــط مثل ــدران، خ ــم مازن ــاده قدی ج

میــزان  4500 مترمربــع
• تعویــض جــداول فرســوده و جدولگــذاری ســطح شــهر  شــامل جدولگــذاری 	

ــان  ــک در خیاب ــه و میخ ــه و الل ــه آالل ــری، کوچ ــد 18 مت ــر جدی ــمتی از معب قس
میــزان  بــه  کوهســار  در   4/23 کوهســتان  و   14 کوهســتان  قدیــم،  جــاده 

متوســط 2100 متــر طــول
• احــداث فــاز اول پــارک خلیــج فــارس شــامل جدولگــذاری، پیــاده رو ســازی، 	

ــع ــزان 6000 مترمرب ــه می ــق ب ــکو آالچی ــداث س اح
• اجرای فاز دوم طرح آبیاری تحت فشار فضای سبز به میزان 8.5 کیلومتر	
• 	 1250 و  کفپــوش  مربــع  متــر   2300 معــادل  شــهر  ســطح  امانــی  کارهــای 

مترطــول جــدول  شــامل: لکــه گیــری و ترمیــم کفپــوش هــای ســطح شــهر 
شــامل خیابــان 45 متــری الیــن شــمالی و جنوبــی، شــهرک ولیعصــر، خیابــان 

پاســداران، خیابــان فرمانــداری و تختــی 
• ــر در 	 ــم نه ــراه ترمی ــه هم ــهر ب ــطح ش ــوده س ــداول فرس ــض ج ــم و تعوی ترمی

ســطح شــهر در تختــی، پاســداران، ولیعصــر، 45 متــری و ...

• ــار و 	 ــارک کوهس ــامل پ ــهر ش ــطح ش ــای س ــارک ه ــداول پ ــوش و ج ــم کفپ ترمی
فــاز یــک امیــری

• اجرای فاز 2 ساختمان آتش نشانی دشت ناصر شامل دیوار چینی و ...	
• احداث آبشار صخره ای روبروی پارک کوهستان	
• خاکریزی و تسطیح ابتدای معبر 18 متری جنب درمانگاه	
• تکمیل جداول میدان امیری فیروزکوهی	
• احــداث بلــوار وســط خیابــان فرهنــگ بــه طــول 350 متــر )ادامــه رفیــوژ شــهرک 	

ولیعصــر( بــه همــراه نصــب روشــنایی معابــر و نصــب کفپــوش درون رفیــوژ
• ساماندهی و احداث قبور در بهشت رضوان	
• احــداث قســمتی از دیــوار ســنگی نهــر کنگرخانــی و احــداث پــل روی آن واقــع 	

در پشــت رســتوران ســعید
• کــوی 	 در  واقــع  ســطحی  هــای  آب  هدایــت  کانــال  ســاماندهی  و  بازســازی 

نــژاد ســعادت 
• خرید کفپوش و دال و جدول جهت اجرای کارهای امانی سطح شهر	
• لوله کشی گاز بازار روز خیابان مطهری و اصاح لوله رستوران مجلل	
• احــداث کمــپ و اطاقــک جهــت نگهــداری ســگ هــای باصاحــب بــه مســاحت 	

ــع 600 مترمرب
• طراحی پل معبر 18 متری	
• ترمیم و مرمت سنگ نما ساختمان شهرداری	
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• عقــد قــرارداد احــداث زیرگــذر خــط مثلــث و اجــرای قســمتی از خاکبــرداری 	
توســط ادوات و نیروهــای خدمــات شــهری

• احداث فاز 2 پارک خلیج فارس	
• اجرای ادامه عملیات تکمیل ساختمان تجاری شهرداری	
• اجرای پروژه جدول گذاری و تعویض جداول فرسوده سطح شهر	
• اجــرای اگــوی کــوی روبــروی هــال احمــر جهــت هدایــت آب هــای ســطحی 	

شــهرک کوهســار
• درزگیری آسفالت معابر سطح شهر 15.000 متر طول	
• سنگفرش پیاده رو معابر سطح شهر به مساحت 800 مترمربع	
• پــارک 	 ســاماندهی  و  بهداشــتی  ســرویس  و  نمازخانــه  ســاختمان  احــداث 

اندیشــه
• محوطه سازی پارک فاز 2 و میدان امیری فیروزکوهی	
• ساماندهی پارک های تختی و پیاده روسازی خیابان تختی	
• پیاده روسازی و کفسازی سطح شهر	
• زیرسازی و آسفالت خیابان مقابل بیمارستان امام خمینی )ره(	
• اصاح پله ها جهت رفع مشکل هدایت آب های سطحی 	
• اجرای پروژه پله جاده تندرستی پارک کوهستان	
• زیرسازی و آسفالت معبر شهید فامیلی	
• اجرای دیوار ساحلی نهر کنگر خانی	

• زیرسازی، آسفالت و لکه گیری و روکش آسفالت سطح شهر	
• خاکبرداری محل دپو زباله فیروزکوه	
• احداث قبور انفرادی در فاز دوم آرامستان بهشت رضوان	
• بیس ریزی و زیرسازی کوچه های خاکی و فاقد آسفالت سطح شهر	
• پــروژه هــای امانــی ســطح شــهر شــامل ترمیــم آســفالت، ترمیــم جــدول، پیــاده 	

رو و انهــار ســطح شــهر
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• اجرای پروژه جدول گذاری و تعویض جداول فرسوده سطح شهر	
• درزگیری آسفالت سطح شهر	
• سنگفرش محله تختی	
• فاز دوم پروژه پله جاده تندرستی پارک کوهستان	
• احداث قبور انفرادی در فاز دوم آرامستان بهشت رضوان	
• ترمیم کانال هدایت آب و سرپوشیده نمودن آن در سطح شهر	
• تعویض المان میدان معلم	
• پــروژه هــای امانــی ســطح شــهر شــامل ترمیــم آســفالت، ترمیــم جــدول، پیــاده 	

رو و انهــار ســطح شــهر
• پیاده رو سازی و کفسازی معابر سطح شهر	
• احداث پارک در مسیر لوله نفت واقع در شهرک ولیعصر)عج(	
• احداث پل معبر 18 متری در جنب درمانگاه قدیم شهر	
• احداث زیرگذر پل معبر 18 متری در جنب درمانگاه قدیم شهر	
• لکه گیری، روکش آسفالت و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر	
• دیوار سنگی حائل رودخانه سطح شهر )نهر کنگرخانی(	
• تعویض المان میدان معلم شهر فیروزکوه	
• درزگیری رویه آسفالت معابر سطح شهر	
• احداث طبقه همکف ساختمان تجاری نگین شهرداری فیروزکوه	
• احداث جایگاه سیار پمپ بنزین در جنب شهرداری فیروزکوه	

• احداث مرکز معاینه فنی شهر فیروزکوه با مشارکت بخش خصوصی	
• آغــاز بــه کار دفتــر تســهیل گــری نوســازی، مشــارکت اجتماعــی و توســعه محلــه 	

ای شــهرداری فیروزکــوه )اولیــن شــهر در ســطح اســتان تهــران(
• فاز دوم اگوی هدایت آب های سطحی شهرک کوهسار	
• جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت معبر 18 متری جنب درمانگاه قدیم	
• احداث تصفیه خانه کشتارگاه سنتی دام فیروزکوه	
• احداث طبقه اول و تکمیل ساختمان تجاری نگین شهرداری فیروزکوه	
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اقدامات حوزه خدمات شهر در سال 92 و 93

• تعمیــر و نصــب پمــپ آب جنــب اســتخر مقابــل شــهرداری بــه همــراه بازســازی 	
چــاه آب

• نصــب ایســتگاه تاکســی در میــدان معلــم ، ســه راه شــهرک ولیعصــر ، شــهرک 	
کوهســار و شــهرک ولیعصــر

• حفر کانال جهت لوله کشی بهشت رضوان	
• نصب تابلو نماز در پارک ها	
• تسطیح خاک جنب میدان امام علی )ع(	
• نصب زیرمخزنی سطل زباله در خیابان پاسداران و جاده قدیم	
• حمل مصالح جهت اجرای آبنمای روبروی فرمانداری	
• لوله گذاری و نصب پل جنب ایستگاه وانت داران	
• حمل مصالح به بهشت رضوان جهت دیوار کشی	
• حمل خاک به استخر شهرداری در چند مرحله	
• نصب نرده پارک خیابان تختی	
• نصب گاردریل خیابان مزار شهدا	
• آماده سازی پایه پرژکتور ، مونتاژ و نصب در پارک تختی	
• برق رسانی به آبنمای روبروی فرمانداری	
• رفع عیب از روشنایی محوطه دادگستری	
• تعمیر پرژکتور های مسیر امامزاده اسماعیل)ع(	
• نصب تیرهای بازشده میدان راه آهن و راه اندازی مجدد 	

• نصب و جمع آوری پمپ آب میدان سپاه	
• نصب تیرها در مسیر میدان امام علی )ع( تا اداره آب و فاضاب	
• پیگیری رفع مشکل کنتور های پارک کوهستان و روبروی فرمانداری	
• نصب پمپ آب روبروی شهرداری	
• انتقــال بــرق ورودی از فــاز شــب بــه فــاز روز و نصــب کنتاکتــور و فتوســل 	

روبــروی هــال احمــر
• لوله گذاری ، کابل کشی ، بتن ریزی و نصب تیر ورودی استخر شهرداری	
• تعمیر پرژکتور های برج نوری پارک شهرک ، میدان شهرک و پارک 11 شرقی	
• جابجایی تیر رفلکتوری روبروی سه راه کوهسار	
• لوله گذاری ، کابل کشی و نصب تیرهای روشنایی در محوطه خلیج فارس	
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• احداث پیش سردکن و تجهیز آن 	
• تعویض چنگک ها به تعداد 100 عدد 	
• تغییرات داخلی سالن کشتارگاه	
• تخلیــه ســپتیک و در چنــد مرحلــه و تعمیــرات داخــل ســپتیک ) احــداث دیــوار 	

حائــل ( و قــرار دادن درپــوش بــر روی آن
• احداث چاه ضبط الشه 2 حلقه	
• تعمیرات  و تعویض خودرو حمل گوشت	
• احداث چاه آب و خرید پمپ آب و تعمیرات آن	
• خاکبرداری و تخت کردن گلخانه قدیم جهت احداث بازار روز	
• جوشکاری و دیوار کشی داخلی بازار روز شهرداری	
• حمل مصالح به پارک فاز 2 امیری فیروزکوهی	
• حمل نخاله های اطراف محوطه امامزاده اسماعیل)ع( در چند مرحله	
• شروع عملیات خاکبرداری معبر 18 متری	
• حمل مصالح به میدان راه آهن جهت اجرای آب نما	
• شروع بازگشایی راه امامزاده سبز پوش خیابان تختی	
• حمل بیس و خاک به پارک پیامبر اعظم جهت اجرای گلدان صخره ای	
• نصب نرده آهنی دور پارک پشت مزار	
• حمل چراغ روشنایی به پارک فاز 2 امیری فیروزکوهی	
• نصب تیر های چراغ روشنایی پارک فاز 2 امیری فیروزکوهی	

• نصب ریسه های رنگی در بلوار شهر	
• اجرای میدان امام رضا)ع(	
• تعمیر ساعت میدان امام خمینی )ره(	
• کابل کشی بهشت رضوان	
• امامــزاده 	 تــا  )ع(  علــی  امــام  میــدان  از  روشــنایی  تیرهــای  اتصالــی  رفــع 

) ع ( عیل ســما ا
• تعویض تیر های شکسته و المپ های پارک کوهستان	
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اقدامات حوزه خدمات شهر در سال 95

• برگــزاری کاس هــای آموزشــی پیشــگیری از اعتیــاد و بیمــاری هــای واگیــر بــرای 	
کارگران

• اجرای فنس کشی مزار بهشت رضوان	
• خاکبرداری و تسطیح پارک فاز 3 امیری فیروزکوهی	
• ساخت آالچیق برای پارک فاز 3 امیری فیروزکوهی	
• کابل کشی برای تیرهای روشنایی فاز 3 امیری فیروزکوهی	
• تعویض پروژکتورهای بلوار شهرداری	
• خاکبرداری و تسطیح انتهای جاده قدیم مازندران	
• نصب تیر های روشنایی پارک فاز 3 امیری فیروزکوهی	
• خاکریزی فاز اول 18 متری روبروی داروخانه عموزاده	
• تخــت کــردن خیابــان فنــی و حرفــه ای جهت بازگشــایی مســیر جدید دسترســی 	

بــه کوچــه شــهید فامیلی
• ساخت پل و دریچه های فلزی در چند مرحله	
• سیم کشی برق داخل بازار روز شهرداری	
• بیس ریزی کوچه پشت اکبرجوجه موالیی	
• تخریب ساختمان های مخروبه در محله های قدیمی سطح شهر در بند 20	
• بیس ریزی کوچه های شهید فامیلی	
• حمل خاک به میدان امیری فیروزکوهی جهت اجرای فضای سبز	
• بیس ریزی کوچه های پشت رستوران سعید	

• ساخت پل های بتنی برای ورودی کوچه های شهرک ولیعصر )عج(	
• بیس ریزی کوچه دشتستان 16 شهرک مخابرات	
• نظافت و حمل نخاله های ساختمانی مسجد امام حسین )ع(	
• نصب المان های شهدا بر روی تیر های برق شهرک ولیعصر و بلوار مالیات	
• تخریب ساختمان های مسیر بازگشایی امامزاده سبز پوش تختی	
• ساخت سطل های مکانیزه توسط نیروهای خدمات شهری 	
• ساخت فرغون های خدماتی توسط نیروهای خدمات شهری	
• نصب و اجرای ساعت اذان گو در پارک فاز 2 امیری و پارک کوهستان	
• اجرا و نصب تیرهای چراغ برق بلوار کوهسار	
• رنگ آمیزی دیوار های سرایداری بهشت رضوان	
• اجرای عملیات توسعه میدان شهرک ولیعصر )عج(	
• کابل کشی و نصب پمپ برای آبنمای میدان شهرک ولیعصر )عج(	
• بیس ریزی کوچه های سطح شهر	
• ساخت آسفالت و لکه گیری توسط نیروهای حوزه خدمات شهری	
• اجرای آبخوری پارک فاز 2 امیری فیروزکوهی و پارک کوهستان	
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• نظافت گروهی بلوارها، دشت ناصر و سطح شهر	
• افتتاح بلوار 9 دی	
• تشکیل پرونده بهداشتی و انجام آزمایشات خون و هپاتیت برای کارگران	
• نمک پاشی معابر و خیابان های سطح شهر	
• نصب تابلوی معرفی شهرستان	
• ریگاژ و تسطیح معبر 18 متری	
• بیس ریزی کوچه های شهرک پیام فجر	
• شست و شوی جوی های آب سطح شهر	
• شست و شوی جداول سطح شهر	
• آهک پاشی جوی های آب سطح شهر	
• الیروبی رودخانه های سطح شهر	
• بیس ریزی و ریگاژ کوچه جنب سایپا	
• ساخت پل برای کوچه ها	
• خاکبرداری محل احداث ساختمان جدید آتش نشانی دشت ناصر	
• لکه گیری آسفالت	
• تخت کردن راه ارتباطی پشت رستوران بهمن	
• کابل کشی و نصب تیرهای برق پارک حرم	
• کابــل کشــی بــرق و نصــب تیرهــای روشــنایی پشــت کوچــه هــای شــرقی شــهرک 	

ــر )عج( ولیعص

• اجرای آبخوری فاز 1 و 2 پارک امیری فیروزکوهی	
• اجرا و خاکریزی میدان شورا در خیابان 18 متری	
• نصب المان بسیج در ورودی دشت ناصر	
• شست و شو و نظافت دوره ای مزار شهدا	
• حضور پرشور پرسنل در مراسمات راهپیمایی 22 بهمن ، 9 دی و روز قدس	
• جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر به صورت دوره ای	
• اجرا و خاکبرداری پارک حرم جنب امامزاده اسماعیل )ع(	
• برگزاری کاس های آموزشی بهداشتی و انتظامی برای کارگران	
• نصب تیرهای روشنایی وسط بلوار کوهسار	
• رفع سد معبر به صورت دوره ای	
• حفر چاه آب برای شستن جداول جنب بانک ملی	
• تسطیح و ریگاژ انتهای خیابان شهید فامیلی در چند مرحله	
• اعزام نیرو به کرمانشاه جهت کمک به هموطنان و زلزله زدگان	
• هدایت آب های سطحی پشت راه آهن	
• ــر وقــوع ســیل و کمــک بــه ســتاد بحــران 	 ــر اث ــه روســتای انزهــا ب ــرو ب اعــزام نی

شهرســتان
• الیروبی رودخانه های سطح شهر 	
• انجام پروژه های امانی مربوط به خدمات شهری ، بند 20 و جامعه ایمن 	
• خرید دال بتنی به تعداد 450 عدد و اجرا در سطح شهر	

اقدامات حوزه خدمات شهر در سال 96
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• تعمیرات داخلی و بازسازی نمای گرمابه شهرداری فیروزکوه 	
• اعــزام نیــرو و ادوات بــه روســتاهای سرخدشــت، انزهــا و الســم بعــد از وقــوع 	

ســیاب و مســدود شــدن مســیر راه ارتباطــی
• فنس کشی پارک های امیری فیروزکوهی	
• احداث سوله جهت پارکینگ ماشین آالت و انبار نمک 	
• ایجاد ترانشه در سایت دفن زباله 	
• حفر چاه آب در غسالخانه	
• تعویض سنگ کف کشتارگاه سنتی شهرداری و تعمیرات داخلی 	
• خاکریزی بلوار امام رضا )ع( به سمت امیریه	
• از طریــق 	 بنــه  زبالــه منطقــه ســیاه  پیگیــری جهــت واگــذاری محــل دفــن 

ســازی مســتند  کمیســیون 
• احداث پناهگاه سگ های باصاحب	
• ادامه جاده سازی و خاکبرداری مجموعه خلیج فارس	
• تعمیر دستگاه الشه سوز کشتارگاه	
• رسیدگی به فضای سبز کشتارگاه	
• نصب دوربین های مداربسته کشتارگاه	
• نظارت دائم بر عملکرد قصابان و دام های قابل کشتار در کشتارگاه	
• حفر چاه جدید الشه در کشتارگاه	
• آهک پاشی سالن و محوطه کشتارگاه به صورت دوره ای	

• تعمیر و تعویض پمپ آب کشتارگاه	
• جهــت 	 کشــتار  ســالن  روزانــه  شستشــوی  جهــت  کارواش  دســتگاه  خریــد 

آلودگــی از  جلوگیــری 
• گندزدایی سالن و محوطه کشتارگاه	
• تخلیه کردن چاه سپتیک کشتارگاه	
• حفر چاه پساب در انتهای سپتیک کشتارگاه جهت هدایت آب خروجی	
• کلر زنی آب چاه کشتارگاه به صورت دوره ای	
• خرید جرثقیل جدید برای الشه های گاوی	
• اجرا و نصب تیرهای وسط بلوار شهرک ولیعصر )عج(	
• گرفتن اتصالی تیرهای روشنایی بلوار 45 متری در بارندگی فصل بهار	
• تعویض حباب های تیرهای برق به تعداد 350 عدد	
• نصب تیرهای خیابانی وسط بلوار خیابان فامیلی به تعداد 11 عدد	
• تعویض پروژکتورهای روشنایی سطح شهر 25 عدد	
• ترمیم کابل کشی مسیر خیابان حرم و بلوار شهرداری به متراژ 600 متر	
• تعمیر پمپ های آب پارک ها به تعداد 4 عدد	
• نصب برج نوری در پارک ها به تعداد 3 عدد	

اقدامات حوزه خدمات شهر در سال 97
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• ساخت سطل زباله مکانیزه به تعداد 30 عدد	
• تعمیر سطل های زباله و تعویض چرخ های آنها به تعداد 100 عدد	
• ساخت فرغون کارگری توسط واحد جوشکاری 30 عدد	
• ساخت پل بتنی سر کوچه ها به تعداد 15 پل	
• ساخت دریچه آهنی کانال ها به تعداد 30 عدد	
• تعویض حباب های تیرهای برق به تعداد 400 عدد	
• رنگ آمیزی جداول سطح شهر به متراژ 1000 متر طول	
• رنگ آمیزی حفاظ پل های سطح شهر به تعداد 15 پل	
• نخاله برداری سطح شهر به تناژ 1000 تن 	
• تعمیر خودروهای سنگین توسط واحد موتوری	
• الیروبی و لجن کشی رودخانه کنگرخانی به مقدار 500 تن	
• ــه 	 ــه ب ــیاه بن ــه س ــه منطق ــا ب ــال آنه ــب و انتق ــای باصاح ــگ ه ــع آوری س جم

تعــداد 150 قــاده
• نصــب و تعویــض تابلوهــای تخریــب شــده ابتــدای کوچــه هــا برابــر گزارش های 	

مردمــی بــه تعــداد 20 عدد
• آهک پاشی سینی و سطل زباله و شستشوی آن ها در 20 مرحله 	
• جمــع آوری و حمــل زبالــه و انتقــال آن بــه منطقــه دفــن زبالــه بــه مقــدار 10000 	

تــن 
• کابل کشی پارک خلیج فارس و میدان امیری به متراژ 1000 متر	

• نصــب تیرهــای روشــنایی پارکی میــدان امام خمینــی )ره( و امیــری فیروزکوهی 	
بــه تعــداد 60 عدد

• نصب برج نوری در پارک ها به تعداد 6 عدد	
• تعویض پروژکتورهای روشنایی سطح شهر به تعداد 30 عدد	
• نصب تیرهای خیابانی وسط بلوار به تعداد 25 عدد	
• تعمیر پمپ های آب چاه و آبنما به تعداد 6 عدد	

اقدامات حوزه خدمات شهر در سال 98
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• کابل کشی پارک جنب لوله گاز و آبشار پارک کوهستان به متراژ 500 متر	
• نصب تیرهای روشنایی پارکی به تعداد 14 عدد	
• نصب برج نوری به تعداد 2 عدد	
• تعمیر و سرویس دوره ای پمپ آب آبشار و چاه ها در 4 مرحله	
• تعویض المپ های سوخته 200 عدد	
• مونتاژ و نصب تابلو برق به تعداد 3 عدد	
• نصب و تعویض پروژکتورهای سطح شهر به تعداد 10 عدد	
• تعویض حباب های شکسته تیرهای برق به تعداد 60 عدد	
• جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر به تناژ 1200 تن	
• جمــع آوری ســگ هــای باصاحــب و انتقــال بــه منطقــه ســیاه بنــه بــه تعــداد 	

100 قــاده
• تعمیر موتور خاورهای مکانیزه و کامیون توسط واحد موتوری	
• ساخت پل بتنی در سطح شهر به تعداد 7 پل	
• ساخت دریچه آهنی بر روی کانال ها به تعداد 25 عدد	
• تعمیر سطل های زباله و تعویض چرخ های آن ها به تعداد 80 عدد	
• رنگ آمیزی جداول میادین سطح شهر به متراژ 700 متر طول	
• الیروبی و لجن کشی کانال های سطح شهر به مقدار 50 تن	

اقدامات به صورت دوره ای و مشترک :
• شستشوی جوی های آب سطح شهر به صورت ماهانه در 2 مرحله	
• آهک پاشی جوی های آب سطح شهر به صورت فصلی	
• آهک پاشی زیرمخزنی سطل های زباله در سطح شهر	
• شستشوی سطل های زباله مکانیزه به صورت دوره ای 	
• الیروبی رودخانه های سطح شهر و مسیر کنگرخانی به صورت فصلی	
• الیروبــی کانــال هــای ســطح شــهر بــه صــورت دوره ای و رفــع گرفتگــی در 	

بارندگــی هــا
• نمک پاشی سطح شهر در بارندگی ها و یخ زدگی معابر 	
• جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر	
• تسطیح و دپوی نخاله ها از محل دپوی انتهای شهرک کوهسار 	
• شستشــوی جــداول بلــوار 45 متــری ، امــام رضــا )ع( و امیــری فیروزکوهــی بــه 	

صــورت ماهانــه
• نظافت گروهی سطح شهر به صورت هفتگی و محله ای	
• تعمیرات و نگهداری ماشین آالت به صورت دوره ای	
• حمل و بارگیری بیس برای روزهای بارانی و بیس ریزی کوچه ها	

اقدامات حوزه خدمات شهر در سال 99
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پروژه های شهرداری از نگاه تصویر
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112 طرح معبر 18 متری در 4 سال اول



طرح معبر 18 متری در 4 سال دوم113
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