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رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز کشــور وقــف را نشــانه عشــق و ارادت بــه 
مکتــب اهل بیــت )ع( دانســت و گفــت: وقــف نشــانه ســخاوت، دور 
اندیشــی و ایمــان اســت و بایــد بــر اســاس نیــاز جامعــه انجــام شــود.
ــنبه در  ــامگاه پنجش ــی ش ــن قرائت ــلمین محس حجت االسالم والمس
همایــش »همــه واقــف باشــیم« در مســجد جامــع دماونــد بــا حضور 
جمعــی از مســئوالن و اهالــی ایــن شهرســتان برگــزار شــد بــا اشــاره 
بــه اهمیــت وقــف اظهــار کــرد: وقــف یکــی از توفیقــات ارزشــمند در 
اســالم اســت کــه کــم و یــا زیــاد بــودن آن اهمیتــی نــدارد و آنچــه 

مهــم اســت، بایــد بــر اســاس نیــاز جامعــه انجــام شــود.
مفســر قــرآن کریــم بــا بیــان اینکــه نقــش خیریــن در توســعه وقــف 
بســیار مهــم اســت، گفــت: موقوفــات بایــد علنی باشــد و مشــخصات 
وقفــی در مســاجد و تکایــا بایــد بــر روی کاشــی کاری هــا حکاکــی 
ــف عمــل شــود و  ــه در وق ــت صــورت گرفت ــان نی ــه هم شــود و ب

نمی تــوان در محــل و یــا مــکان دیگــر وقــف صــورت گیــرد.
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز بــا بیــان اینکــه وقــف الزم نیســت حتمــًا 
مــال باشــد، افــزود: یکــی از ویژگی هــای دیــن اســالم ایــن اســت 
ــر  ــد متعــال خــرج کنیــم، جــای آن پ کــه هــر میــزان در راه خداون
ــول حــق پیــش  ــام جــواد )ع( ›اگــر پ ــه فرمــوده ام ــا ب می شــود ام

آمــد و ندادیــد، دو برابــر آن بــرای ناحقــی هــدر مــی رود.

رئیس ستاد اقامه نماز:
 وقف نشانه عشق به مکتب اهل بیت)ع( است

رونمایی از تمبر آستان مقدس امامزاده هاشم )ع( 
شهرستان دماوند در همایش »همه واقف باشیم«

تجلیل از اعضای هیأت امناها و واقفان نمونه در همایش »همه واقف باشیم«

نشست تخصصی  نخبگان دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد دماوند به مناسبت هفته وقف

برگزاری همایش وقف و نام آوران ورزشی 
شهرستان دماوند با حضور نونهاالن 

نشست تخصصی هفته وقف با حضور هیئت های 
مذهبی و دارالقرآن های در شهرستان دماوند

نمایشگاه فرش آقا بزرگ

ــاد شــنیده می شــود، همــان  ــدی زی ــان کشــاورزان دماون ــن روزهــا از زب واژه ســرطان کــه ای
ــاه  ــه ریشــه گی ــام علمــی Orobanche اســت. ریشــه خــود را ب ــا ن ــی ب ــز علــف هــرز انگل گل جالی
ــاه  ــد، گی ــی برســد، اســتفاده می کن ــاه اصل ــه گی ــد و از مــواد غذایــی قبــل از اینکــه ب وصــل می کن

ــد محصــول نمی شــود. ــه تولی ــادر ب ــی ضعیــف شــده و دیگــر ق اصل
ــن مــورد گفــت:  ــی کارشــناس ارشــد رشــته کشــاورزی دانشــگاه آزاد رودهــن در ای ــور عل ســاناز پ
ــده  ــواد ترشح ش ــک م ــق تحری ــذر از طری ــود، ب ــروع می ش ــذر ش ــا ب ــز ب ــی گل جالی ــه زندگ چرخ
ــان  ــاه میزب ــه گی ــه ریش ــال ب ــس از اتص ــه زده و پ ــاک جوان ــان در زیرخ ــاه میزب ــه گی ــط ریش توس
زندگــی خــود را ادامــه می دهــد و ایــن همــان آغــاز خســارت بــه محصــول اســت و زمانــی کــه از 
دل خــاک بیــرون می آیــد، خســارت خــود را بــه محصــول زده اســت. گل جالیــز، انــگل بســیاری از 
گیاهــان زراعــی و غیــر زراعــی اســت کــه بــا اســتقرار روی ریشــه گیاهــان ســاالنه به طــور متوســط 
ــه اینکــه 70 درصــد دوره  ــا توجــه ب ــی ب ــاه انگل ــن گی ــد. ای ــا 100 درصــد خســارت وارد می کن 5 ت
زندگــی خــود را زیــر خــاک می گذرانــد و بذرهــای آن تــا 13 ســال امــکان زنــده مانــدن در خــاک را 
دارد، کنتــرل گل جالیــز را بســیار مشــکل کــرده اســت. ایــن انــگل دارای بذرهــای بســیار ریــز بــوده 
ــاد و  ــن بذرهــا توســط ب ــد، ای ــد می کن ــذر تولی ــز حــدود 250 هــزار ب ــه گل جالی به طــوری هــر بوت
ــه هســتند،  ــواب اولی ــز دارای خ ــای گل جالی ــب بذره ــوند، اغل ــا می ش ــی جابه ج ــاری به راحت آب آبی
حداکثــر فاصلــه بــذر از ریشــه میزبــان بــرای تأثیرپذیــری از مــواد محــرک جوانه زنــی دو ســانتیمتر و 
مدت زمــان الزم بــرای تأثیرپذیــری گل جالیــز از مــواد محــرک ریشــه میزبــان پــس از آماده ســازی 

زمیــن کشــت بیــن 48ـ 24 ســاعت اســت.
ــه می دهــد:  ــی دیگــر کارشــناس ارشــد رشــته کشــاورزی دانشــگاه آزاد رودهــن ادام محســن قرای
ــارت وارد  ــد خس ــا 80 درص ــد، ت ــد می کن ــا رش ــه آنه ــی در مزرع ــرطان گیاه ــن س ــه ای ــی ک زمان
می کنــد و بســیاری از آنهــا زمیــن خــود را رهــا می کننــد، زیــرا دیگــر ارزش جمــع آوری، بســته بندی 
ــان  ــم به پای ــد ه ــن شــک و تردی ــه ای ــد ســالی اســت ک ــه چن ــدارد. البت ــازار را ن ــه ب و فرســتادن ب
رســیده و کشــاورزان کامــًا می داننــد کــه ایــن ســرطان گیاهــی بــه سراغشــان خواهــد آمــد، امــا 
بــاز می کارنــد چــون چــاره ای جــز ایــن ندارنــد، کشــاورزند، از کودکــی ایــن کار را کرده انــد و شــغل 
ــه  ــادر ب ــی ق ــه حت ــاورزی ک ــد. کش ــد بدهن ــری نمی توانن ــه کار دیگ ــت، دل ب ــان اس ــا و اجدادش آب
تأمیــن هزینــه بــذر، کــود و آب الزم نیســت، بــه یک بــاره تمــام درآمــد ســاالنه اش بــه تــاراج آفــت 
ــه ســال قیمتــش  ــا کــودی کــه ســال ب ــذر اصاح شــده بخــرد، ی ــی نیســت، ب مــی رود، دیگــر پول
ــط ــود، را خریططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ــه می ش اضاف

ــد. طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططــداری کن
امســال کشــاورزان دماونــدی، خســارت زیــادی را بــه ســبب گل جالیــز متحمــل شــده اند. موضوعــی 
کــه جــای خالــی حمایــت از کشــاورز را بــار دیگــر بــه نمایــش می گــذارد. ان شــاءاهلل در شــماره های 
آتــی تــاررود حداقــل راهکارهــای مبــارزه بــا ایــن انــگل را منتشــر می کنیــم شــاید مســئوالن هــم 

xxxxx.چــاره ای بــرای ســال آینــده بیندیشــند

ــالم آباد،  ــاد، اس ــون علی آب ــتاهای همچ ــور از روس ــا عب ــه ب ــاده ای ک ــاد، ج ــاده صالح آب ج
رســتم آباد و وادان، در نهایــت بــه کیــالن و ایوانکــی ختــم می شــود؛ جــاده خاکــی و 
قدیمــی روســتایی کــه چندیــن ســال پیــش تنهــا بــرای عبــور و مــرور روســتایی ســطح آن 

ــل شــد. ــردد تبدی ــه محــوری شــلوغ و پرت ــان، ب ــا گــذر زم ــد و ب آســفالت گردی
ایــن جــاده پرپیچ وخــم و پــر از فرعــی کــه محــل تــردد وســایل نقلیــه کشــاورزی، بــاری و 
ســواری بــه محــور اصلــی و برعکــس اســت، دارای ده هــا نقطــه کامــال کــور دیــد نســبت 
به وســیله نقلیــه روبــرو اســت و همــه ایــن ایــرادات، مــواردی واضــح از ایــرادات ایــن محــور 

خطــر از دیــد کارشناســان و راننــدگان اســت.
قاعدتــًا از تبدیــل یــک جــاده خاکــی روســتایی فاقــد هیــچ اصــول جاده ســازی کــه نهایــت 
ســرعت عبــوری از آن در حــدود 20 کیلومتــر در ســاعت بــود بــه یــک محــور اصلــی کــه 
تقریبــا هیــچ وســیله نقلیــه ای ســرعت مجــاز عبــور از آن را رعایــت نمی کنــد، انتظــاری جــز 
ایــن هــم نمی رفــت کــه هــر روز شــاهد اصلی تریــن مــوارد واژگونــی، تصــادف، برخــورد بــا 

ادوات کشــاورزی و افــراد و حتــی تیــر بــرق کنــار جــاده باشــیم.
ــرای  ــتان ب ــئوالن شهرس ــه مس ــالش مجموع ــن، ت ــت ممک ــن حال ــد ایده آل تری ــر چن ه
بهســازی ایــن جــاده همچــون بخــش موجــود آن در ســمنان اســت کــه البتــه مجمــوع اخبــار 
منتشرشــده از ســال 95 نشــان از ایــن دارد کــه ایــن مــورد در حــد قــول باقی مانــده اســت؛ 
ــی  ــود، چاره اندیش ــزارش داده می ش ــور گ ــن مح ــر روز از ای ــه ه ــات ک ــدد تصادف ــی تع ول
موقــت مســئوالن امــر را طلــب می کنــد کــه البتــه انگشــت نشــانه بــه ســمت خروجی هایــی 

اســت کــه از نشســت های شــورای ترافیــک شهرســتان بایســتی منتــج گــردد.
ســرعت غیرمجــاز ماشــین های ســبک و ســنگین عبــوری از ایــن محــور نســبت بــه ســرعت 
ــور  ــن مح ــر در ای ــاد خط ــل ایج ــن عام ــیر اصلی تری ــای مس ــده در تابلوه ــاز اعالم ش مج
ــرل دوره ای  ــرای کنت ــس راه ب ــتقرار پلی ــرعت گیر و اس ــتفاده از س ــع اس ــه به تب ــت ک اس

ــود. ــوادث می ش ــن ح ــیاری از ای ــش بس ــل کاه ــوری، عام ــین های عب ــرعت ماش س
ــی و  ــبرنگ ترافیک ــتفاده از  ش ــاط، اس ــی نق ــی در برخ ــدب ترافیک ــه مح ــتفاده از آین اس
چشــم گربه ای ســوالر بــرای هدایــت مســیر در شــب های تاریــک ایــن مســیر، راه حل هــای 
ــن محــور مخصوصــًا  ــی در ای ــه افزایــش حداقل هــای ایمن ــد ب ســاده ای اســت کــه می توان

ــد. ــک کن ــد، کم ــوادث می باش ــاالی ح ــار ب ــه دارای آم ــز آن ک ــاط حادثه خی در نق
ــی  ــور اصل ــی مح ــز حت ــاط حادثه خی ــی از نق ــور و برخ ــن مح ــوادث ای ــا ح ــفانه گوی متأس
دماوند-فیروزکــوه کــه شــاهد تصادفــات تکــراری و مشــابه اســت، بــرای مســئوالن 
شهرســتان، عــادی شــده اســت و گویــا قــرار نیســت اقــدام خاصــی صــورت پذیــرد تــا خطــر 

ــد.  ــی بمان ــا باق ــان پابرج ــی همچن ــور بی تفاوت در مح

جاده صالح آباد؛ محور خطر در 
مسیر بی تفاوتی مسئوالن

ارائه دهنده جدیدترین طرح ها در رنگ های مختلف
شماره تماس 
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ــا  ــری ب ــت خب ــرفی در نشس ــد اش ــلمین احم ــالم والمس حجت االس
خبرنــگاران بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه وقــف از برگــزاری بیــش 
از 80 برنامــه فرهنگــی در طــول ســال در ایــن شهرســتان خبــر داد و 
اظهــار کــرد: طــرح آرامــش بهــاری، نشــاط معنــوی، ضیافــت الهــی، 
تجلیــل از امامــزادگان در دهــه کرامــت، برگــزاری مســابقات قرآنــی و 
برگــزاری محافــل انــس بــا قــرآن جملــه فعالیت هــای فرهنگــی انجــام 

ــد اســت. شــده توســط اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان دماون
ــارد و 500 میلیــون  وی افــزود: بازســازی امامزاده هــا، انجــام ســه میلی
تومــان اجــرای نیــت از موقوفــات در طــول ســه ســال اخیــر، حمایــت از 
ائمــه جماعــات، ســاخت مســتند از امامــزاده هــای شهرســتان از دیگــر 

امــور فرهنگــی انجــام شــده در شهرســتان دماونــد اســت.
ــرد:  ــان ک ــد بی ــتان دماون ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
سیاســت اداره اوقــاف و امــور خیریــه در ایــن شهرســتان بــر ایــن اســت 
کــه از هیئــت امناهــای فعــال تقدیــر و تشــکر شــده و افــراد غیرفعــال 

ــد. ــری کنن ــر کناره گی ــن ام از ای
ــینیه ها  ــای حس ــت امن ــد هیئ ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ــه ک ــرفی اضاف اش
ــور  ــوص ام ــی در خص ــه چندان ــراف هزین ــهرهای اط ــد و ش در دماون
ــه  ــی ک ــد، در حال ــی دارن ــی کم ــت زای ــد و معرف ــی نمی کنن فرهنگ
حســینیه مرکــزی فرهنگــی اســت و بایــد امــور فرهنگــی بیشــتری در 

ــد. آن انجــام ش

* ۹۰ درصــد از موقوفــات شهرســتان دماونــد مربــوط بــه 
عزاداری سیدالشــهدا )ع( اســت

وی بــا بیــان اینکــه 90 درصــد از موقوفــات شهرســتان دماونــد مربــوط 
بــه عــزاداری سیدالشــهدا )ع( اســت، تصریــح کــرد: اداره اوقــاف و امــور 
ــالوه  ــرده و ع ــل ک ــا عم ــاس وقف نامه ه ــر اس ــاه ب ــن م ــه در ای خیری
ــزرگ  ــی، حماســه ب ــه اجــرای همایش هــای عاشــورایی، زینب ــر آن ب ب

ــم. ــزاداری می پردازی ــای ع ــت از هیئت ه ــورا و حمای عاش
ــرد:  ــوان ک ــد عن ــه شهرســتان دماون ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
ــی در  ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــر ارائ ــالوه ب ــاد ع ــن نه ــبختانه ای خوش
ســال جــاری توانســته اســت بــه 250 میلیــون نفــر بــا هزینــه ای بالــغ 
بــر یــک میلیــارد تومــان در هیئت هــای مذهبــی کمــک نقــدی کنــد.
اشــرفی در خصــوص تعــداد موقوفه هــای ســنددار در شهرســتان 
ــداد  ــن شهرســتان تع ــورد وقفــی در ای ــداد 850 م ــد گفــت: از تع دماون
600 موقوفــه دارای ســند اســت و مابقــی آن بایــد باهمــت و همــکاری 
ــرادی از  ــر اف ــن اگ ــرد، همچنی ــرار گی ــری ق ــورد پیگی ــا م هیئت امن
وجــود وقفیــات اطــالع دارنــد بایــد بــه اداره اوقــاف اطــالع دهنــد تــا 

ــزوده شــود. ــات اف ــه موقوف ب

ــات  ــه موقوف ــون ب ــال ۹۰ تاکن ــد از س ــف جدی *۳۰ وق
ــوزی در  ــت/ مج ــده اس ــزوده ش ــد اف ــتان دماون شهرس
راســتای وقــف تئاتــر مذهبــی در شهرســتان دماونــد صادر 

شد
وی خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه از ســال 90 تاکنــون تعــداد 30 وقــف 
جدیــد بــه موقوفــات شهرســتان دماونــد افــزوده شــد کــه 20 مــورد از 

ایــن موقوفــات در طــول ســه ســال گذشــته انجــام شــده اســت.
ــه ضــرورت  ــد ب ــتان دماون ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
انجــام وقف هــای جدیــد و مناســب بــا نیازهــای روز پرداخــت واظهــار 
ــر مذهبــی  ــال مجــوزی در راســتای وقــف تئات ــوان مث ــه عن داشــت: ب

در ایــن شهرســتان صــادر شــد تــا از ایــن 
ــب  ــی در غال ــاء اله ــخ انبی ــق تاری طری
ــی در  ــده و گام ــش درآم ــه نمای ــر ب تئات

راســتای توســعه فرهنگــی اســت.
ــاره  ــناد اج ــداد اس ــورد تع ــرفی در م اش
ــادآور  ــد ی داده شــده در شهرســتان دماون
شــد: تعــداد ایــن اســناد در ســال گذشــته 
316 ســند بــود کــه ایــن میــزان در ســال 
ــه  ــش یافت ــند افزای ــه 456 س ــاری ب ج

اســت.

در  موقوفــه  ســند   ۲۰۰  *
ــد تــک برگــی  شهرســتان دماون

ــت ــده اس ش
ــک برگــی شــدن اســناد  ــورد ت وی در م

موقوفــات خاطرنشــان کــرد: 200 ســند موقوفــه در شهرســتان دماونــد 
تــک برگــی شــده اســت و 100 پرونــده ثبتــی در ایــن خصــوص باقــی 

مانــده کــه مربــوط بــه حســینیه هــا و مســاجد مــی شــود.
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان دماونــد از انجــام »جــی 
ــد و  ــرای بخشــی از رقبه هــای موجــود در شهرســتان دماون آی اس« ب
جانمایــی بــر اســاس نقشــه هــای جهانــی خبــر داد و همچنیــن انجــام 
ــان  ــق کارشناس ــامانه از طری ــتم س ــات در سیس ــذاری رقب ــت گ قیم
ــتا را از  ــهر و روس ــت ش ــا و وضعی ــری ه ــر اســاس کارب دادگســتری ب
دیگــر امــور انجــام شــده توســط اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 

ــد برشــمرد. دماون

* یــک وقــف جدیــد در حــوزه درمانــی در روســتای 
ــرآن در  ــاخت دارالق ــید/ س ــت رس ــه ثب ــد ب ــار دماون دهن

ــی دارد ــه بان ــاز ب ــد نی ــتان دماون شهرس
اشــرفی گفــت: بــا توجــه بــه تبلیغــات صورت گرفتــه در حــوزه قرآنــی، 
وقف هایــی صــورت گرفتــه؛ امــا دارالقــرآن هنــوز ســاخته نشــده اســت 

و نیــاز بــه بانــی دارد.
ــد تصریــح کــرد:  رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان دماون
ــود  ــد وج ــتان دماون ــن و ... در شهرس ــوالن، زوجی ــت معل ــف حمای وق

ــد همــت جمعــی اســت. ــن نیازمن ــدارد کــه ای ن
ــتای  ــی در روس ــوزه درمان ــد در ح ــف جدی ــک وق ــرد: ی ــان ک وی بی
دهنــار دماونــد بــه ثبــت رســید؛ در ایــن راســتا، یــک واحــد آپارتمــان 

ــد. ــف ش ــان وق ــون توم ــه ارزش 150 میلی ب

* پیشــرفت فیزیکــی ۷۵ درصــدی در مباحــث حقوقــی و 
ثبتــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان دماونــد/ ۱۵ 

بقعــه متبرکــه در شهرســتان دماونــد دارای درآمد اســت
وی بــا اشــاره بــه وجــود 270 پرونــده جریانــی در دادگاه هــای ذیصــالح 
در خصــوص تعــدی بــه موقوفــات، تغییــر کاربــری هــا، واگــذاری هــای 
غیرقانونــی و تصرفــات بیــان کــرد: خوشــبختانه در ســال جــاری شــاهد 

پیشــرفت فیزیکــی 75 درصــدی در مباحــث ثبتــی بودیــم.
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان دماونــد از اجــرای 
ــر داد  ــن شهرســتان خب ــه متبرکــه ای ــی در هشــت بقع ــات عمران عملی
ــتان  ــن شهرس ــهر ای ــج ش ــه در پن ــداد 38 بقع ــی تع ــت: به طورکل و گف

ــد  ــی فاق ــد و مابق ــه دارای درآم ــداد 15 بقع ــن تع ــه از ای وجــود دارد ک
ــازی آن  ــه بازس ــران ب ــبختانه خی ــه خوش ــت ک ــات اس ــد و امکان درآم

می پردازنــد.
اشــرفی در خصــوص برنامه هــای خدماتــی انجــام  شــده در بقعــه 
ــت  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــد اذع ــم)ع( دماون ــزاده هاش امام
اســتراتژیک امامــزاده هاشــم)ع( در ایــن شهرســتان، اکیپ هــای آتــش 
نشــانی، اورژانــس، هالل احمــر، نیــروی انتظامــی، پلیــس راهــور، 
ــن  ــوروز در ای ــام ن ــان در ای ــای خدمات رس ــایر گروه ه ــری و س کالنت
مــکان حضــور یافتــه و تــا اواخــر فروردین مــاه نیــز اســتقرار داشــتند و 

ــد. ــوروزی می پرداختن ــافران ن ــه مس ــت ب ــه خدم ــه ارائ ب
ــاری  ــته اعتب ــال گذش ــول دو س ــًا در ط ــرد: تقریب ــه ک ــرفی اضاف اش
ــازمان  ــهیالت س ــذورات و تس ــق ن ــان از طری ــارد توم ــر 2.5 میلی بالغ ب
ــا و  ــاره ه ــاد مغ ــی، ایج ــای عمران ــت ه ــام فعالی ــرای انج ــاف ب اوق
ــد  ــم)ع( دماون ــزاده هاش ــدس امام ــتان مق ــی در آس ــات جانب تاسیس

ــد. ــه گردی هزین
ــرد:  ــد ک ــد تاکی ــتان دماون ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
همچنیــن هزینــه ای بالــغ بــر 300 میلیــون تومــان در راســتای محوطــه 
ــور  ــاف و ام ــط اداره اوق ــزی توس ــفالت ری ــروژه آس ــام پ ــازی و انج س
خیریــه ایــن شهرســتان و همــکاری شــورای شــهر و شــهرداری در ایــن 

آســتان مقــدس پرداخــت شــد.

*آمادگــی همــکاری بــا ســرمایه گذاران در خصــوص 
ــه  ــم )ع( ب ــزاده هاش ــل امام ــن از مح ــداث تله کابی اح

ــم ــی را داری ــت آبعل ــمت پیس س
اشــرفی بــا اشــاره بــه بهســازی بقعــه و محوطــه امامــزاده هاشــم )ع( 
اظهــار داشــت: مــا آمادگــی همــکاری بــا ســرمایه گذاران در خصــوص 
ــت  ــمت پیس ــه س ــم )ع( ب ــزاده هاش ــل امام ــن از مح ــداث تله کابی اح
ــا می باشــد. ــع جــزء طرح هــای مصــوب م ــم کــه در واق ــی را داری آبعل
ــای  ــی امامزاده ه ــی در برخ ــای عمران ــام فعالیت ه ــورد انج وی در م
ــده)س( در  ــی زبی ــی ب ــزاده ب ــت: امام ــار داش ــد اظه ــتان دماون شهرس
ــای  ــت امن ــا انتخــاب هیئ ــرار دارد و از ســال 95 ب ــده ق روســتای خرم
ــت و  ــده اس ــل ش ــی تبدی ــی زیارت ــه مکان ــه ب ــت متروک ــد از حال جدی
ــد  ــتی در آن م ــرویس های بهداش ــوئیت ها، س ــازی س ــت و بازس مرم

ــه اســت. ــرار گرفت نظــر ق
ــرد:  ــه ک ــد اضاف ــتان دماون ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی

همچنیــن بــا توجــه بــه نبــود بــرق شــهری اســتفاده از بــرق ژنراتــور و 
آبرســانی هزینــه ای بالــغ بــر 120 میلیــون تومــان در بــر داشــته اســت 
ــواده هــا در آینــده توســعه  ــرای تفریــح خان و ایجــاد صحــن و ســکو ب

ــت. ــد داش ــی خواه ــوردی را در پ ــگری ورزش صخره ن گردش
ــه  ــون)س( در محل ــه خات ــزاده فض ــن امام ــه داد: همچنی ــرفی ادام اش
ــود  ــوده ب ــیار فرس ــاختمانی بس ــر س ــه از نظ ــد ک ــهر دماون ــزا ش روح اف
ــر 80  ــون بالغ ب ــت و تاکن ــازی اس ــال بازس ــا در ح ــت هیئت امن ــا هم ب

ــت. ــده اس ــه ش ــوص هزین ــن خص ــان در ای ــون توم میلی
وی در خصــوص بازســازی امامــزاده دوبــرار در مشــاء خاطرنشــان 
کــرد: متأســفانه ایــن بقعــه میراثــی بســیار مــورد تخریــب قــرار گرفتــه 
و وضعیتــی ناراحت کننــده داشــت امــا بــا همــکاری اداره میــراث 
فرهنگــی، هیئت امنــا و از طریــق کمک هــای خیــران از ســال 95 
شــروع بــه بازســازی شــده واقــدام بــه ســاخت حســینیه و شبســتان در 

ــود. ــل می ش ــن مح ای
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان دماونــد از بــرآورد 
هزینــه ای 150میلیــون تومــان در ایــن بقعــه خبــر داد و گفــت: مراحــل 
ــان در  ــیده و همچن ــان رس ــه پای ــزاده ب ــن امام ــدی در ای ــکلت بن اس

ــت. ــل اس ــت تکمی دس
اشــرفی بــا اشــاره بــه توســعه حســینیه در امامزاده عبــداهلل )ع( روســتای 
آیینــه ورزان تأکیــد کــرد: ایــن حســینیه در دو طبقــه بــا مســاحت 300 
ــان  ــون توم ــر 200 میلی ــه ای بالغ ب ــا هزین ــران ب ــط خی ــع توس مترمرب
توســعه یافتــه اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه ایجــاد ســر در مناســب 

تبدیــل بــه روســتایی گردشــگری شــده اســت.
ــوص  ــد در خص ــتان دماون ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
بازســازی امامــزاده زین العابدیــن )ع( مشــاء یــادآور شــد: بــا توجــه بــه 
ــران در  ــک خی ــن کم ــاء و همچنی ــال در مش ــای فع ــور هیئت امن حض
ایــن منطقــه تاکنــون حــدود 450 میلیــون تومــان در طــول ســه ســال 
گذشــته در خصــوص بازســازی ایــن بقعــه هزینــه شــده و خوشــبختانه 

ایــن مــکان مقــدس بــه مرکــزی فرهنگــی تبدیــل شــده اســت.
ــع در  ــزه )ع( واق ــزاده حم ــی در امام ــات عمران ــام عملی ــرفی از انج اش
ــا توجــه  ــرک ب ــه متب ــن بقع ــرد: ای ــوان ک ــر داد و عن ــاد خب ــارک آب مب
ــکان  ــرار دارد و م ــاده ای ق ــی ج ــل دسترس ــود در مح ــت خ ــه موقعی ب
ــا  ــه ب ــت ک ــال اس ــول س ــافران در ط ــتفاده مس ــرای اس ــبی ب مناس
همــکاری هیئــت امنــا و خیــران 200 متــر شبســتان در حــال تکمیــل 
اســت کــه تقریبــا 80 درصــد پیشــرفت در ایــن خصــوص حاصــل شــده 
و شــهرداری آبعلــی نیــز در ایــن زمینــه اعــالم آمادگــی کــرده اســت.

ــح  ــتک تصری ــم دش ــزاده ابراهی ــه امام ــازی بقع ــوص بازس وی در خص
ــال  ــران در ح ــا و خی ــت امن ــکاری هیئ ــا هم ــزاده ب ــن امام ــرد: ای ک

ــت. ــتان اس ــر شبس ــداث 200 مت ــیون و اح ــرای فوندانس اج
ــرد:  ــه ک ــد اضاف ــتان دماون ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
ــه باوجــود داشــتن  ــن )ع( روســتای وران ــزاده برهان الدی ــن امام همچنی
ــام  ــی انج ــی خوب ــات عمران ــت اقدام ــته اس ــال توانس ــای فع هیئت امن
ــون در راســتای بازســازی  ــر 500 میلی ــه ای بالغ ب ــون هزین دهــد و تاکن
ــا و خیــران صــورت گرفتــه  ــوار توســط هیئت امن امامــزاده و ســاخت بل

اســت.
ــن )ع( زان و  ــن العابدی ــزاده زی ــتان در امام ــاخت شبس ــرفی از س اش
انجــام پــروژه دیوارکشــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 200 میلیــون تومــان نیز 
ــد  ــای انجــام شــده در شهرســتان دماون ــت ه ــوان دیگــر فعالی ــه عن ب

نــام بــرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد؛

کمک یک میلیارد تومانی اداره اوقاف و امور خیریه به مراسمات عزاداری  هیئت های مذهبی در شهرستان دماوند/ بازسازی و توسعه ۱۰ امامزاده طی سه سال گذشته در شهرستان دماوند

اداره اوقــاف و امــور خیریــه جــزو نهادهــای ممتــاز 
دینــی اســت کــه در عرصه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و 
اقتصــادی فعــال بــوده و در ســال های اخیــر، تالش هــای 
ــه  ــت و ب ــته اس ــی داش ــی خوب ــاف، ثمرات ــازمان اوق س
و  نرم افــزار  فناورانــه،  ابزارهــای  از  اســتفاده  دلیــل 
ســخت افزارهای بــروز، تمامــی فعالیت هــای اداره در 
ســطح کشــور، کارآمدتــر و شــفاف تر شــده اســت و 
تمامــی فعالیت هــای عملکــرد مالــی، فرهنگــی، حقوقــی، 
ثبتــی و حتــی مکاتبــات، گزارش هــا و قراردادهــا در 
ســامانه جامــع موقوفــات و بقــاع متبرکــه، ثبــت و ضبــط 
سیســتم های  بــه  ســنتی  روش  از  گــذر  می گــردد. 
را  ســختی هایی  و  مخاطــرات  هرچنــد  الکترونیکــی، 
در ایــن دوران پــرکار به همــراه داشــته اســت؛ ولــی 
ــات را  ــداری موقوف ــظ و نگه ــازمان در حف ــدی س کارآم
ــاراج  ــم ت ــرد علیرغ ــان ک ــوان اذع ــاخته و می ت ــوی س ق
ــال های  ــات در س ــه موقوف ــاد ب ــت اندازی های زی و دس
ــد از  ــی آن در بع ــات منف ــار و تبع ــالب و آث ــل از انق قب
ــره وری از  ــی و به ــات، درآمدزای ــای موقوف ــالب، احی انق
ــت؛  ــده اس ــتر ش ــالب، بیش ــد از انق ــال های بع آن در س
هرچنــد راه زیــادی تــا مقصــد مطلــوب باقی مانــده 

اســت.
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان دماونــد از جملــه 
بــا وصــول  کــه  اســت  ارگان هــای خدمات رســانی 
درآمدهــا، بــه تقســیم آن در بیــن مراکــز فرهنگــی 
اعــم از مســاجد، حســینیه، تکایــا و امامــزادگان بــه 
ــز در  ــزاران مراک ــا و کارگ ــت هیئت امن ــگام درخواس هن
شهرســتان می پــردازد. ایــن اداره حامــی معنــوی و 
ــینیه ها،  ــی حس ــی و تمام ــی از ادارات فرهنگ ــی برخ مال
تکایــا، دارالقرآن هــا و هیئت هــای مذهبــی می باشــد 
و در طــول ســه ســال گذشــته، حــدود 2.5 میلیــارد 
ــی  ــای فرهنگ ــت برنامه ه ــدی جه ــورت نق ــان به ص توم
ــی  ــه و برپای ــی، تعزی ــزاداری، روضه خوان ــوص ع به خص
محافــل و مجالــس ذکــر اهل بیــت )ع(، به صــورت 
مســتقیم، تقدیــم مراجعیــن از سراســر شهرســتان دماونــد 
ــن  ــت تأمی ــه جه ــد ب ــتان دماون ــت. شهرس ــوده اس نم
هزینه هــای مذهبــی به ویــژه در خصــوص عــزاداری 
ــت  ــوان گف ــی دارد و می ت ــرایط مطلوب ــت  )ع( ش اهل بی

کــه 95 درصــد از موقوفــات در ایــن شهرســتان مربــوط 
ــه  ــوط ب ــز مرب ــج درصــد نی ــت و پن ــه عــزاداری اهل بی ب
ــی،  ــرا، درمان ــه فق ــیدگی ب ــی، رس ــای فرهنگ فعالیت ه

ــت. ــت اس ــواردی ازاین دس ــی و م قرآن

اداره  توســط  انجام شــده  *فعالیت هــای 
ــد: ــتان دماون ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام اوق

الف( امور مالی
ــرای  ــان اج ــون توم ــارد و 500 میلی ــام دو میلی 1- انج

ــات ــت از  موقوف نی
2-انجــام ســرمایه گذاری و خریــد رقبــه بــه میــزان 

ــان  ــارد توم ــه میلی ــدود س ح
3-نگهداری رقبات و وصول اجاره ها 

ــک  ــزان ی ــه می ــاجد ب ــا و مس ــه هیئت ه ــک ب 4-کم
ــاری ــال ج ــان در س ــارد توم میلی

5-انجــام هزینــه عمرانــی، ایجــاد مغازه هــا و تأسیســات 
جانبــی در آســتان مقــدس امامــزاده هاشــم )ع( بــه مبلــغ 

دو میلیــارد و 500 میلیــون تومــان
6-رفــع فرســودگی تأسیســات موجــود در آســتان مقــدس 

امامــزاده هاشــم )ع( و بازســازی آن 
ُآســفالت ریزی  پــروژه  انجــام  و  7-محوطه ســازی 
توســط اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان دماونــد و 
همــکاری شــورای شــهر و شــهرداری دماونــد بــه مبلــغ 
حــدود 200 میلیــون تومــان در آســتان مقــدس امامــزاده 

ــم )ع( هاش

ب( فرهنگی و عمرانی
1-بازسازی امامزاده ها در طول سه سال گذشته 

2-توســعه 10 امامــزاده و ســاخت حســینیه، مرمــت گنبــد 
و دیوارکشــی 

3-ســاخت شبســتان در امامــزاده عبــداهلل )ع( آیینــه 
ورزان توســط خیــران

ــن )ع( زان  ــزاده زین العابدی ــتان در امام ــاخت شبس 4-س
و انجــام پــروژه دیوارکشــی بااعتبــاری بالغ بــر 200 

ــران ــط خی ــان توس ــون توم میلی
5-ســرمایه گذاری و کمــک هیئت امنــا و خیــران بــه 
میــزان 300 میلیــون تومــان در امامــزاده برهان الدینالدین 

)ع( واقــع در روســتای ورونــه
امامــزاده  در  محوطه ســازی  و  بلــوار  6-ایجــاد 
بالغ بــر 200  بااعتبــاری  ورونــه  )ع(  برهان الدینالدیــن 

میلیــون تومــان توســط خیــران
7-پرداخــت حــدود ســه میلیــارد تومــان توســط خیــران، 
هیئت امنــا و مســاعدت اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
ــن  ــزادگان ای ــد در جهــت ســاخت امام ــتان دماون شهرس

ــته ــال گذش ــه س ــول س ــتان در ط شهرس
8-اجرای طرح آرامش بهاری به مناسبت نوروز

بــه مناســبت  نبــوی  9-برگــزاری ســوگواره یــاس 
)س( فاطمــه  حضــرت  شــهادت 

مراســمات  برگــزاری  جهــت  در  10-برنامه ریــزی 
ــای  ــا( در امامزاده ه ــالم اهلل علیه ــت )س ــهادت اهل بی ش

ــد ــتان دماون ــال شهرس فع
برگــزاری  در  تکایــا  و  حســینیه ها  از  11-حمایــت 
مراســم های از طریــق درآمــد حاصــل از موقوفــات

برگــزاری  در  مذهبــی  هیئت هــای  از  12-حمایــت 
دماونــد شهرســتان  در  مراســم های 

تکریــم  و  تجلیــل  و  همایش هــا  13-برگــزاری 
و  متولیــان  خادمــان،  وقــف،  اصحــاب  امامــزادگان، 

هــا منا هیئت ا
14-حمایت از ائمه جماعات شهرستان دماوند

در  موجــود  امامزاده هــای  از  مســتند  15-ســاخت 
شهرســتان دماونــد و مراســم عــزاداری در این شهرســتان

16-ایجاد کارگروه یاوران وقف
ــه  ــد کــه منجــر ب ــر مشــاوره وقــف جدی 17-ایجــاد دفت

ــد در ســه ســال گذشــته شــده اســت 20 وقــف جدی

ج( امور اوقافی
1-وجــود ســه هــزار و 500 رقبــه مربــوط بــه موقوفــات 

در شهرســتان دماونــد
2-وجــود 850 موقوفــه در متراژهــای مختلــف و دارا 

ــات ــداد موقوف ــن تع ــه از ای ــودن 350 رقب ب
3-وجــود 300 رقبــه بــا عرصــه اعیــان واگــذار نشــده در 

شهرســتان دماونــد
4-انجــام جــی ای اس بــرای بخشــی از رقبه هــای 
ــاس  ــر اس ــی ب ــد و جانمای ــتان دماون ــود در شهرس موج

جهانــی نقشــه های 
ــامانه از  ــتم س ــات در سیس ــذاری رقب ــام قیمت گ 5-انج

ــا  ــر اســاس کاربری ه ــق کارشناســان دادگســتری ب طری
و وضعیــت روســتا و شــهر

6-افزایــش تعــداد 30 وقــف جدیــد از ســال 1390 
تاکنــون

ــر حــدود 6 میلیــارد  ــغ ب ــا ارزشــی بال 7-وقــف اراضــی ب
تومــان

ــداد  ــال 95 و تع ــده در س ــاره ش ــند اج ــداد 316 س 8-تع
ــاری ــال ج ــده در س ــاره داده ش ــند اج 456 س

ــزار و  ــاورزی و دوه ــه کش ــزار و 950 رقب ــداد دوه 9-تع
ــی ــی منفعت 420 متصرف

 105 و  مســکونی  کاربــری  رقبــه   130 10-تعــداد 
منفعتــی متصرفــی 

11-تعــداد 141 رقبــه کاربــری تجــاری و 115 متصرفــی 
منفعتی

د( ثبتی و حقوقی
1-وجــود 270 پرونــده جریانــی در دادگاه هــای ذی صالح 
ــا،  ــر کاربری ه ــات، تغیی ــه موقوف ــدی ب ــوص تع در خص

ــات ــی و تصرف ــای غیرقانون واگذاری ه
2-ســنددار شــدن 600 موقوفــه و پیگیــری 250 موقوفــه 

ــرای اخــذ ســند ــده ب باقی مان
ــه و وجــود  3-تک برگــی کــردن 200 عــدد ســند موقوف
ــینیه و  ــه حس ــوط ب ــده مرب ــی باقی مان ــده ثبت 100 پرون

مســاجد
ــوص  ــی در خص ــرفت فیزیک ــد پیش ــام 75 درص 4-انج

ــر ــال اخی ــه س ــول س ــی در ط ــث ثبت مباح



گفتگو با هشت نفر از هیئت امنای فعال امامزادگان شهرستان دماوند

******
آستان مقدس امامزاده بی بی زبیده)س( 

عبــاس میــرزا کریمــی رئیــس هیئــت امنــای آســتان مقــدس امامــزاده 
بــی بــی زبیــده)س( در گفتگویــی اظهــار کــرد: ایــن آســتان در روســتای 
ــام  ــوادگان ام ــع اســت و ایشــان از ن ــد واق ــده در شهرســتان دماون خرم

موســی کاظــم)ع( هســتند.

وی افــزود: در خردادمــاه ســال 96، بنــده از ســوی اداره اوقــاف و امــور 
ــن  ــای ای ــت امن ــس هیئ ــوان رئی ــه عن ــد ب ــتان دماون ــه شهرس خیری
ــاف  ــتیبانی اداره اوق ــا پش ــدت ب ــن م ــدم و در ای ــوب ش ــزاده منص امام
ــران  ــی و خی ــراث فرهنگ ــتان و اداره می ــن شهرس ــه ای ــور خیری و ام

ــت. ــورت گرف ــتان ص ــن آس ــی در ای ــی خوب ــای عمران فعالیت ه
ــده)س(  ــی زبی ــی ب ــزاده ب ــدس امام ــتان مق ــای آس ــت امن ــس هیئ رئی
ــن  ــه در ای ــورت گرفت ــی ص ــای عمران ــی از فعالیت ه ــوص برخ در خص
ــا  ــرا ب ــاخت دو زائرس ــی، س ــاز اول عمران ــام ف ــرد: انج ــان ک ــتان بی آس
تجهیــزات کامــل، ســاخت و تجهیــز اطــاق خادمــان و نگهبانــان، ســاخت 
ــرور  ــور و م ــاده عب ــر ج ــازی و تعمی ــن س ــه و ایم ــمتی از محوط قس

ــت. ــوص اس ــن خص ــده در ای ــام ش ــات انج ــه اقدام ــی از جمل دسترس
میــرزا کریمــی ادامــه داد: همچنیــن از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه 
ــه  ــور خان ــاخت موت ــارگاه، س ــی ب ــه نقاش ــوان ب ــتان می ت ــن آس در ای
بــرق، تکمیــل روشــنایی محوطــه و بــرق اضطــراری انــرژی خورشــیدی، 
ــه و  ــل محوط ــه، تکمی ــای محوط ــی و حوضچه ه ــار طبیع ــداث آبش اح
ــرده ایمنــی، ســاخت و تجهیــز ســرویس بهداشــتی و  پله هــا و نصــب ن

احــداث آالچیــق محوطــه جهــت رفــاه زائــران اشــاره کــرد.
******

آستان مقدس امامزاده حمزه)ع( روستای مبارک آباد

محســن بابایــی رئیــس هیئــت امنــای آســتان مقــدس امامــزاده 
حمــزه)ع( در گفتگویــی اظهــار کــرد: ایــن آســتان در روســتای مبــارک 

آبــاد در شهرســتان دماونــد واقــع شــده و درآمــد آن بخشــی توســط اداره 
ــران و  ــط خی ــی توس ــد و مابق ــتان دماون ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام اوق

ــن شــده اســت. ــا تامی ــت امن هیئ
وی افــزود: فعالیت هــای عمرانــی صــورت گرفتــه در ایــن آســتان شــامل 
ســاخت حــرم مطهــر بــه مســاحت 185 مترمربــع، اجــرای فونداســیون، 
ــر 75 میلیــون  ــغ ب ــا هزینــه ای بال ســتون ها و ســقف در ســال جــاری ب
ــل، زه کشــی و  ــوار حای ــرداری، اجــرای دی ــرداری و گودب ــان، خاک ب توم

ــرآورد 18 میلیــون تومــان می باشــد. ــا ب زیرســازی در ســال 95  ب
ــه داد:  ــزه)ع( ادام ــزاده حم ــدس امام ــتان مق ــای آس ــت امن ــس هیئ رئی
ــا،  ــاخت درب ورودی و پنجره ه ــامل س ــده ش ــور باقیمان ــن ام همچنی
ــازی و  ــف س ــی، ک ــای بیرون ــقف و نم ــازی، س ــا س ــه کاری، فض آیین

ــرش اســت. ــه ف تهی

******
امامزاده زین العابدین)ع( مشاء 

اکبــر مهــران رئیــس هیئــت امنــای امامــزاده زین العابدیــن)ع( مشــاء در 
گفتگویــی اظهــار کــرد: ایــن امامــزاده از نــوادگان امــام جــواد)ع( اســت 
و مرقــد مطهــر ایشــان در مشــا واقــع می باشــد کــه کلنــگ احــداث و 

امــور عمرانــی در آن از ســال 93 زده شــد.
ــکاری  ــا هم ــه آن ب ــن و محوط ــاح صح ــال 94 افتت ــزود: در س وی اف
ــران بومــی  ــد، کمــک خی ــه شهرســتان دماون اداره اوقــاف و امــور خیری
و هیئــت امنــا بــا هزینــه ای بالــغ بــر چهارصــد میلیــون تومــان صــورت 

گرفــت.
******

امامزاده دوبرادر )ع( مشاء

فرهــاد درویشــی رئیــس هیئــت امنــای آســتان مقــدس امامــزاده دوبرادر 
ــادی و  ــزادگان ه ــدس امام ــتان مق ــرد: آس ــار ک ــی اظه )ع( در گفتگوی
حــارث)ع( در مشــاء واقــع شــده و فعالیت هــای عمرانــی مربــوط بــه آن 

از ســال 95 آغــاز گردیــد.
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــک اداره اوق ــا کم ــه ب ــور ک ــن ام ــزود: ای وی اف
ــد، خیــران و هیئــت امنــا انجــام شــد تاکنــون شــامل  شهرســتان دماون
ــر 250  ــغ ب ــه ای بال ــت و هزین ــکلت بندی اس ــا اس ــزی ت ــل پی ری مراح

ــر داشــت. ــان درب ــون توم میلی

******
امامزاده برهان الدین)ع( ورانه

حســن خالقــی رئیــس هیئــت امنــای آســتان مقــدس امامــزاده 
ــدس در  ــتان مق ــن آس ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــن)ع( در گفتگوی برهان الدی
ــرار دارد و  ــه ق ــتای وران ــد و در روس ــتان دماون ــزی شهرس ــش مرک بخ

ایشــان از نــوادگان امــام موســی کاظــم)ع( می باشــند.
ــزاده  ــه در امام ــورت گرفت ــی ص ــای عمران ــرد: فعالیت ه ــه ک وی اضاف
ــدس  ــتان مق ــراف آس ــای اط ــاخت دیواره ــامل س ــن)ع( ش برهان الدی
ــا  ــر ب ــه مطه ــل بقع ــفیدکاری داخ ــرامیک و س ــدن، س ــنگ مع ــا س ب
ــد،  ــب دو درب جدی ــردر ورودی و نص ــاخت س ــد، س ــترهای جدی لوس

ــد. ــیروانی می باش ــر ش ــب 160 مت ــتان و نص ــاخت شبس س
رئیــس هیئــت امنــای آســتان مقــدس امامــزاده برهان الدیــن)ع( ادامــه 
داد: همچنیــن ایــزوگام پشــت بــام بــه مســاحت 200 مترمربــع، احــداث 
کفــش داری جدیــد و سرپوشــیده، ســاخت آشــپزخانه جدیــد، نصــب نــرده 
ــاط و ســاخت  ــاظ، احــداث ســرویس بهداشــتی و ســنگ فرش حی و حف
ــی انجــام  ــور عمران ــی از دیگــر ام ــا آجــر قزاق ــزاده ب داالن ورودی امام

شــده در ایــن آســتان اســت.
بــه گفتــه خالقــی ســاخت بلــوار امامــزاده برهان الدیــن ورانــه و مســجد 

بــا هزینــه ای بالــغ بــر یــک میلیــارد تومــان انجــام شــد.
******

امامزاده سید محمد گتمیر)ع( شهر آبسرد

ــت  ــس هیئ ــریفی رئی ــد میرش ــید احم ــلمین س ــالم والمس ــت االس حج
امنــای آســتان مقــدس امامــزاده ســید محمــد گتمیــر)ع( در گفتگویــی 
ــان از  ــده و ایش ــع ش ــرد واق ــهر آبس ــتان در ش ــن آس ــرد: ای ــار ک اظه

ــتند. ــن)ع( هس ــام زین العابدی ــوادگان ام ن
ــه  ــام جمع ــر ام ــه دفت ــدس ب ــکان مق ــن م ــال 92 ای ــزود: از س وی اف
تحویــل داده شــد و بــا تشــکیل هیئــت امنــای جدیــد بــه وضعیــت نابــه 
ــح، نداشــتن سیســتم  ــا، شکســتگی ضری ــب بن ــد تخری ســامان آن مانن

روشــنایی و گرمایشــی ســر و ســامان داده شــد.
ــر)ع( از  ــید گتمی ــزاده س ــدس امام ــتان مق ــای آس ــت امن ــس هیئ رئی
ممانعــت از تخریــب بنــا، ترمیــم گــچ بری هــای داخــل، ترمیــم 
ــازی  ــی، بازس ــی و غیرطبیع ــیب های طبیع ــی از آس ــای ناش تخریب ه
نمــای بیرونــی ماننــد ســنگ نمــا، کاشــی کاری، آجرنمــا، محوطه ســازی 
ــات صــورت  ــه اقدام ــر از جمل ــح مطه ــض ضری ــزاده و تعوی ــارج امام خ

ــرد. ــام ب ــن آســتان ن ــه در ای گرفت
ــه  ــی، تهی ــتم صوت ــدازی سیس ــن راه ان ــه داد: همچنی ــریفی ادام میرش
ــتم  ــرای سیس ــعاب گاز، اج ــد انش ــر، خری ــد منب ــتی، خری ــرش و پش ف
ــره  ــاظ و پنج ــب حف ــیروانی، نص ــی و ش ــردازی خارج ــی، نورپ گرمایش
ــن  ــده در ای ــام ش ــور انج ــر ام ــت از دیگ ــاد امنی ــدف ایج ــا ه ــی ب آهن
آســتان اســت و در حــال حاضــر نیــز نصــب درب ضــد ســرقت از دیگــر 

ــرار دارد. ــد نظــر ق ــه م ــوری اســت ک ام
وی خاطرنشــان کــرد: ســاخت یــک بنــای مســکونی بــا هــدف ســکونت 
ــز از امــوری  ــم خــادم امامــزاده و ایجــاد ســرویس های بهداشــتی نی دائ
اســت کــه بــا همــکاری اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان دماونــد 
ــوص  ــن خص ــز در ای ــرد نی ــهر آبس ــالمی ش ــورای اس ــد و ش ــام ش انج

اعــالم آمادگــی کــرده اســت.
******

امامزاده عبداهلل)ع( روستای آیینه ورزان

ــتان  ــای آس ــت امن ــس هیئ ــلطانی رئی ــلمین س ــالم والمس حجت االس
مقــدس امامــزاده عبــداهلل)ع( در گفتگویــی اظهــار کــرد: امامــزاده 
عبــداهلل)ع( فرزنــد حضــرت امــام صــادق)ع( اســت کــه در دوره امامــت 
امــام رضــا)ع( بــه همــراه خانــواده از مدینــه بــه ایــران مهاجــرت کردنــد 

ــند. ــان باش ــاس در ام ــی عب ــوران بن ــا از آزار مام ت
وی افــزود: ایشــان ابتــدا در شــهر قزویــن ســاکن شــدند امــا بــه دلیــل 
ــتای  ــده و در روس ــد آم ــتان دماون ــه شهرس ــوران ب ــد مام دوری از گزن

ــه شــهادت رســیدند. ــه ورزان ب آیین
ــداهلل)ع( ادامــه داد:  ــای آســتان مقــدس امامــزاده عب رئیــس هیئــت امن
مــردم ایــن منطقــه در هــر دوره از تاریــخ حــرم و بارگاهــی بــرای ایشــان 
بنــا کردنــد امــا بنــای فعلــی گنبــد مربــوط بــه 750 ســال پیــش و دوره 

ــود. ــان می ش ایلخانی
ــن  ــه الســالم در ای ــام صــادق علی ــرد: رواق ام ــلطانی خاطرنشــان ک س
ــا  ــه بن ــار و درگاه ورودی در دوره صفوی ــان قاج ــه زم ــوط ب ــتان مرب آس
شــد؛ همچنیــن رواق امــام باقــر)ع( و بازســازی حیــاط در ســال 83 بــه 

ــد. ــران بازســازی گردی ــا و کمــک خی همــت هیئــت امن
ــن  ــز در ای ــه نی ــرت خدیج ــینیه حض ــون حس ــرد: هم اکن ــان ک وی بی
ــل  ــت و مراح ــداث اس ــال اح ــع در ح ــراژ 900 مترمرب ــه مت ــتان ب آس

پایانــی را طــی می کنــد.

ــتان  ــای آس ــت امن ــت هیئ ــومین نشس ــزاری س *برگ
ــد ــتان دماون ــم)ع( شهرس ــزاده هاش ــدس امام مق

ــدس  ــتان مق ــای آس ــت امن ــس هیئ ــی، رئی ــهدی عباس ــد مش محم
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــد در گفتگوی ــتان دماون ــم)ع( شهرس ــزاده هاش امام
ــد  ــی مانن ــر، اقدامات ــاه اخی ــا در هــر دو م ــه نشســت های م ــا توجــه ب ب
انجــام تعمیــرات در قســمت های تاسیســات مــورد بررســی قــرار گرفــت 
چــرا کــه بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی تعمیراتــی در طــول تابســتان 
انجــام شــده بــود و گزارشــی از ایــن اقدامــات در طــول دومــاه گذشــته 

مــورد توجــه قــرار گرفــت.
ــزاده  ــتان امام ــه در آس ــورت گرفت ــی ص ــات زیربنای ــزود: اقدام وی اف
ــا پیشــرفت 40  ــود کــه ب ــد شــامل ورودی رواق دوم ب هاشــم)ع( دماون
ــاه  ــزی مجــدد ســقف جان پن ــن بتن ری درصــدی همــراه اســت؛ همچنی
در رواق بــه مســاحت یک هــزار و 300 متــر انجــام شــد کــه ایــن امــر 
توســط اداره کل اوقــاف اســتان تهــران و قســمت عمرانــی انجــام شــد.
رئیــس هیئــت امنــای آســتان مقــدس امامزاده هاشــم)ع( شهرســتان 
دماونــد ادامــه داد: همچنیــن مســقف و تیغه بنــدی مغازه هــای واقــع در 
ضلــع شــرقی آســتانه امامــزاده هاشــم)ع( از دیگــر مــوارد انجــام شــده 

ــا حضــور هیئــت امنــای آســتان مــورد بازدیــد قــرار  ــود کــه امــروز ب ب
گرفــت.

ــوص در  ــد در خص ــهرداری دماون ــاعدت ش ــول مس * ق
اخــذ پایــان کار بــرای واحدهــای تجــاری قدیمــی و 
ــزاده  ــدس امام ــتان مق ــتان آس ــذاری گورس ــد/ نامگ جدی

ــد ــم)ع( دماون هاش
ــد در خصــوص  ــول مســاعدت شــهرداری دماون مشــهدی عباســی از ق
مســاعدت در زمینــه اخــذ پایــان کار بــرای مغازه هــای قدیمــی و جدیــد 
در ایــن آســتان بــه عنــوان یکــی از مــوارد مطرح شــده در ایــن نشســت 

خبــر داد.
ــتان  ــه آس ــق ب ــتان متعل ــوع گورس ــن موض ــرد: همچنی ــح ک وی تصری
مقــدس امامــزاده هاشــم)ع( دماونــد از دیگــر مــواردی بــود کــه در ایــن 
نشســت مطــرح شــد و مقــرر شــد تــا ایــن مــکان بــا عنــوان »بهشــت 
امامــزاده هاشــم)ع( دماونــد« نامگــذاری شــده و بــا هــدف دفــن امــوات 

ایــن شهرســتان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
* فنس کشــی حــدود ۱۸ هکتــار از امــاک امامــزاده 

ــم ــظ حری ــور حف ــه منظ ــد ب ــم)ع( دماون هاش
رئیــس هیئــت امنــای آســتان مقــدس امامزاده هاشــم)ع( شهرســتان 
ــه  ــم)ع( ک ــزاده هاش ــالک امام ــی ام ــرد: فنس کش ــان ک ــد بی دماون
حــدود 18 هکتــار اســت در نشســت هیئــت امنــای ایــن امامــزاده مــورد 
توجــه قــرار گرفــت و درخواســت حریــم از شــهرداری مطــرح شــد تــا در 

فرصــت کوتاهــی پاســخ خــود را اعــالم کننــد.
مشــهدی عباســی در خصــوص حضــور هیئت هــای مذهبــی در آســتان 
ــر  ــا ب ــن نشســت بن ــت: در ای ــد گف ــم)ع( دماون ــزاده هاش ــدس امام مق
ــوان  ــه عن ــتان ب ــه شهرس ــام جمع ــور ام ــا حض ــتی ب ــزاری نشس برگ
نماینــده هیئــت امنــا و ائمــه جمعــه آبســرد و رودهــن شــد تــا بــه ایــن 
ترتیــب شــاهد انعــکاس آن در آشــنایی مــردم ، ایجــاد نشــاط و آرامــش 

ــران و مســافران باشــیم. ــان زائ در می
ــزاده هاشــم در برخــی از  ــه مســدود شــدن جــاده امام ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــار داشــت: در برخ ــدران اظه ــتان مازن ــات در اس ــا و اقدام عملیات ه

مواقــع بــا انجــام برخــی اقدامــات و عملیــات در اســتان مازنــدران جــاده 
ــکالتی  ــه مش ــد ک ــدود می ش ــی مس ــت آبعل ــم از پیس ــزاده هاش امام
ــه  ــت محیطی ب ــکالت زیس ــری و مش ــک کیلومت ــاد ترافی ــد ایج مانن

ــراه دارد. هم
هاشــم)ع(  امامــزاده  مقــدس  آســتان  امنــای  هیئــت  رئیــس 
ــه  ــا توجــه ب ــه ایــن ترتیــب ب ــد خاطرنشــان کــرد: ب شهرســتان دماون
هماهنگی هــای صــورت گرفتــه مقــرر شــد تــا در زمــان مســدود شــدن 
ــات موجــود در آســتان  ایــن مســیر افــراد بتواننــد از تســهیالت و امکان

ــوند. ــد ش ــم)ع( بهره من ــزاده هاش ــدس امام مق
ــا  ــاء ب ــی مش ــته اهال ــای گذش ــه داد: از زمان ه ــی ادام ــهدی عباس مش
هــدف کمــک بــه مســافران و زائرانــی کــه در آســتان مقــدس امامــزاده 
هاشــم)ع( حضــور داشــتند بــه صــورت نوبتــی اقــدام بــه فراهــم کــردن 
آب آشــامیدنی از چشــمه پاییــن دســت امامــزاده هاشــم)ع( و پــر کــردن 

منبع هــای آب می کردنــد.
ــامیدنی  ــن آب آش ــتای تامی ــی در راس ــد اقدامات ــدی بع ــزود: چن وی اف
در ایــن آســتان انجــام شــد و در ســال 61 توســط خیــر و بــا پیگیــری 
»حــاج ابراهیــم نمــازی« از اهالــی شهرســتان دماونــد آب قنــات مــرق 
ــا ،  ــل و چاهک ه ــکان منتق ــن م ــه ای ــم ب ــزاده هاش ــرب امام ــرای ش ب

ــد. ــام ش ــی انج ــر و لوله کش ــاخت گلگی س
رئیــس هیئــت امنــای آســتان مقــدس امامزاده هاشــم)ع( شهرســتان 
دماونــد اضافــه کــرد: در زمــان مدیریــت آقــای عابدینــی ایشــان منبعــی 
ــه حجــم  ــا توجــه ب ــه ب ــد ک ــر احــداث کردن ــون لیت ــا حجــم دو میلی ب
بــاالی مســافران و زائــران، ایــن قنــات در برخــی مــوارد بــا توجــه بــه 

شــرایط آب و هوایــی پاســخگوی تامیــن آب آشــامیدنی افــراد نیســت.
مشــهدی عباســی خاطرنشــان کــرد: شــهرداری دماونــد در طــول 
ــدس  ــن آب آشــامیدنی در  آســتان مق ــه تامی ــدام ب ــر اق ســال های اخی
ــود  ــا کمب ــه ب ــا توجــه ب ــزاده هاشــم)ع( کــرد و در ســال جــاری ب امام
ــران  ــتاد بح ــی و س ــد و آبعل ــهرداری های دماون ــهریورماه، ش آب در ش
فرمانــداری شهرســتان دماونــد اقــدام بــه تامیــن آب آشــامیدنی در ایــن 

ــد. آســتان کردن
وی بیــان کــرد: بخشــی از ایــن آب از اداره آب و فاضــالب دماونــد بــه 
دلیــل دارابــودن کلــر و تامیــن آب آشــامیدنی ســالم خریــداری شــد کــه 
حــدود ســه میلیــون تومــان هزینــه در برداشــت کــه حمــل آن توســط 
تانکــر انجــام شــد و بخشــی دیگــر نیــز توســط شــهرداری آبعلــی تامیــن 

گردیــد.




