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واژه ســرطان کــه ایــن روزهــا از زبــان کشــاورزان دماونــدی زیــاد شــنیده می شــود، همــان 
ــا نــام علمــی Orobanche اســت. ریشــه خــود را بــه ریشــه گیــاه  گل جالیــز علــف هــرز انگلــی ب
وصــل می کنــد و از مــواد غذایــی قبــل از اینکــه بــه گیــاه اصلــی برســد، اســتفاده می کنــد، گیــاه 

ــه تولیــد محصــول نمی شــود. اصلــی ضعیــف شــده و دیگــر قــادر ب
ســاناز پــور علــی کارشــناس ارشــد رشــته کشــاورزی دانشــگاه آزاد رودهــن در ایــن مــورد گفــت: 
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 ریشــه گی ــس از اتصــال ب ــه زده و پ ــاک جوان ــان در زیرخ ــاه میزب توســط ریشــه گی
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 
ــا توجــه بــه اینکــه 70 درصــد دوره  5 تــا 100 درصــد خســارت وارد می کنــد. ایــن گیــاه انگلــی ب
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 
ــد، ایــن بذرهــا توســط  ــد می کن ــذر تولی ــز حــدود 250 هــزار ب ــه گل جالی ــوده به طــوری هــر بوت ب
ــه  ــواب اولی ــز دارای خ ــای گل جالی ــب بذره ــوند، اغل ــا می ش ــی جابه ج ــاری به راحت ــاد و آب آبی ب
هســتند، 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 

ــن 48ـ 24 ســاعت اســت. ــن کشــت بی آماده ســازی زمی
محســن قرایــی دیگــر کارشــناس ارشــد رشــته کشــاورزی دانشــگاه آزاد رودهــن ادامــه می دهــد: 
ــارت وارد  ــا 80 درصــد خس 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، 
ــد  ــک و تردی ــن ش ــه ای ــت ک ــالی اس ــد س ــه چن ــدارد. البت ــازار را ن ــه ب ــتادن ب ــته بندی و فرس بس
ــان  ــه سراغش ــی ب ــرطان گیاه ــن س ــه ای ــد ک ــًا می دانن ــاورزان کام ــیده و کش ــان رس ــم به پای ه
خواهــد آمــد، امــا بــاز می کارنــد چــون چــاره ای جــز ایــن ندارنــد، کشــاورزند، از کودکــی ایــن کار را 
ــه کار دیگــری نمی تواننــد بدهنــد. کشــاورزی کــه  ــا و اجدادشــان اســت، دل ب ــد و شــغل آب کرده ان
حتــی قــادر بــه تأمیــن هزینــه بــذر، کــود و آب الزم نیســت، بــه یک بــاره تمــام درآمــد ســاالنه اش 
بــه تــاراج آفــت مــی رود، دیگــر پولــی نیســت، بــذر اصاح شــده بخــرد، یــا کــودی کــه ســال بــه 
ــط ــود، را خریططططططططططططططططططططططططططططططط ــه می ش ــش اضاف ــال قیمت س

طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططداری 
کنــد.

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 
ــاید  ــم ش ــگل را منتشــر می کنی ــن ان ــا ای ــارزه ب ــای مب ــل راهکاره ــاررود حداق ــی ت شــماره های آت

ــده بیندیشــند. ــرای ســال آین مســئوالن هــم چــاره ای ب

وقتــی بــه خــدا اعتقــاد داشــته باشــی، هــر رنــج و ســختی کــه در زندگــی متحمــل 
ــه  ــی ب ــود کــه وقت ــی در آن وجــود دارد. این طــور ب ــری حتمــًا حکمت شــوی می پذی
دلیــل بیمــاری ضعــف عضالنــی دچــار محدودیــت حرکتــی شــدم، باوجــود کودکــی 
و کــم ســن و ســالی، بــه خــدا خــرده نگرفتــم و پذیرفتــم نــوع دیگــری از زندگــی 

کــردن را.
پــس بایــد تــالش می کــردم. کم کــم برایــم جــا افتــاد کــه در بســیاری از مکان هــا 
ــم. در مــدارس  ــد کمــک می گرفت ــه داشــت و بای ــم شــرکت کنــم چــون پل نمی توان
عــادی کنــار بچه هــای دیگــر شــروع بــه درس خوانــدن کــردم. مــن هیــچ فرقــی بــا 
دیگــران نداشــتم، فقــط متفــاوت بــودم؛ دو تــا عصــای زیــر بغــل یــا ویلچــر داشــتم. 
امــا شــرایط بــرای مــن فــرق داشــت؛ زنــگ ورزش بــرای مــن بــازی وجــود نداشــت 

و ســرویس بهداشــتی مناســب بــرای امثــال مــن نبــود.
ــای  ــای کالس ه ــل پله ه ــه دلی ــد ب ــر چن ــوم. ه ــگاه ش ــردم وارد دانش ــعی ک س
آموزشــگاه بــه کالس کنکــور نرفتــم، ولــی باالخــره دانشــگاه قبــول شــدم. امــا بــاز 
ــرق داری و  ــا دیگــران ف ــو ب ــی آورد؛ ت ــادم م ــه ی ــرروز ب ــاد دانشــگاه ه ــای زی پله ه

ــدارد. ــود ن ــی وج ــچ امکانات ــو هی ــال ت ــرای امث ب
ــن  ــی: »م ــودت می گوی ــه خ ــختی ها و ب ــن س ــوی از ای ــته می ش ــی دلشکس گاه
ــوق  ــن شــهر هســتم و در اســتحقاق حق ــان شــهروند ای ــا همچن ــم؛ ام ــط متفاوت فق
شــهروندی هیــچ تفاوتــی بــا دیگــر شــهروندان نــدارم. مــن بــا تمــام محدودیت هایــم 
ــد و موفقــی  ــای دیگــر شــهروندان حضــور اجتماعــی دارم و انســان توانمن ــه پ ــا ب پ
هســتم امــا ایــن شــهر اســت کــه نتوانســته امکانــات ابتدایــی موردنیــاز مــن بــرای 
حضــور در جامعــه را برایــم فراهــم کنــد. بــا ایــن اوصــاف، شــهر معلــول اســت یــا 

مــن؟!«
* نوشــته فــوق، بخشــی از دل نوشــته یــک معلــول اســت کــه بــرای تــاررود ارســال 
کــرده بــود. امیــد اســت کــه اقدامــات درخــوری بــرای ایــن شــهروندان انجــام شــود.

شهر معلول است یا 
من؟!



ــت  ــن نشس ــیه چهارمی ــن نیا در حاش داوود روش
در  دماونــد  شهرســتان  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــالغ  ــه اب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــی اظه گفتگوی
برنامــه فراگیــر اشــتغال در ســال جــاری، بایــد 
ــور  ــغلی در کش ــت ش ــزار فرص ــداد 970 ه تع
ایجــاد شــود کــه از ایــن میــزان، ســهم اســتان 
ــغلی  ــت ش ــزار فرص ــدو 26 ه ــران یک ص ته

ــت. اس
وی افــزود: در بحــث تســهیالت در زمینــه 
ــارد و 600  ــزان پنج میلی ــایری می ــتا، عش روس
میلیــون تومــان بــرای شهرســتان دماونــد 
تســهیالت  زمینــه  در  دارد؛  وجــود  اعتبــار 
ــران  ــتان ته ــهم اس ــز س ــر نی ــتغال فراگی اش
ــا  ــت، ام ــان اس ــارد توم ــه هزار میلی ــدود س ح
ســقف شهرســتانی مشــخص نیســت و فعالیــت 
دســتگاه های بخشــی بــه شــکلی ســریع تر 

می توانــد تســهیالت را جــذب کننــد.
ــاون،  ــتغال اداره کل تع ــی و اش ــر کارآفرین مدی
ــه  ــران ادام ــتان ته ــی اس ــاه اجتماع کار و رف
داد: افــراد متقاضــی ایــن تســهیالت بایــد 
بــه ســامانه کارا شــامل دو گزینــه اشــتغال 
روســتایی، عشــایری و اشــتغال فراگیــر مراجعــه 
ــته های  ــا و رس ــاس اولویت ه ــر اس ــد و ب کنن

ــد. ــهیالت نماین ــت تس ــتغال درخواس پراش
ایــن  تفــاوت  روشــن نیا خاطرنشــان کــرد: 
ــن  ــته ای ــنوات گذش ــه س ــبت ب ــهیالت نس تس
اســت کــه اولیت هــای اشــتغال در زمینــه 
روســتا، عشــایر و تســهیالت اشــتغال فراگیــر بــا 
ــد  ــه می توان ــت ک ــتغال اس ــر اش ــته های پ رس

ــد. ــل باش ــالک عم م
ــم از  ــا اع ــه زمینه ه ــت در هم ــت: دول وی گف
فارغ التحصیــالن،  کارورزی  مشــاغل خانگی، 
شــرکت  تعاونــی، روســتا، تعــاون و ســایر مــوارد 
اعــالم  بــه فراخــور  برنامه هایــی دارد کــه 
بیمــه ای  مشــوق های  همچنیــن  می شــود؛ 

در ایــن میــان موجــب 
افــراد  کــه  می شــود 
زودتــر  فارغ التحصیــل 
ــوند. ــازار کار ش ــذب ب ج

*دماونــد ســومین 
ن  ســتا شهر
ــتان  ــر اس مهاجرپذی

اســت تهــران 
و  کارآفرینــی  مدیــر 
اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــاع  اســتان تهــران در خصــوص ســاماندهی اتب
ایــن  در  برنامه ریزی هایــی  گفــت:  خارجــی 
خصــوص صــورت گرفتــه اســت کــه بــا توجــه 
ــت موجــود در شهرســتان دماونــد  بــه ظرفی
ــه  ــه ب ــا توج ــرد؛ ب ــتفاده ک ــوان از آن اس می ت
اینکــه دماونــد ســومین شهرســتان مهاجرپذیــر 
ــوان هــم  اســتان تهــران اســت ایــن امــر می ت

ــد. ــت باش ــم فرص ــد و ه تهدی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــن نیا بی روش
ــر  ــزار و 20 نف ــدود یک ه ــته ح ــال گذش در س
ــی  ــاه اجتماع ــاون و رف ــق اداره کار، تع از طری
ــه کار شــدند،  ــد مشــغول ب در شهرســتان دماون
مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
ــتغال  ــد اش ــامانه رص ــتغال در س ــات اش اطالع
ثبــت نمی شــود کــه در ایــن نشســت بــر ثبــت 
ــد  ــامانه تاکی ــتگاه ها در س ــه دس ــات هم اطالع
ــر اســاس آن میــزان اشــتغال  ــا بتــوان ب شــد ت
ایجــاد شــده در شهرســتان دماونــد را مشــخص 

کــرد.
و  ظرفیت هــا  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  وی 
گردشــگری،  دماونــد  شهرســتان  پتانســیل 
بوم گــردی و روســتاگردی اســت کــه بــا توجــه 
ــران،  ــتان ته ــرق اس ــق ش ــت مناط ــه وضعی ب
دماونــد مــی توانــد یکــی از ظرفیت هــای 
نــرخ  دیگــر  ســوی  از  باشــد؛  گردشــگری 
اشــتغال در گردشــگری بســیار بــاال اســت کــه 
مــی توانــد قابــل توجــه کارگــروه اشــتغال باشــد 
و بــا وجــود عــدم شــناخت ســرمایه گذاران 
ــود. ــانی ش ــد اطالع رس ــی بای ــی و خارج داخل

ــاون،  ــتغال اداره کل تع ــی و اش ــر کارآفرین مدی
ــه  ــران ادام ــتان ته ــی اس ــاه اجتماع کار و رف
مکمــل  می توانــد  اشــتغال  تســهیالت  داد: 
ایــن امــر بــوده و شهرســتان دماونــد بــا 

ــه ظرفیتــی کــه در زمینــه بوم گــردی،  توجــه ب
اســتان های  بــه  دسترســی  و  روســتاگردی 
ــت  ــد موقعی ــمنان دارد می توان ــدران و س مازن
بســیار خوبــی باشــد کــه در زمینــه محصــوالت 
ــی  ــد موقعیــت خوب ــز می توان ــز نی باغــی و جالی

ــد. باش
بخــش  شــاغالن  خصــوص  در  روشــن نیا 
خانگــی عنــوان کــرد: ایــن افــراد بخــش 
اعظمــی از متقاضیــان هســتند کــه در صورتــی 
کــه بتواننــد مهــارت الزم را در بــازار کار داشــته 
باشــند تســهیالت بــه آنهــا پرداخــت می شــود؛ 
آنهــا پیــش از ورود بــه بحــث شــاغالن خانگــی 
آموزش هــای الزم را دیــده و بــا توجــه بــه 
ــروش  ــد و ف ــه تولی ــدام ب ــازار اق ــای ب تقاض

. می کننــد
بــه  وی اضافــه کــرد: تســهیالت مربــوط 

ــال های  مشــاغل خانگــی در س
تومــان  پنج میلیــون  گذشــته 
حــال حاضــر  در  امــا  بــوده 
 20 ســقف  تــا  می توانــد 
میلیــون تومــان اعتبــار بــه آنهــا 
اختصــاص یابــد و مــا بــا توجــه 
دســتگاه های  از  شــرایط  بــه 
درخواســت  اداری  و  خشــی 
کردیــم کــه میــزان تســهیالت 
ــد. ــاز را مشــخص کنن مــورد نی
مدیــر کارآفرینــی و اشــتغال 

ــاه اجتماعــی اســتان  ــاون، کار و رف اداره کل تع
تهــران اظهــار داشــت: نکتــه قابــل توجــه 
ــورد  ــعه در م ــزاران توس ــه کارگ ــت ک ــن اس ای
اولویت هــای  و  مــوارد  طرح هــا  تمامــی 
در  و  می کننــد  مشــخص  را  ســرمایه گذاری 
ــهیالت  ــا تس ــن اولویت ه ــه ای ــد ب ــه بع مرحل

می شــود. پرداخــت 
ــی  ــت کارآفرین ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــن نیا ب روش
ــی توســط  ــز کارآفرین ــرد: مجــوز مراک ــان ک بی
اداره کل تعــاون و کار صــادر می شــود و بــا 
توجــه بــه ظرفیــت پهنــای بانــد مجــازی، 
اشــتغال اینترنتــی موضوعــی بســیار مهــم 
اســت؛ چــرا کــه افــراد بــه واســطه ایــن مراکــز 
ــده و خالقیــت  ــا محیــط کار آشــنا شــده و ای ب
ــا بررســی می شــود و در صــورت متناســب  آنه
ــز  ــن مراک ــق ای ــازار کار، از طری ــا ب ــودن ب ب

ــوند. ــی ش ــت م هدای

و  پاکدشــت  *شهرســتان های 
ــران  ــتان ته ــطح اس ــس در س پردی
هســتند کارآفرینــی  مرکــز  دارای 

وی از وجــود فقــر در زمینــه کارآفرینــی در 
ــرد: در  ــح ک ــر داد و تصری ــران خب ــتان ته اس
ســطح اســتان تهــران تنهــا در شهرســتان های 
ــی وجــود  ــز کارآفرین ــس مرک پاکدشــت و پردی
بــا مجــوز وزارت  دارد و مرکــز کارآفرینــی 
ــتان  ــی در شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
ــی  ــیل خوب ــن پتانس ــدارد؛ ای ــود ن ــد وج دماون
ــد در  ــگاه ها می توانن ــاتید دانش ــه اس ــت ک اس
ــن  ــه ای ــده ب ــراد دارای ای ــرده و اف آن ورود ک
ــی  ــازوی خوب ــه ب ــوند ک ــت می ش ــز هدای مراک

ــت. ــتغال اس ــاد اش ــتای ایج در راس
ــاون،  ــتغال اداره کل تع ــی و اش ــر کارآفرین مدی
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان تهــران اشــاره ای 

بــه تهیــه اطلــس ملــی توســعه مشــاغل 
روســتایی داشــت و تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
ســند توســعه و آمایــش ســرزمین، تهیــه اطلــس 
ملــی توســعه روســتایی مــد نظــر قــرار گرفتــه 
ــص  ــازار کار ناق ــات ب ــه اطالع ــرا ک ــت؛ چ اس
ــه  ــت در برنام ــت دول ــن جه ــه همی ــت و ب اس
فراگیــر اشــتغال، طراحــی و راه انــدازی ســامانه 

ــرار داد. ــر ق ــازار کار را مدنظ ــات ب اطالع
ــور  ــه منظ ــس ب ــن اطل ــه داد: ای ــن ادام روش
ایجــاد اشــتغال پایــدار در کشــور در حــال تهیــه 
ــن امــر عمــال مشــخص  ــا انجــام ای اســت و ب
ــاغل  ــت مش ــتاها اولوی ــه در روس ــود ک می ش
ــر  ــای ه ــب اولویت ه ــن ترتی ــه ای ــت؛ ب چیس
ــود و  ــخص ش ــد مش ــتان بای ــتا و شهرس روس
ــش  ــا بخ ــی و ی ــرکت های تعاون ــق ش از طری

ــردد. ــران گ ــال جب ــن خ ــی ای خصوص

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران خبر داد؛
دماوند سومین شهرستان مهاجرپذیر استان تهران است/ شهرستان دماوند فاقد مرکز کارآفرینی با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی است

دفن ِمِیت در اراضی ملی منطقه 
»قلعه سنگی« دماوند توسط افراد سودجو

ــد  ــتان دماون ــالب شهرس ــی و انق ــتان عموم دادس
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــی مل ــت در اراض ــن ِمیِ از دف
بــرای تصرفــات غیــر قانونــی و ســودجویی خبــر داد 
ــد  ــی خواه ــورد قضای ــا ســودجویان برخ ــت: ب و گف

شــد.
ــاخت و  ــوص س ــابی، در خص ــی بس ــن ابراهیم حس
ــد  ــواری در دماون ــن خ ــاز و زمی ــازهای غیرمج س
ــی  ــر قانون ــات غی ــی تصرف ــت: در پ ــار داش اظه
افــراد ســودجو و فرصــت طلــب در اراضــی »قلعــه 
ــه  ــون از جمل ــای گوناگ ــا ترفنده ــه ب ــنگی« ک س
گرفتــن تولیــت امــام زاده هــا، دفــن میــت در یــک 
ــه  ــی ب ــینیه در اراضــی مل ــا ایجــاد حس محــل و ی
صــورت غیــر قانونــی و زمیــن خــواری بــوده اســت، 
برخــورد بــا ایــن افــراد ســودجو در دســتور کار قــرار 

ــت. گرف
ــی و  ــن قضای ــا حضــور ضابطی ــروز ب ــزود: ام وی اف
ــان ایــن اراضــی کــه شــهرداری  مســئولین و متولی
ــارت  ــتور نظ ــتند، دس ــازی هس و اداره راه و شهرس
دقیــق و برگردانــدن تغییــرات بــه حالــت اولیــه داده 

شــد.
دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان دماونــد بــا 
ــه فرصــت طلبــی در  ــا هرگون ــر برخــورد ب ــد ب تاکی
خصــوص اراضــی ملــی اظهــار داشــت: تمــام ایــن 
ــت اســت  ــردم و دول ــوم م ــه عم ــق ب اراضــی متعل
ــتفاده  ــوده و اس ــی ب ــرداری عموم ــره ب ــرای به و ب
ــل از  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــوع اس ــی ممن اختصاص
ــن  ــل ای ــه تبدی شــهرداری خواســته شــد نســبت ب
اراضــی بــه فضــای ســبز اقــدام و بــه وظایــف خــود 

عمــل کنــد.
افــراد ســودجو بــه صــورت غیــر  وی گفــت: 
ــد  ــه ان ــم گرفت ــن ه ــرق و تلف ــات ب ــی خدم قانون
ــد،  ــه دفــن میــت کــرده ان ــدام ب و حتــی شــبانه اق
ــا  ــد، ام ــت کنن ــی را تثبی ــر قانون ــات غی ــا تصرف ت
اقدامــات قانونــی بــرای قبــری کــه در ایــن محــل 
وجــود دارد، انجــام شــده اســت و بــا عوامــل دفــن 

ــم. ــی کنی ــی م ــورد قضای ــز برخ ــت نی می
ــداث 200  ــه اح ــه بهان ــزود: ب ــابی اف ــی بس ابراهیم
الــی 300 متــر حســینیه چندیــن هکتــار از اراضــی 
ــتفاده از  ــد اس ــد و قص ــرده ان ــرف ک ــی را تص مل
اعتقــادات مذهبــی و محدودیــت هــای دینــی مــردم 

ــد. داشــته  ان

رئیــس اداره تعزیــزات حکومتــی شهرســتان دماونــد 
ــزار و 484  ــک ه ــدن ی ــه ش ــیدگی و مختوم از رس
ــه اول  ــی 10 ماه ــن اداره ط ــف در ای ــده تخل پرون

ــر داد. ســال جــاری خب
خصــوص  در  گفتگویــی  در  متــو  مصطفــی 
ــار  ــاه گذشــته اظه ــن اداره در 10 م فعالیت هــای ای
ــات  ــعبه هی ــه ش ــه ب ــی ک ــداد پرونده های ــرد: تع ک
ــد ارجــاع شــده و  ــرات حکومتــی دماون ــدوی تعزی ب
دارای تخلفــات بیــش از 374 هــزار تومانی هســتند، 
133 مــورد و تعــداد پرونده هــای رســیدگی نشــده از 

ــده اســت. ــته 51 پرون ــال گذش س
ــداد  ــن تع ــده از ای ــه 134 پرون ــان اینک ــا بی وی ب
ــده  ــی مان ــر باق ــده دیگ ــده و 50 پرون ــه ش مختوم
ــت در رأی 2  ــی محکومی ــغ ریال ــت: مبل ــت، گف اس
ــوده  ــال ب ــزار ری ــون و 328 ه ــارد و 224 میلی میلی
و متوســط محکومیــت صــادر شــده در رأی 22 

ــت. ــال اس ــزار و 270 ری ــون و 243 ه میلی
رئیــس اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان دماونــد 
ــی  ــرات حکومت ــدوی تعزی ــعبه اول ب ــزود: در ش اف
کــه ســه نــوع پرونــده بهداشــتی، صنفــی و قاچــاق 
ــال  ــده از س ــود، 1027 پرون ــیدگی می ش در آن رس
ــته  ــال گذش ــه س ــوط ب ــده مرب ــاری و 167 پرون ج
ارجــاع شــد کــه از ایــن تعــداد 1099 پرونــده 
ــی  ــده باق ــید و 95 پرون ــه نتیجــه رس ــه و ب مختوم

ــده اســت. مان
ــی  ــغ ریال ــرد: مبل ــح ک ــئول تصری ــام مس ــن مق ای
ــون  ــارد و 789 میلی ــک میلی ــت در رأی ی محکومی
ــت  ــط محکومی ــال و متوس ــزار و 610 ری و 367 ه
ــزار و 669  ــون و 970 ه ــک میلی ــده ی ــادر ش ص

ــت. ــال اس ری
ــای  ــداد پرونده ه ــه تع ــاره ب ــا اش ــن ب ــو همچنی مت
ارجاعــی بــه شــعبه اول بــدوی تعزیــرات حکومتــی 
دماونــد در خصــوص قاچــاق کاال و ارز، بیــان کــرد: 
ــدای  ــاق کاال و ارز از ابت ــه قاچ ــده در زمین 75 پرون
ــا  ــاع شــده و ب ــز ارج ــن مرک ــه ای ــون ب ســال تاکن
توجــه بــه 26 پرونــده از ســال گذشــته، 86 پرونــده 

ــه آن انجــام و مختومــه شــده اســت. رســیدگی ب
وی بیــان کــرد: مبلــغ ریالــی محکومیــت در رأی در 
ایــن شــعبه 11 میلیــارد و 293 میلیــون و 431 هــزار 
و 764 ریــال و متوســط محکومیــت صــادر شــده در 
رأی 313 میلیــون و 706 هــزار و 438 ریــال اســت.

رئیــس اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان دماونــد 
در خصــوص تعــداد پرونده هــای ارجاعــی در شــعبه 
ــه عنــوان  اول بــدوی در خصــوص دارو و درمــان ب
ــته 53  ــال گذش ــرد: از س ــان ک ــعبه، بی ــن ش آخری
ــاری  ــال ج ــدای س ــود و در از ابت ــده ب ــده مان پرون
ــون 165  ــه تاکن ــد ک ــاع ش ــده ارج ــز 114 پرون نی
پرونــده رســیدگی و مختومــه شــده و در ایــن حــوزه 

ــده اســت. ــده باقــی مان فقــط 2 پرون
متــو گفــت: مبلــغ ریالــی محکومیــت در رأی در این 
حــوزه 405 میلیــون و 435 هــزار ریــال و متوســط 
محکومیــت صــادر شــده در رأی دو میلیــون و 572 

هــزار و 389 ریــال بــوده اســت.

1484 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی 
شهرستان دماوند طی 10 ماهه اخیر مختومه شد

 در دومین نشست ثبت وقایع حیاتی شهرستان دماوند مطرح شد؛
1105 والدت در شهرستان دماوند از ابتدای سال تاکنون ثبت شده است/ کاهش 5 درصدی موالید در شهرستان دماوند/ 300 مورد 

فوتی در شهرستان دماوند طی 9 ماه اخیر به ثبت رسیده است
احــوال  ثبــت  اداره  رئیــس  ملــک،  امیــر 
ــت  ــه ثب ــن جلس ــد در دومی ــتان دماون شهرس
ــاره  ــا اش ــد ب ــتان دماون ــی شهرس ــع حیات وقای
ــن بخــش،  ــه در ای ــات صــورت گرفت ــه اقدام ب
اظهــار کــرد: در راســتای تکریــم اربــاب رجــوع، 
ــرد و  ــهر آبس ــت در ش ــخوان دول ــر پیش 2 دفت
بخــش رودهــن راه انــدازی شــده اســت کــه بــا 
ــر پیشــخوان در شــهر  ــه وجــود 2 دفت توجــه ب
دماونــد، از ظرفیــت ایــن دفاتــر در جهــت ثبــت 

ــم. ــی کنی ــتفاده م ــی اس ــع حیات وقای
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از آرامســتان هــا در 
شهرســتان بــه موقــع گــزارش فــوت را اعــالم 
ــت  ــا در ثب ــش نهاده ــت: نق ــد، گف ــی کنن نم
بــه موقــع وقایــع حیاتــی بســیار حائــز اهمیــت 
اســت کــه شــهرداری آبســرد و بیمارســتان 
ــوت  ــع ف ــد در اعــالم وقای ســوم شــعبان دماون
بــه خوبــی عمــل می کنــد امــا بیمارســتان 
ســوم شــعبان در برخــی مواقــع در صــدور 
ــان  ــرد زایم ــت ف ــراز هوی ــی والدت و اح گواه

ــد. ــی کن ــی م ــده کوتاه کنن
ــت  ــار ثب ــه آم ــه ب ــئول در ادام ــام مس ــن مق ای
ــه اول  ــی 9 ماه ــتان ط ــی شهرس ــع حیات واق
ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: یــک هــزار 
و 105 تولــد در شهرســتان بــه ثبــت رســیده که 

از ایــن تعــداد 581 نفــر پســر 
و 524 نفــر دختــر هســتند 
کــه بــا توجــه بــه ثبــت 
یــک هــزار و 165 تولــد در 9 
ماهــه ســال گذشــته، شــاهد 
ــد والدت در  ــش 5 درص کاه

ــتیم. ــه هس منطق
ــه بیشــترین اســامی  ــک ب مل
و  پســران  بــرای  انتخابــی 
ــد اشــاره و  ــران در دماون دخت
ــترین  ــرد: بیش ــان ک خاطرنش
بــرای  کــه  هایــی  نــام 

ــین،  ــی، امیرحس ــده امیرعل ــران انتخــاب ش پس
ــل و  ــا، ابوالفض ــان، محمدطاه ــاس، کی امیرعب
ماهــان و در بیشــترین اســامی در بیــن دختــران 
فاطمــه، هلمــا، زهــرا، آوا، بــاران، یســنا، نازنیــن 
ــت. ــوده اس ــا ب ــانا و ره ــه، مرس ــرا، ریحان زه

ــد  ــتان دماون ــوال شهرس ــت اح ــس اداره ثب رئی
ــدای  ــدگان از ابت ــوت ش ــار ف ــوص آم در خص
ســال جــاری تــا اکنــون نیــز بیــان کــرد: طــی 
ــی در شهرســتان  ــر، 300 مــورد فوت ــاه اخی 9 م
بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن تعــداد 165 مــورد 
ــی  ــن در حال ــد و ای ــورد زن بودن ــرد و 134 م م
ــی  ــورد فوت ــته 301 م ــال گذش ــه س ــت ک اس

ــتیم. داش
وی علــت فــوت را بیمــاری هــای قلبــی و 
عروقــی، دســتگاه تنفســی، بیمــاری هــای 
عفونــی، ســرطان و تومــور، بیماریهــای نامعلــوم 

ــت. ــه دانس ــر مترقب ــوادث غی و ح

ــک  ــد ی ــد نیازمن ــتان دماون *شهرس
ــترین  ــت/ بیش ــد اس ــتان واح آرامس
تدفیــن  و  فــوت  ثبــت  مشــکالت 
در شهرســتان مربــوط بــه اتبــاع 

ــت ــتانی اس افغانس
شــاهرخ جهانشــاهی، معــاون سیاســی انتظامــی 
ــد در ایــن جلســه  ــداری شهرســتان دماون فرمان

ــه موقــع وقایــع  ــه اهمیــت ثبــت ب ــا اشــاره ب ب
و  خــرد  هــای  ریــزی  برنامــه  در  حیاتــی 
ــع و  ــع وقای ــه موق ــت ب ــدم ثب ــت: ع کالن، گف
یکپارچگــی اطالعــات چهارگانــه تولــد، مــرگ، 
ازدواج و طــالق موجــب مشــکالتی در بخــش 
ــه ویــژه ســوء اســتفاده هــای  هــای مختلــف ب
احتمالــی و تخلفــات مــی شــود کــه توجــه بــه 

ــن مهــم ضــروری اســت. ای
ــت  ــام مســئول یکــی از مشــکالت ثب ــن مق ای
ــه  ــوط ب ــتان مرب ــن را در شهرس ــوت و تدفی ف
ــار  ــتن آم ــت نداش ــه جه ــتانی ب ــاع افغانس اتب
ــت:  ــت و گف ــی دانس ــق و متول ــی دقی جمعیت
ــتان  ــک آرامس ــد ی ــد نیازمن ــتان دماون شهرس
واحــد اســت زیــرا پراکنــده بــودن گورســتان ها 
ــه  ــکالتی را ب ــه مش ــف منطق ــاط مختل در نق

ــد. ــی کن ــاد م ــع ایج ــه موق ــت ب ثب
فرمانــداری  انتظامــی  سیاســی  معــاون 
ــد  ــث تول ــوص بح ــد در خص ــتان دماون شهرس
ــود در  ــکالت موج ــرد: مش ــان ک ــالق بی و ط
ــده و  ــع ش ــا رف خصــوص بحــث طــالق تقریب
در بخــش ثبــت تولــد نیــز بــا توجــه بــه اینکــه 
ــری دارد،  ــوم را در مهاجرپذی ــه س ــد رتب دماون
بایــد اقدامــات الزم صــورت گیــرد تــا مشــکلی 

ــود. ــاد نش ایج

ــازی  ــس اداره راه  و شهرس ــر، رئی ــا رنجب محمدرض
شهرســتان دماونــد در گفتگویــی اظهــار کــرد: 
ــتان  ــی شهرس ــار از اراضــی مل حــدود هشــت  هکت
دماونــد شــامل دوهکتــار از اراضــی در قلعــه ســنگی 
ــارد  ــی 10 میلی ــت ال ــر هش ــغ ب ــی بال ــه ارزش ب
تومــان و 6 هکتــار از اراضــی پــالک جیــالرد، 
انتهــای خیابــان ســپاه منطقــه گیالونــد بــه ارزشــی 
ــغ بــر 54 میلیــارد تومــان تخریــب و آزادســازی  بال

شــد.
ــرار  ــهری ق ــوزه ش ــا درح ــن زمین ه ــزود: ای وی اف
داشــتند کــه امــروز آزادســازی و رفــع تصــرف 
شــد و علــت تاخیــر در اجــرای ایــن حکــم شــرایط 

ــت. ــوده اس ــوی ب ــاعد ج نامس
ــد  ــتان دماون ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس رئی
تاکیــد کــرد: همچنیــن بــا افــراد ســودجو در 
ــا  ــی ب ــات اراضــی مل ــواری و تصرف ــه زمین خ زمین

قاطعیــت برخــورد قانونــی می شــود.
ــرف  ــه تص ــدام ب ــده ای اق ــرد: ع ــان ک ــر بی رنجب
ــه  ــیم بندی آن ب ــا تقس ــرده و ب ــی ک ــی دولت اراض
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد، ای ــروش آن می پردازن ف
افــراد نســبت بــه اطالعــات زمیــن نــاآگاه هســتند؛ 
ــی  ــناد تک برگ ــدور اس ــر ص ــم ب ــن رو تصمی از ای

ــر اســت. ــرای اراضــی مدنظ ب
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه حــدود 70 درصــد از 
ــد دارای ســند تک برگــی  اراضــی شهرســتان دماون
ــی  ــند تک برگ ــدور س ــرد: ص ــح ک ــتند تصری هس
ــه  ــدور  هرگون ــکان ص ــه ام ــود ک ــب می ش موج
ــن اراضــی غیرممکــن شــود و  ــر روی ای ســندی ب
بــه ایــن ترتیــب از زمین خــواری جلوگیــری خواهــد 

شــد.

آزادسازی  بیش از 8 هکتار از اراضی 
ملی مسکن و شهرسازی در دماوند 

تعریض جاده آبسرد به کیالن در 
حوزه مسئولیت شرکت ساخت و 

توسعه راه ها می باشد

بــا  آبســرد  شــهردار  رفیعی طباطبایــی،  محمــد 
اشــاره بــه مشــکل اساســی حــوزه محورهــای 
ــرد:  ــار ک ــرد اظه ــهر آبس ــوار ش ــی همج مواصالت
ــض  ــرح تعری ــرد ط ــهر آبس ــکالت ش ــی از مش یک
ــه  ــالن اســت ک ــه کی ــی آبســرد ب محــور مواصالت
ــت. ــواری در آن رخ داده اس ــوادث ناگ ــون ح تاکن

ــژه در  ــه وی ــه ب ــن زمین ــی در ای ــزود: اقدامات وی اف
ــود  ــل وج ــه دلی ــا ب ــد ام ــام ش ــته انج ــال گذش س
ــه آب شــهری  ــوری و عبــور لول تأسیســات، فیبــر ن
کیــالن ایــن پــروژه معطــل مانــد و متأســفانه 
امســال نیــز بودجــه خاصــی بــه آن تعلــق نگرفــت.

ــور  ــه حض ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــرد ادام ــهردار آبس ش
ــرد،  ــهر آبس ــازی در ش ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
ــالن  ــه کی ــرد ب ــی آبس ــور مواصالت ــض مح تعری
مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه بنــا بــر اظهــارات 
ــئولیت  ــوزه مس ــر در ح ــن ام ــه ای ــده ک مطرح ش
ــا از  ــای م ــا تقاض ــرار دارد، ام ــاخت ق ــرکت س ش
نماینــده شهرســتان های دماونــد و فیروزکــوه در 

ــت. ــاده اس ــن ج ــض ای ــری تعری ــس، پیگی مجل
همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  رفیعی طباطبایــی 
آبســرد محــور مواصالتــی آبســرد بــه جــاده تهران-

فیروزکــوه اســت و در حریــم شــهر قــرار دارنــد کــه 
ــًا بایــد در حــوزه راه  و شهرســازی باشــد امــا  قاعدت
بــا توجــه بــه احــداث آن توســط شــهرداری آبســرد، 
تقاضــای نگهــداری و تحویــل ایــن محورهــا را بــه 

ایــن نهــاد داریــم.
اطــراف  ساخت وســازهای  کــرد:  تصریــح  وی 
جــاده مواصالتــی تهــران، فیروزکــوه از دیگــر 
ــر راه   ــاون وزی ــد مع ــده در بازدی ــرح ش ــوارد مط م
ــرار  ــاره ق ــورد اش ــروز م ــه ام ــود ک ــازی ب و شهرس
ــر  ــم ب ــد تصمی ــن بازدی ــان ای ــا در پای ــت؛ ام گرف
ــروف  ــه ای مع ــت اهلل خامن ــوار آی ــه بل ــد ک ــن ش ای
بــه جــاده هومنــد، تحویــل شــهرداری آبســرد شــود.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان دماوند خبر داد؛
راه اندازی سامانه یکپارچه سازی مدیریت بحران در شهرستان دماوند/ سوله های پایگاه امداد و نجات شهرستان دماوند نیازمند 

تجهیز می باشد 

رئیــس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان 
ــازی  ــامانه یکپارچه س ــدازی س ــد از راه ان دماون
مدیریــت بحــران خبــر داد و گفــت: ســوله های 

پایــگاه امــداد و نجــات شهرســتان دماونــد 
ــت. ــز اس ــد تجهی نیازمن

ــت  ــتاد مدیری ــت س ــری در نشس ــعید طاه س
محــل  در  دماونــد  شهرســتان  بحــران 
فرمانــداری اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه نشســت 
ســتاد مدیریــت جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
یک پارچه ســازی  ســامانه  برنامــه  تهــران، 

ــد. ــاد ش ــران ایج ــت بح مدیری
ــای  ــه گروه ه ــگام زلزل ــرد: در هن ــان ک وی بی
تعــداد  قبیــل  از  اولیــه  گــزارش  ارزیــاب 
ــا و  ــداد چادره ــس، تع ــداد آمبوالن ــت، تع جمعی

دیگــر تجهیــزات را از محــل مدیریــت بحــران 
می کنــد. بررســی 

رئیــس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان 
دماونــد تصریــح کــرد: همچنیــن بــا راه انــدازی 
ــز  ــوان مرک ــه عن ــی ب ــراری، مکان ــارک اضط پ
ــود  ــاد می ش ــات ایج ــرل عملی ــی کنت فرمانده
ــل  ــر از مح ــه مدی ــوع حادث ــان وق ــه در زم ک

ــردازد. ــه می پ ــرل حادث ــه کنت ــز ب مرک
ــا،  ــی دهیاری ه ــت: تمام ــار داش ــری اظه طاه
اســت  الزم  شــهرداری ها  و  بخشــداری ها 
ــت بحــران  ــازی مدیری ــامانه یکپارچه س ــه س ک

ــن موضــوع  ــه ای ــد ب ــد و بای را بروزرســانی کنن
ــوادث  ــیه ح ــنه حاش ــه پاش ــت ک ــه داش توج

ــتند. ــتاها هس روس
وی گفــت: بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن موضــوع 
ــورت  ــم و در ص ــز کنی ــوله ها را مجه ــد س بای
ــم؛  ــام دهی ــات الزم را انج ــاق اقدام ــروز اتف ب
ــت  ــن الزم اس ــره زمی ــدن ک ــا گرم ش ــی ب حت
جلســه مربــوط بــه خشکســالی برگــزار و بــرای 
ــاده  ــود را آم ــن معضــل خ ــا ای ــرو شــدن ب روب
ــدی  ــد ج ــدادی را بای ــات ام ــم و موضوع کنی

ــم. بگیری



ساماندهی حریم شهر رودهن با 
اجرای طرح تفصیلی آغاز شده است

در نخستین روز از دهه مبارک فجر انجام شد؛
بررسی مشکالت اهالی روستاهای آرو، سیدآباد و سرخده با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان دماوند

شــهردار رودهــن بــا بیــان اینکــه ســاماندهی 
ــی  ــرح تفصیل ــرای ط ــا اج ــن ب ــهر روده ــم ش حری
ــاد  ــه مهرآب ــردم منطق ــت: م ــاز شــده اســت، گف آغ
ــته  ــهری نداش ــم ش ــوص حری ــه ای در خص دغدغ

ــند. باش
مهــدی کچوئــی در گفتگویــی اظهــار کــرد: خدمــت  
ــا در  ــت و طبیعت ــهرداری اس ــه ش ــردم وظیف ــه م ب
ــی  ــه و بروکراس ــود بودج ــایی، کمب ــی نارس مواقع
اداری نیــز وجــود دارد کــه مشــکالتی بــرای مــردم  
ایجــاد می کنــد، امــا شــهروندان بــا صبــوری مــا را 

در اجــرای امــور کمــک خواهنــد کــرد.
ــی  ــع و تفصیل ــرح جام ــاق ط ــوص الح وی در خص
شــهری بیــان کــرد: ایــن طــرح از طریق اســتانداری 
ــده  ــر ش ــد و کاربردی ت ــالغ ش ــهرداری اب ــه ش ب
ــه  ــه صــورت کارشناســی ب ــه ب ــه مجموع اســت ک

ــد. ــوع می پردازن ــن موض ای
شــهردار رودهــن عنــوان کــرد: طــرح حریــم 
رودهــن بــه تازگــی آغــاز شــده و قســمت عمــده ای 
از ساخت وســازها کــه خــارج از حریــم بــود بــا 
ــی  ــرح تفصیل ــن ط ــرح و همچنی ــن ط ــرای ای اج

ــد. ــد ش ــاماندهی خواه س
کچوئــی افــزود: بــا اجــرای طــرح حریــم شــهر، 90 
ــش  ــن کاه ــهروندان روده ــکالت ش ــد از مش درص
ــعتی  ــوص وس ــن در خص ــر ای ــالوه ب ــد، ع می یاب
کــه بــه حــوزه شــهری ملحــق شــده طرحــی آمــاده 
ــه  ــکن تهی ــی وزارت مس ــا هماهنگ ــه ب ــد ک گردی
می شــود تــا چــراغ راه توســعه کارهــای آینــده 

باشــد.
ــاد  ــردم مهرآب ــه م ــان اینک ــا بی ــن ب شــهردار روده
ــته  ــهری نداش ــم ش ــوص حری ــه ای در خص دغدغ
باشــند، اظهــار کــرد: روســتای مهرآبــاد بافــت 
ــتا  ــن روس ــی از ای ــت و حق ــد داش ــود را خواه خ
ــزوده  ــهر اف ــه ش ــه ب ــه ک ــود، آنچ ــع نمی ش ضای
شــده حریــم شــهری اســت و تبدیــل بــه محــدوده 

ــت. ــده اس ــهری ش ش
ــاد  کچویــی اضافــه کــرد: بخشــی از منطقــه مهرآب
ــتایی  ــوزه روس ــی در ح ــهری و بخش ــوزه ش در ح
ــوص  ــن خص ــکلی در ای ــل و مش ــرار دارد و تداخ ق

ــد. ــه وجــود نخواهــد آم ب
ــان  ــراری در زم ــای اضط ــرد: راه ه ــه ک وی اضاف
ــکان   ــن اس ــده و اماک ــخص ش ــه مش ــوع زلزل وق
هماهنگــی  و  برنامه ریــزی  بــا  اضطــراری 
ــده اســت. ــس مشــخص گردی ــر و اورژان هالل احم
ــفالت  ــت آس ــوص وضعی ــن در خص ــهردار روده ش
تصریــح کــرد: ایــن منطقــه سردســیر اســت و 
آســفالت زودتــر قابلیــت خــود را از دســت می دهــد، 
امــا در ســال جــاری نســبت بــه ســال های گذشــته 
بــه صــورت تصاعــدی در ایــن زمینــه عمــل 

ــم. کردی
کچوئــی عنــوان کــرد: قســمت هایی نیــز بــه شــهر 
رودهــن ملحــق شــده کــه فاقــد آســفالت اســت و با 
توجــه بــه ایــن رونــد، حــدود پنج میلیــارد تومــان بــه 
ایــن منظــور در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا مســاعد 

شــدن شــرایط جــوی اجرایــی می شــود.
*واگــذاری 5  هــزار مترمربــع زمیــن جهت 
ــهر  ــی در ش ــگاه تخصص ــداث درمان اح
رودهــن/ راه انــدازی پدهلیکوپتــر اورژانس 

ــهر رودهن در ش
وی از واگــذاری پنــج  هــزار مترمربــع زمیــن جهــت 
احــداث درمانــگاه تخصصــی در ایــن شــهر خبــر داد 
ــن در  ــری روده ــه قرارگی ــه ب ــرد: باتوج ــان ک و بی
جــاده مواصالتــی احــداث یــک کلینیــک تخصصــی 
خوشــبختانه  اســت،  ضــروری  شــهر  ایــن  در 
و  شــده  راه انــدازی  رودهــن  در  پدهلیکوپتــری 
هلیکوپتــر اورژانــس بــه راحتــی می توانــد بــه 

ــد. ــردد کن ــد ت ــن بان ــار در ای ــال بیم ــور انتق منظ
ــر  ــن از نظ ــردم روده ــت: م ــار داش ــی اظه کچوی
حــوزه درمانــی بــا ســختی مواجه انــد و بــرای 
درمــان بــه تهــران مراجعــه می کننــد و در صــورت 
بــروز تصادفــات جــاده ای خدمــات خوبــی بــه افــراد 

ارائــه نمی شــود.
ــد کــرد: شــهرداری رودهــن  شــهردار رودهــن تاکی
آمادگــی دارد کــه بــا واگــذاری قطعــه زمیــن، 
زمینــه احــداث کلینیــک تخصصــی را ایجــاد کنــد، 
هم اکنــون امــور اداری آن در حــال انجــام اســت و 
ــک  ــم ی ــه امیدواری ــل اســت ک ــاده تحوی ــن آم زمی
درمانــگاه خــوب توســط وزارت بهداشــت و درمــان 

ــردد. ــداث گ ــن اح در روده
کچوئــی در خصــوص پــل تاریخــی نمیــر تصریــح 
کــرد: مرمــت ایــن پــل تاریخــی بــه اتمــام رســیده، 
امــا بــا دســتور شــورای ترافیــک مســدود می باشــد 
ــود و  ــت ش ــازی و تقوی ــای آن بهس ــد پایه ه و بای

در حــال حاضــر اجــازه تــردد صــادر نشــده اســت.
وی ادامــه داد: پــل تاریخــی نمیــر در فهرســت ثبــت 
ــبک از  ــای س ــردد خودروه ــرار دارد و ت ــی ق تاریخ
ــی،  ــی اداره میراث فرهنگ ــا هماهنگ ــده ب آن در آین
صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان دماونــد 

ــود. ــد ب ــر خواه امکان پذی

اختصاص 5 میلیارد تومان برای قابلیت 
اطمینان شبکه توزیع برق در شهرستان دماوند

رئیــس اداره بــرق منطقــه دماونــد از اختصــاص پنــج 
ــبکه  ــان ش ــت اطمین ــرای قابلی ــان ب ــارد توم میلی

ــر داد. ــن شهرســتان خب ــرق در ای ــع ب توزی
بهــزاد صبــوری در نشســت حقــوق شــهروندی 
ــد اظهــار کــرد: بیشــترین انتظــار  شهرســتان دماون
مــردم از اداره بــرق در خصــوص قابلیــت اطمینــان 
شــبکه توزیــع بــرق بــه معنــای عــدم قطعــی بــرق 
ــامانه 121  ــق س ــد از طری ــراد می توانن ــت و اف اس

ــد. ــزارش کنن ــرق را گ ــی ب قطع
وی افــزود: در ســال جــاری بیــش از دوهــزار 
مــورد درخواســتی بــرای روشــنایی بــرق در منطقــه 
دماونــد داشــتیم؛ امــا متاســفانه روشــنایی بســیار در 
معــرض آســیب قــرار دارد و حتــی ممکــن اســت بــا 

ــرق شــود. ــان ب ــه قطعــی جری ــاد منجــر ب وزش ب
رئیــس اداره بــرق منطقــه دماونــد ادامــه داد: شــبکه 
اســت،  آســیب پذیر  و  روزمینــی  دماونــد  بــرق 
ــز  ــارش نی ــاد و ب ــان ب ــا در زم ــی بنره ــی برخ حت
ــرق وارد  ــبکه ب ــه ش ــدی ب ــیب ج ــد آس می توانن
ــن  ــاهد ای ــته ش ــال گذش ــه در س ــا اینک ــد؛ کم کنن

ــم. ــاق بودی اتف
ــد در  ــرق دماون ــه ب ــرد: منطق ــح ک ــوری تصری صب
خصــوص قابلیــت اطمینــان شــبکه توزیــع بــرق در 
ســال 96 حــدود پنج میلیــارد تومــان اعتبــار داشــت 
کــه از ایــن میــزان دو میلیــارد تومــان مربــوط بــه 

شــهر دماونــد بــود.
ــی  ــروز قطع ــان ب ــات در زم ــوص خدم وی در خص
ــراد در  ــاس اف ــض تم ــه مح ــرد: ب ــان ک ــرق بی ب
ــاده هســتند  ــا آم ــرق، همــکاران م ــان قطعــی ب زم
ــوند،  ــزام می ش ــل اع ــه از مح ــش از دو دقیق و پی
ــه میــزان  امــا مدت زمــان ورود بــه محــل، بســته ب

ــاوت اســت. مســیر متف
ــرد:  ــوان ک ــد عن ــه دماون ــرق منطق ــس اداره ب رئی
خوشــبختانه در خصــوص قابلیــت اطمینــان شــبکه 
بــرق، پروژه هایــی در حــال احــداث داریــم کــه بــه 
ــی  ــه صــورت جزئ ــان و ب ــارد توم ــی 6 میلی طورکل

ــت. ــد اس ــان در دماون ــه میلیارد توم ــدود س ح
از  یکــی  زرین دشــت  فیــدر  گفــت:  صبــوری 
فیدرهایــی بــود کــه بــا آن مشــکل داشــتیم کــه در 
محــدوده بــرق دماونــد، حــدود 150 کیلومتــر اســت 
و خوشــبختانه توانســتیم همــکاران اســتان تهــران 
ــری را  ــزار عام ــت 63 ه ــه پس ــم ک ــاب کنی را مج
اصــالح و بهینــه کــرده و پســت دیگــری را نیــز در 

ــد. ــن خصــوص در نظــر بگیرن ای
از  وی خاطرنشــان کــرد: متاســفانه 70 درصــد 
ــا  ــرار دارد و م ــا ق ــت در باغ ه ــدر زرین دش تک فی
ــه  ــاز ب ــبکه نی ــد ش ــه و بازدی ــالح، بهین ــرای اص ب
ــا ارزش  ــه باغ ه ــون ک ــم و اکن ــدار داری ــازه باغ اج
ریالــی پیــدا کــرده اســت بــرای از بین بــردن حریــم، 
اجــازه ورود اداره بــرق را بــه ملــک نمی دهنــد؛ امــا 
خوشــبختانه در ســال جاری توانســتیم 40 درصــد از 
ــا  ــت از باغ ه ــه دول ــا هزین ــت را ب ــدر زرین دش فی

خــارج کنیــم.
رئیــس اداره بــرق منطقــه دماونــد از تعــداد 10 
ــدود  ــه ح ــر داد ک ــد خب ــدوده دماون ــروژه در مح پ
یک میلیــارد و 300 میلیــون تومــان اعتبــار دارد 
ــت. ــداث اس ــال اح ــروژه در ح ــه پ ــون س و هم اکن
صبــوری بــا بیــان اینکــه 400 میلیــون تومــان نیــز 
بــه فیــدر زریــن دشــت تعلــق دارد گفــت: همچنیــن 
پیمانــکار دیگــری داریــم کــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
850 میلیــون تومــان در مســکن مهــر بــه فعالیــت 
مــی پــردازد و عــالوه بــر آن 550 میلیــون تومــان 

نیــز توســط پیمانــکار دیگــری در حــال اجراســت.

مســئوالن شهرســتان دماونــد در نخســتین روز 
ــی  ــی از اهال ــا جمع ــر ب ــارک فج ــه مب از ده
روســتاهای آرو، ســیدآباد و ســرخده دیــدار 
کردنــد و بــه بررســی مشــکالت آنهــا پرداختنــد.

ــتان  ــداری شهرس ــت فرمان ــن سرپرس همچنی
ــتان های  ــده شهرس ــراه نماین ــه هم ــد ب دماون
شــورای  مجلــس  در  فیروزکــوه  و  دماونــد 
اســالمی و تعــدادی از مســئوالن از روســتاهای 
و  کــرده  بازدیــد  ســرخده  و  ســیدآباد  آرو، 
در جمــع اهالــی، شــوراها و دهیــاران ایــن 
روســتاها جهــت رســیدگی بــه مشــکالت آنهــا 

ــدند. ــر ش حاض
در ایــن بازدیــد، نماینــده مــردم جمعــی از 
اهالــی در روســتای آرو از تغییــر آمــار جمعیتــی 
روســتا، عــدم زیرســاخت مســکن جوانــان، 
تغییــر کاربری هــای غیرکارشناســی، وجــود 
ــعابات  ــر، انش ــم در معاب ــای مزاح ــر برق ه تی

غیرمجــاز آب و مطالبــات معــوق و کمبــود 
ــکالت  ــوان مش ــه عن ــکونی ب ــای مس زمین ه

ــرد. ــام ب ــتا ن ــن روس ای
ــتا،  ــک در روس ــور پزش ــدم حض ــن ع همچنی
ــودگی  ــرعت، فرس ــت پرس ــود اینترن ــدم وج ع
ــاختمان  ــر س ــزوم تعمی ــانی، ل ــبکه برق رس ش
دهیــاری، ضــرورت تعویــض جــداول و روکــش 

آســفالت و مشــکالت آموزشــی در 
بــودن  مختلــط  از  اعــم  مــدارس 
و نبــود معلــم از دیگــر مشــکالت 
بــود. آرو  مطرح شــده در روســتای 

ایــن  مــردم  نماینــده  گفتــه  بــه 
ورودی،  روشــنایی  تأمیــن  روســتا، 
ــاده  ــرای ج ــی ب ــانه خاک ــاد ش ایج
ــه آب  روســتایی، رفــع فرســودگی لول
ــات  ــه اقدام ــتا از جمل ــل روس در داخ
ــوده  ــتای آرو ب ــده در روس ــام ش انج

ــت. اس
در روســتای ســیدآباد نیــز مــواردی چــون 
مشــکالت طــرح هــادی و کاربــری، نبــود 
آب هــای  ســاماندهی  آب،  ذخیــره  مخــزن 
ــتان،  ــرب در تابس ــدی آب ش ــطحی، جیره بن س
افــت فشــار بــرق، مشــکالت مربــوط بــه اســناد 
ــه  ــان از جمل و تعییــن مالکیــت و اشــتغال جوان

مشــکالت مطــرح شــده توســط نماینــده مــردم 
در روســتای ســیدآباد می باشــد.

بــه گفتــه نماینــده مردمــی از طــرف جمعــی از 
اهالــی در روســتای ســیدآباد، انجــام 80 درصــد 
ــدن  ــی ش ــر، اجرای ــازی معاب ــفالت و زیرس آس
ــر  ــنایی معاب ــدار و روش ــود نگه ــرق خ ــل ب کاب
ــه از  ــی صــورت گرفت ــات عمران ــه اقدام از جمل
ــوده  زمــان تأســیس دهیــاری در ایــن روســتا ب

اســت.
در ادامــه ایــن بازدیــد، نماینــده مردمــی از 
طــرف جمعــی از اهالــی روســتای ســرخده 
ــتا  ــن روس ــود در ای ــکالت موج ــان مش ــه بی ب
ــرب،  ــه آب ش ــوط ب ــکل مرب ــه و از مش پرداخت
ــراه،  ــن هم ــدم آنتن دهــی تلف ــت روســتا، ع باف
مشــکالت تقســیم آب، روکــش آســفالت و 
ــوان  ــه عن ــرق ب ــی چــون گازرســانی و ب خدمات

ــرد. ــام ب ــتا ن ــن روس ــکالت در ای ــده مش عم

گلزار مطهر شهدای محله درویش تا 
پایان سال ساماندهي مي شود

ــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان  رئیــس بنی
دماونــد گفــت: گلــزار مطهــر شــهدای محلــه 
ــود. ــاماندهي مي ش ــال س ــان س ــا پای ــش ت دروی

ــا کارشناســان  ــدار ب ــداهلل اشــرفی در دی حســین عب
مســکن و گلزارهــای شــهدا کــه در دفتــر ایــن بنیــاد 
در شهرســتان دماونــد برگــزار شــد، ضمــن تقدیــر و 
ــکار  ــتان و پیمان ــزار شهرس ــئوالن گل ــکر از مس تش
جدیــد و شــهرداری اظهــار داشــت: ســاماندهی 
ــان  ــا پای ــش ت ــه دروی ــر شــهدای محل ــزار مطه گل

ــد. ــان می رس ــه پای ــال ب س
و  شــهدا  بــه  خدمــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مهــم  وظیفــه  شــهیدان  معظــم  خانواده هــای 
و  نهادهــا  در  انــدرکان  دســت  و  مســئولین 
ــر  ــرد:  نش ــح ک ــت تصری ــی اس ــازمان های دولت س
آشــنا  و  ایثــار در جامعــه  و  فرهنــگ شــهادت 
ــای شــهدا،  ــی و آرمان ه ــا زندگ ــان ب ســاختن جوان
ضامــن ســربلندی و ســرافرازی ایــران اســالمی در 
مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی دشــمنان اســت.

ــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان  رئیــس بنی
ــتن 54  ــا داش ــد ب ــتان دماون ــت: شهرس ــد گف دماون
بیــن شهرســتان های  در  مطهــر شــهدا  گلــزار 
اســتان مقــام نخســت را دارد و همچنیــن در کشــور 

نیــز جــزء نخســتین ها می باشــد.

سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند خبر داد؛
طرح هادی و آب شرب عمده مشکالت روستاهای آرو، سیدآباد و سرخده است/ ایجاد مرکز درمانی در روستای آرو نیاز به 

امکانات و نیرو انسانی دارد

ــا  ــد ب ــتان دماون ــداری شهرس ــت فرمان سرپرس
بیــان اینکــه طــرح هــادی و آب شــرب عمــده 
مشــکالت روســتاهای آرو، ســیدآباد و ســرخده 

اســت.
ــتاهای آرو،  ــد از روس ــری در بازدی ــد صف مجی
ســیدآباد و ســرخده بــه همــراه جمعــی از 
ــا توجــه بــه اهمیــت  مســئوالن اظهــار کــرد: ب
ــد  ــه بازدی ــتاها برنام ــت مشــکالت روس و اولوی
ــده  ــاز ش ــد آغ ــتان دماون ــتایی در شهرس روس

آرو،  روســتاهای  و  اســت 
عمدتــا  ســرخده  و  ســیدآباد 
هــادی  طــرح  مشــکل  بــا 
روســتایی و آب شــرب مواجــه 

هســتند.
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
ــد  ــرح ش ــه مط ــی ک موضوعات
و هماهنگــی اداره مســکن و 
ــکن،  ــاد مس ــازی و بنی شهرس
بــا توجــه بــه موضــوع بازبینــی 
ــه  ــات ب ــادی موضوع ــرح ه ط
ــرار  ــل ق ــل و فص ــه و ح ــورد توج ــرعت م س

. د می گیــر
ــد در  ــتان دماون ــداری شهرس ــت فرمان سرپرس
خصــوص مشــکل آب شــرب در روســتاها بیــان 
کــرد: بــا توجــه بــه کمبــود آب در منطقــه بایــد 
ــت  ــه درســتی مدیری آب شــرب و کشــاورزی ب
ــن واقعیتــی اســت کــه کل  شــود؛ متاســفانه ای
ــوان را  ــن ت ــا ای ــال شــده ام ــه آن مبت کشــور ب

داریــم کــه بتوانیــم بــه خوبــی بــه مدیریــت آن 
بپردازیــم تــا دچــار کمبــود آب نشــویم.

صفــری بــا اشــاره بــه موضــوع افزایــش 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــان ک ــتاها خاطرنش ــت روس باف
بــه انجــام بحث هــای کارشناســی موضــوع 
ــم  ــال می کنی ــتاها را دنب ــت روس ــش باف افزای
ــتغال و  ــن اش ــتای تامی ــر را در راس ــن ام و ای
مشــکالت مســکن روســتایی در دســتور کار 
ــه ایــن  ــاد مســکن ب ــم بنی ــم کــه امیدواری داری

ــردازد. ــم بپ مه
وی در خصــوص تغییــر کاربــری در قطعــه 
ــت:  ــار حســینیه روســتای آرو گف ــی در کن زمین
ــم  ــه ای تنظی ــد صورت جلس ــن بازدی ــی ای در پ
شــد تــا ایــن مشــکل برطــرف شــود، هرچنــد از 
ــد اداری آن  ــا رون ــت ام ــده اس ــا حل ش ــر م نظ

بایــد طــی شــود.
دماونــد  شهرســتان  فرمانــداری  سرپرســت 
اشــاره ای بــه موضــوع نبود پزشــک در روســتای 
ــی در ایــن  ــان کــرد: ایجــاد مرکــز درمان آرو بی

ــرو انســانی دارد  ــات و نی ــه امکان ــاز ب روســتا نی
ــول آن را  ــم ق ــر نمی توانی ــال حاض ــا در ح و م
ــز  ــن مرک ــم نزدیک تری ــا می توانی ــم؛ ام بدهی
درمانــی بــه روســتای آرو را تجهیــز کنیــم کــه 
بــا سرکشــی و پزشــک ســیار مشــکل درمانــی 

ــن منطقــه حــل شــود. و بهداشــتی ای
ــد  ــت بازدی ــه اهمی ــا توجــه ب ــری گفــت: ب صف
ــت  ــن اس ــر ای ــرار ب ــس ق ــن پ ــتاها از ای روس
کــه پیــش از ورود بــه روســتاها مشــکالت آنهــا 
احصــا شــود و بخشــداری بــه شــدت و جدیــت 
ورود پیــدا کــرده و بــه بررســی آن بپــردازد تــا 
ــم و  ــردم دهی ــه م ــام کار ب ــد انج ــم نوی بتوانی
ــکالت  ــتاها مش ــت روس ــان و اولوی ــق زم طب

آنهــا حــل شــود.
ــود  ــالش خ ــام ت ــت تم ــرد: دول ــوان ک وی عن
ــارات و اشــتغال روســتایی  را انجــام داده و اعتب
همــه جــزو برنامه هــای دولــت اســت تــا 
بتوانیــم ارمغــان خوبــی بــرای روســتاییان 

ــیم. ــته باش داش

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران خبر داد؛
احداث ساختمان جدید کالنتری شهر کیالن در صورت واگذاری قطعه زمین/ استقرار ایستگاه پلیس راهور در شهر کیالن بررسی 

می شود/ راه اندازی پاسگاه انتظامی در منطقه مشاء نیازمند مساعدت شهرداری و شورای شهر دماوند است
پایــگاه خــری تــارود- ســردار عبدالرضــا ناظــری، 
ــده انتظامــی ویــژه شــرق اســتان تهــران  فرمان
از کالنتــری 14 شــهر کیــالن بازدیــد و وضــع 

امنیتــی ایــن شــهر را بررســی کــرد.

در ایــن بازدیــد، فرمانــده پلیــس راه ویــژه شــرق 
ــتان  ــی شهرس ــده انتظام ــران، فرمان ــتان ته اس
ــهردار  ــهر و ش ــورای ش ــخنگوی ش ــد، س دماون
کیــالن و فرمانــده و کارکنــان کالنتــری شــهر 

کیــالن حضــور داشــتند.
ــد  ــیه بازدی ــری در حاش ــا ناظ ــردار عبدالرض س
کالنتــری و حــوزه انتظامــی شــهر کیــالن 
در شــهر  امنیــت  اینکــه وضــع  بیــان  بــا 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــوب اس ــیار مطل ــالن بس کی
ــز از  ــالن نی ــهر کی ــؤوالن ش ــبختانه مس خوش

ــتند. ــت داش ــراز رضای ــت اب ــع امنی وض

وی افــزود: کیــالن بــا توجــه 
ــی  ــور مواصالت ــه در مح ــه اینک ب
ــه،  ــه ســمت ســمنان قــرار گرفت ب
ویــژه ای  جغرافیایــی  حــوزه  از 
حــوزه  در  و  اســت  برخــوردار 
ــرار  ــورد توجــه ق ــز م ترافیکــی نی

ــد. دارن
ــرق  ــژه ش ــی وی ــده انتظام فرمان
اســتان تهــران گفــت: در نشســتی 
بــا مســئوالن شــهر کیــالن قــرار 

شــد کــه بحــث واگــذاری قطعــه زمینــی بــرای 
احــداث ســاختمان جدیــد کالنتــری شــهر 
ــتور کار  ــردم در دس ــأن م ــور ش ــالن در خ کی
قــرار گیــرد؛ همچنیــن اســتقرار ایســتگاه پلیــس 

ــد. ــد ش ــالن بررســی خواه ــور در کی راه
ناظــری در ادامــه تصریــح کــرد: در حــوزه 

ــه  ــا توجــه ب ــد ب انتظامــی منطقــه مشــاء دماون
ــگاه  ــک پاس ــده ی ــرار ش ــردم، ق ــت م درخواس
انتظامــی در ایــن منطقــه راه انــدازی شــود؛ اگــر 
ــات و مــکان  شــورای شــهر و شــهرداری امکان
را فراهــم کننــد، رده انتظامــی را اختصــاص 

می دهیــم.

پاســگاه  راه انــدازی  *درخواســت 
حــال  در  آبســرد  شــهر  انتظامــی 

می باشــد بررســی 
ــی  ــوزه انتظام ــرد: در خصــوص ح ــان ک وی بی
شــهر آبســرد نیــز مســئوالن ایــن شــهر 
درخواســت راه انــدازی پاســگاه انتظامــی دیگری 
ــائل  ــی و مس ــوزه جغرافیای ــه ح ــتند ک را داش
ــر  ــد و اگ ــد ش ــنجیده خواه ــن س ــی ای امنیت
ــدام  ــن اق ــات فراهــم باشــد، ای مســائل و امکان

می شــود. انجــام 
ــده انتظامــی ویــژه شــرق اســتان تهــران  فرمان
بــا بیــان اینکــه تقویــت حــوزه انتظامــی بســیار 
حائــز اهمیــت اســت، خاطرنشــان کــرد: در ایــن 
ــران  ــوان خی ــه عن ــد ب ــم بای ــردم ه ــوزه، م ح

امنیت ساز وارد شوند.  

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دماوند  خبر داد؛
متأسفانه بحث گردشگری و صنایع دستی در شهرستان دماوند رونق ندارد/ معرفی 12 نفر از هنرمندان و صنعتگران شهرستان 

دماوند جهت دریافت تسهیالت بانکی
و  اشــتغال  نشســت  در  شــریفی  شــهرام 
ــتان  ــوان شهرس ــی بان ــاغل خانگ ــش مش افزای
دماونــد اظهــار داشــت: متاســفانه بــا توجــه بــه 
ــتان، بحــث گردشــگری  ــن شهرس پتانســیل ای
و صنایع دســتی آنچنــان کــه بایــد در ایــن 

ــت. ــته اس ــق نداش ــتان رون شهرس
ــگری  ــوزه گردش ــهردماوند در ح ــزود: ش وی اف
جــزو چهــارده شــهر نمونــه گردشــگری اســت 
ــت  ــداد هف ــد تع ــتان دماون ــطح شهرس و در س
ــد  ــود می باش ــگری موج ــه گردش ــه نمون منطق
ــه  ــاماندهی های صورت گرفت ــا س ــه ب ــا توج ب
در دولــت جدیــد، دارای مصوبــه هیئــت وزیــران 

اســت.
صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
و گردشــگری شهرســتان دماونــد از وجــود 
بیــش از هــزار نفــر هنرمنــد و صنعتگــر در ایــن 
ــداد  ــن تع ــت: از ای ــر داد و گف ــتان خب شهرس
ــه  ــتند ک ــت هس ــال فعالی ــد در ح 500 هنرمن
متاســفانه بــا مشــکالت عدیــده ای در خصــوص 

ــند. ــه می باش ــق مواج ــعه و رون توس
ــداد  ــرد: خوشــبختانه تع شــریفی خاطرنشــان ک
12 نفــر از هنرمنــدان و صنعتگــران شهرســتان 
ــه  ــهیالت ب ــت تس ــت دریاف ــه جه ــد ب دماون

بانک هــا معرفــی شــدند کــه از ایــن تعــداد 11 
ــد. ــکیل می دهن ــوان تش ــر را بان نف

ــیل  ــتی پتانس ــوزه صنایع دس ــت: در ح وی گف
زیــادی در شهرســتان دماونــد وجــود دارد و ایــن 
ــا ســرمایه انــدک و دریافــت  افــراد می تواننــد ب
ــه کار  ــه ارائ ــه و ب ــت پرداخت ــه فعالی آمــوزش ب
ــه  ــت ک ــوان گف ــن می ت ــردازد، بنابرای ــاز بپ ممت
زودبــازده  اشــتغال  بحــث  در  صنایع دســتی 

ــی دارد. پتانســیل باالی

حــوزه  بــه  مربــوط  رشــته   50*
ــد  ــتان دماون ــتی در شهرس صنایع دس

دارد وجــود 
صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
ــاره  ــا اش ــد ب ــتان دماون ــگری شهرس و گردش

بــه وجــود بیــش از 260 رشــته در حــوزه 
ــال  ــرد: در ح ــح ک ــور تصری ــتی کش صنایع دس
ــوزه  ــه ح ــوط ب ــته مرب ــداد 50 رش ــر تع حاض
صنایع دســتی در شهرســتان دماونــد وجــود 
ــدام  ــراد، اق ــتقبال اف ــورت اس ــه در ص دارد ک
ــم  ــی اســاتید از ســایر مناطــق خواهی ــه معرف ب

ــود. نم
شــریفی بیــان کــرد: خوشــبختانه در حــوزه 
ــازار بزرگــی در کشــور وجــود  گلیــم و فــرش ب
حــل  صــورت  در  کــه  دارد 
هنرمنــدان،  ایــن  مشــکالت 
نیــز  دماونــد  شهرســتان 
می توانــد قطــب تولیــد ایــن 
ســال های  در  محصــوالت 

آتــی باشــد.
بیشــتر  کــرد:  عنــوان  وی 
ــوان ایجــاد کارگاه  هنرمنــدان ت
ــزل  ــد و در من گســترده را ندارن
ــایر  ــه س ــا تجرب ــد، ام ــر می پردازن ــن ام ــه ای ب
کشــورها ثابــت کــرده کــه بــرای رونــق 
صنایــع دســتی بایــد بــه حمایــت از ایــن افــراد 

بپردازیــم.
صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس 

لــزوم  از  دماونــد  گردشــگری شهرســتان  و 
ــرای  ــتان ب ــن شهرس ــی در ای ایجــاد کارگاه های
تولیــدات کارگاهــی ســخن گفــت و اظهــار 
ــه  ــدام ب ــن اق ــد چی ــورهایی مانن ــت: کش داش
ــدات  ــه تولی ــد ک ــتی می کنن ــع دس ــد صنای تولی
ــود و اداره  ــده می ش ــا دی ــر مغازه ه ــا در اکث آنه
صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز بــا آن برخــورد 
مــی کنــد، امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 
کــه کــه ایــن افــراد در کارگاه هــای بــزرگ بــه 

فعالیــت می پردازنــد.
ــی  ــدی کــه جای ــح کــرد: هنرمن شــریفی تصری
بــرای عرضــه و فــروش محصــول خــود نــدارد 
کارت خــود را صرفــا بــرای بیمــه تمدیــد 
می کنــد و ایــن اولیــن انحــراف در ایــن حــوزه 
ــد  ــه بای ــان ک ــم آنچن ــا نمی توانی ــه م ــت ک اس

ــم. ــه آنهــا کمــک کنی ب
ــروش  ــرد: در بحــث عرضــه و ف ــوان ک وی عن
محصــوالت صنایع دســتی نیــز بایــد مکانــی در 
ــه  ــه شــود ک ــد در نظــر گرفت شهرســتان دماون
ــرار  ــدان ق ــار هنرمن ــدک در اختی ــه ان ــا هزین ب
گیــرد؛ همچنیــن الزم اســت کــه بســیج بانــوان 
ــتی  ــوزه صنایع دس ــه ح ــری ب ــگاه ویژه ت ــز ن نی

داشــته باشــد.



مدیرعامل مجمع خیرین سالمت شهرستان دماوند خبر داد؛
کمک 2 میلیارد تومانی خیران شهرستان دماوند جهت ساخت بیمارستان حضرت فاطمه)س(/ رسیدگی به مشکالت بیماران 

سرطانی از اهداف دیگر مجمع خیرین سالمت شهرستان دماوند است
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــان در گفتگوی ــن دهق محس
ــر  ــالمت در ه ــن س ــع خیری ــئولیت مجم مس
ــت و در  ــه اس ــده امام جمع ــر عه ــتان ب شهرس
ــوان  ــام فراخ ــا انج ــز ب ــد نی ــتان دماون شهرس
بــه همــت حجت االسالم والمســلمین فتــاح 
ــی  ــورت قانون ــه ص ــع ب ــن مجم ــدی ای دماون

فعالیــت تعریف شــده و منظمــی دارد.
ــن  ــت ای ــن شــاید فعالی ــش از ای ــزود: پی وی اف
ــود امــا در  ــر بیمارســتان ها ب مجمــع متمرکــز ب
حــال حاضــر بــه حــوزه شــبکه بهداشــت ودرمان 
ــه  ــت، ب ــه اس ــز پرداخت ــالمت نی ــره س و زنجی
مــورد  واکســن های  هزینــه  مثــال  عنــوان 
ــر 300  ــغ ب ــد بال ــتان دماون ــتفاده در شهرس اس
میلیــون تومــان اســت کــه در صــورت قطعــی 
ــا  ــوند؛ ام ــد می ش ــن ها فاس ــن واکس ــرق ای ب
خوشــبختانه خیــری در ایــن زمینــه بــا پرداخــت 

ــد. ــان کمــک شــایانی کردن ــون توم 60 میلی
مدیرعامــل مجمــع خیریــن ســالمت شهرســتان 
دماونــد ادامــه داد: همچنیــن آزمایش آب شــرب 
شهرســتان دماونــد و روســتاها بایــد بــه صــورت 
روزانــه انجــام شــود کــه آزمایــش میکروبــی در 
ــام  ــا انج ــرد، ام ــن خصــوص صــورت می گی ای
ــه  آزمایــش شــیمیایی توســط اســتان تهــران ب
مــدت 6 مــاه زمــان نیــاز دارد کــه خوشــبختانه 
ــر  ــا کمــک خی ــز ب ــن حــوزه نی توانســتیم در ای

ورود کنیــم.
ــه  ــت ب ــای بهداش ــز خانه ه ــی از تجهی دهقان
ــان  ــر داد و بی ــر خب ــه توســط خی سیســتم رایان
کــرد: معمــوال در نشســت های مجمــع خیریــن 
ســالمت، رئیــس شــوراهای همــه شــهرها 
ــی  ــراد آگاه ــن اف ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــور دارن حض
ــد  ــران در شــهرها دارن ــه خی ــری نســبت ب بهت
و می تواننــد کمــک خوبــی در خصــوص جــذب 

ــد.  ــر انجــام دهن خی
وی از احــداث انبار در بیمارســتان ســوم شــعبان 

بــه عنــوان بزرگتریــن پــروژه 
انجــام شــده توســط خیــران 
ــام  ــد ن ــتان دماون در شهرس
ــن  ــرد: ای ــح ک ــرد و تصری ب
اقــدام  بزرگتریــن  پــروژه 
ــر  ــط خی ــه توس صورت گرفت
ــر 600  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
ایــن  در  تومــان  میلیــون 
ــه در 22  ــود ک ــتان ب شهرس
بهمن مــاه افتتــاح خواهــد 

شــد.
ســالمت  خیریــن  مجمــع  مدیرعامــل 
ــن  ــرد: همچنی ــه ک ــد اضاف ــتان دماون شهرس
ــاحت  ــا مس ــوره ب ــه چندمنظ ــداث نمازخان اح
 400 بــر  بالــغ  هزینــه ای  و  مترمربــع   300
میلیــون تومــان توســط خیــر از دیگــر اقدامــات 
ــد اســت کــه  انجــام شــده در شهرســتان دماون
ایــن نمازخانــه در مواقــع بحــران نیــز بــه 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــس مجهــز م ــوان اورژان عن

. د می گیــر
ــتان  ــکالت بیمارس ــوص مش ــی در خص دهقان
حضــرت فاطمــه)س( اظهــار داشــت: ایــن 
ــر  ــدود هفت هزارمت ــاحت ح ــتانی در مس بیمارس
در حــال ســاخت اســت کــه بــا دومیلیــارد تومان 
بودجه دولتــی،  کنــار  در  خیــران  مســاعدت 
ــت  ــه اس ــه مواج ــود بودج ــا کمب ــان ب همچن
ــل  ــرای تکمی ــان ب ــارد توم ــج میلی ــدود پن و ح

ــت. ــاز اس ــاخت آن نی س

ــکن  ــتگاه سی تی اس ــدازی دس *راه ان
ــد   در بیمارســتان ســوم شــعبان دماون

دی مــاه ســال جــاری
وی از راه انــدازی دســتگاه سی تی اســکن در 
ــان  ــا پای ــد ت ــعبان دماون ــوم ش ــتان س بیمارس
ــا  ــت: ب ــر داد و گف ــاری خب ــال ج ــاه س دی م

ــن  ــمت ای ــه س ــت ب ــرریز جمعی ــه س ــه ب توج
شهرســتان و همچنیــن محورهــای مواصالتــی 
ــات جــاده ای  ــوه، شــاهد تصادف هــراز و فیروزک
بســیاری در حــوزه جــاده ای هســتیم و خدمــات 
درمانــی در ایــن شهرســتان بایــد مــورد توجــه 

ــرد. ــرار گی ق
مدیرعامــل مجمــع خیریــن ســالمت شهرســتان 
دیالیــز  بخــش  خدمــات  نقــش  دماونــد 
ــرق  ــد در ش ــعبان دماون ــوم ش ــتان س بیمارس
ــن  ــه ای ــمرد ک ــایان برش ــران را ش ــتان ته اس
ــتان  ــران شهرس ــالش خی ــل ت ــز حاص ــر نی ام

ــت. ــد اس دماون
ــرداری  ــات گودب ــه عملی ــاره ب ــا اش ــی ب دهقان
ــاحت 800  ــا مس ــی ب ــاخت فضای ــدف س ــا ه ب
مترمربــع در زمینــه ســالمت و درمــان در شــهر 
آبســرد عنــوان کــرد: ایــن پــروژه بــا همــکاری 
شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر آبســرد و 
همچنیــن مســاعدت خیــران انجــام می شــود و 
ــالمت در  ــوزه س ــم در ح ــه بتوانی ــلما هرچ مس
ــه  ــان ب ــداد مراجع ــم تع ــت کنی ــهرها فعالی ش

ــد. ــش می یاب ــعبان کاه ــوم ش ــتان س بیمارس
ــرت  ــگاه حض ــازی درمان ــاخت و بازس وی از س
ــر  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــن ب ــد)ص( روده محم
ــر داد  ــر خب ــط خی ــان توس ــون توم 700 میلی

از  بیــش  خوشــبختانه  کــرد:  خاطرنشــان  و 
ــود  ــد وج ــتان دماون ــی در شهرس ــر بوم 40 خی
ــدای ســال جــاری  ــی از ابت ــه طورکل ــد و ب دارن
مبلــغ چهارمیلیــارد تومــان توســط خیــران ایــن 
شهرســتان در حــوزه ســالمت مســاعدت شــده 

اســت.

*شناســایی 35 فــرد مبتال به ســرطان 
رســیدگی  دماونــد/  شهرســتان  در 
ــرطانی از  ــاران س ــکالت بیم ــه مش ب
اهــداف دیگــر مجمــع خیرین ســالمت 

شهرســتان دماونــد اســت
مدیرعامــل مجمــع خیریــن ســالمت شهرســتان 
ــده دیگــری  ــن ای ــادآور شــد: همچنی ــد ی دماون
ــرار  ــالمت ق ــن س ــع خیری ــر مجم ــه مدنظ ک
ــه  ــال ب ــرد مبت ــایی 35 ف ــت، شناس ــه اس گرفت
ایــن شهرســتان و دلجویــی و  ســرطان در 
ــران  ــا توســط خی ــه مشــکالت آنه رســیدگی ب

می باشــد.
دهقانــی بــا اشــاره بــه مشــکالت حــوزه درمــان 
در مســکن مهــر گیالونــد و مهرآبــاد بیــان 
ــا مشــکالت بســیاری  ــن شــهرک ها ب ــرد: ای ک
ــم  ــتند و تراک ــه هس ــی مواج ــوزه درمان در ح
ــیار  ــا بس ــده در آنه ــال های آین ــت در س جمعی
زیــاد اســت؛ امــا خوشــبختانه بــا پیگیــری 
ــد  ــان شهرســتان دماون شــبکه بهداشــت و درم
جانمایــی مرکــز درمانــی در آنهــا انجــام شــده و 

ــرار دارد. ــر ق ــد نظ ــات الزم م اقدام
ایــن  بــر  عــالوه  داشــت:  اظهــار  وی 
درمانگاه هــای جیــالرد و دماونــد نیــز بایــد 
البتــه  کــه  گیــرد  قــرار  بازســازی  مــورد 
ایــن زمینــه مربــوط بــه  تفاهم نامــه ای در 
ــه  ــاز ب ــه نی ــد ک ــام ش ــالرد انج ــگاه جی درمان

دارد. بیشــتری  پیگیــری 

رئیس اداره گاز شهرستان دماوند خبر داد؛ 
افتتاح و بهره برداری از شبکه گاز روستای اچونک دماوند در دهه فجر/ طبق رای دیوان عدالت اداری بند خدمات  مستمر در 

قبوض گاز از بهمن ماه سال جاری حذف می شود

ــاح و  ــد افتت ــتان دماون ــس اداره گاز شهرس رئی
ــک  ــتای اچون ــبکه گاز روس ــرداری از ش بهره ب
ــق  ــر داد و گفت:طب ــر خب ــه فج ــد در ده دماون
بهمن مــاه  از  اداری  عدالــت  دیــوان  رای 
ــوض  ــتمر در قب ــات  مس ــد خدم ــال جاری بن س

گاز حــذف می شــود.
اصغــر مهــری در گفتگویــی بــا اشــاره بــه افتتاح 
پــروژه گاز شــهری در روســتای اچونــک در 
ــروژه  ــن پ ــرد: ای ــار ک ــد اظه ــتان دماون شهرس
ــد  ــارد و پانص ــر دو میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
میلیــون تومــان در ردهــه مبــارک فجــر مــورد 

می گیــرد. قــرار  بهره بــرداری 

وی افــزود: فعالیــت اجرایــی 
ایــن پــروژه از دو ســال گذشــته 
ــا 10 هــزار متــر  آغــاز شــد و ب
خــط تغذیه، احــداث ایســتگاه و 
ــبکه گذاری  ــر ش ــزار مت چهاره
ــرد. ــرار می گی ــاح ق ــورد افتت م

شهرســتان  گاز  اداره  رئیــس 
دماونــد ادامــه داد: ایــن پــروژه 
ــه 200  ــانی ب ــور گازرس به منظ
خانــوار در روســتای اچونــک 
توجــه  بــا  و  اجرایــی شــده 
بــه آمادگــی اداره گاز دماونــد، بهره بــرداری 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــر م ــارک فج ــه مب از آن در ده
ــت گاز  ــک از نعم ــب علم ــا نص ــرد و ب می گی

می شــود. بهره منــد 
مهــری درخصــوص روســتاهایی کــه در حــوزه 
ــا  ــرد: ب ــح ک ــتند تصری ــد گاز هس ــد فاق دماون
تحت عنــوان  مجلــس  مصوبــه  بــه  توجــه 
ــوار در  ــداد خان ــن تع ــر گرفت ــد»ق« و در نظ بن
ــون  ــر از 6 میلی ــک کمت ــر هرعلم ــتاها، اگ روس
ــد در  ــته باش ــت داش ــرای دول ــه ب ــان هزین توم

ــرد  ــرار می گی ــی ق ــت اجرای ــتور کار و اولوی دس
ــی  ــای آت ــورت در برنامه ه ــن ص ــر ای و در غی

ــد. ــد ش ــده خواه گنجان
ــتاهای  ــه روس ــانی ب ــروژه گازرس *پ
ســرخده و مغانــک درحــال اجراســت/ 
ــرد در  ــمک و گرمابس ــتاهای هاش روس

ــتند ــانی هس ــتور کار گازرس دس
وی بیــان کــرد: روســتاهای ســرخده و مغانــک 
توســط امــور مهندســان گازرســانی اســتان 
تهــران درحال اجراســت و روســتاهای هاشــمک 
و گرمابســرد جــزء برنامــه گازرســانی قــرار دارد 
و طراحــی آن انجــام شــده اســت امــا نیــاز بــه 
ــه  ــط لول ــرای خ ــازی ب ــوز اداره راه وشهرس مج

درجاده هــای مواصالتــی دارد.
رئیــس اداره گاز شهرســتان دماونــد خاطرنشــان 
کــرد: مکاتبــات انجــام شــده در ایــن خصــوص 
بــا اخــذ مجــوز پیمانــکار مشــخص و گازرســانی 

بــه دو روســتای مذکــور اجرایــی می شــود.
بــه  گازرســانی  پــروژه  *اجــرای 
روســتاهای هویــر و دهنــار در صــورت 

ــی ــه مال ــن بودج تامی

ــتاهای  ــن روس ــت: همچنی ــار داش ــری اظه مه
عباس آبــاد و زره در نیــز بــا وجــود جمعیــت 
کــم، بــا پیگیــری نماینــده شهرســتان های 
شــورای  مجلــس  در  فیروزکــوه  و  دماونــد 
اســالمی بــه نتایــج خوبــی رســیده اســت 
به محــض تامیــن اعتبــارات و اخــذ مجــوز مــد 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــر ق نظ
وی در مــورد روســتاهای هویــر و دهنــار بیــان 
ــور  ــل صعب العب ــه دلی ــتاها ب ــن روس ــرد: ای ک
بــودن جــاده و مباحــث بودجــه ای احتمــاال 
و  می گیــرد  قــرار  کار  دســتور  در  آینــده  در 
ــال  ــه دنب ــوص ب ــن خص ــران در ای ــتان ته اس

اســت. برنامه ریــزی 
ــدف  ــد از ح ــتان دماون ــس اداره گاز شهرس رئی
خدمــات مســتمری در قبــوض گاز خبــر داد 
و گفــت: طبــق رای دیــوان عدالــت اداری، 
ــه  ــتمر ک ــات  مس ــد خدم ــه بن ــد ک ــرر گردی مق
در قبــوض گاز لحــاظ شــده بــود، پــس از 
حــذف آبونمــان حــذف گــردد کــه از بهمن مــاه 

می شــود. انجــام  ســال جاری 

به مناسبت بزرگداشت دهه مبارک فجر؛
نخستین سالن تیراندازی شرق استان تهران در شهرستان دماوند افتتاح شد

ــارک فجــر،  ــه مناســبت بزرگداشــت دهــه مب ب
نخســتین ســالن تیرانــدازی شــرق اســتان 
ــه همــت اداره  ــد ب ــران در شهرســتان دماون ته
اداره  و  تیرانــدازی  هیئــت  آموزش وپــرورش، 
ورزش و جوانــان ایــن شهرســتان افتتــاح شــد.

مهــرداد پورفتحــی، رئیــس اداره آمــوزش و 
ــد در حاشــیه افتتــاح  پــرورش شهرســتان دماون
ــتان  ــرق اس ــدازی در ش ــالن تیران ــتین س نخس
ــاط و  ــه نش ــاد روحی ــرد: ایج ــار ک ــران اظه ته
ــداف اداره  ــوزان از اه ــن دانش آم ــادابی در بی ش
ــت و  ــد اس ــتان دماون ــرورش شهرس آموزش وپ
ــی فعالیــت   در ایــن راســتا واحدهــای تربیت بدن

ــی داشــتند. بســیار خوب
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح ایــن 
ــد  ــتان دماون ــالن در شهرس س
ــه  ــم ب ــن مراس ــرد: ای ــان ک بی
ــه  ــیدن ده ــرا رس ــبت ف مناس
ــد و  ــاح ش ــر افتت ــارک فج مب
ــا مشــارکت اداره  ــز آن ب تجهی
هیئــت  آموزش وپــرورش، 
و  ورزش  اداره  و  تیرانــدازی 
جوانــان شهرســتان دماونــد 

ــت. ــورت گرف ص
و  آمــوزش  اداره  رئیــس 

پــرورش شهرســتان دماونــد از ســالن تیرانــدازی 
شهرســتان دماونــد بــه عنــوان یکــی از یکــی از 
ــدازی در 14 خــط  مجهزتریــن ســالن های تیران
نــام بــرد کــه پذیــرای افــراد در ســطح بازی هــا 

ــود. ــد ب ــی خواه ــای تیم مل و اردوه
پورفتحــی رشــته تیرانــدازی را عاملــی در جهــت 
ــوزان برشــمرد  ــن دانش آم ــز در بی ایجــاد تمرک
و بــه اولیــا توصیــه کــرد کــه بــا ثبت نــام 
فرزنــدان خــود و پرداخــت شــهریه انــدک 
موجــب ســرافرازی نــام دماونــد در ســطح 

ــوند. ــران ش ــتان ته اس
هیئــت  مســئول  گفتــه  بــه  گفــت:  وی 
تیرانــدازی شهرســتان دماونــد، ایــن ســالن 

آزادی  اســتادیوم  از  پــس 
شــرق  در  ســالن  اولیــن 
ــه  ــت ک ــران اس ــتان ته اس
ــن  ــط از مجهزتری ــا 14 خ ب
ــوده و  ــتان ب ــالن ها در اس س
ــرار  ــدان ق ــار عالقمن در اختی

دارد.
و  آمــوزش  اداره  رئیــس 
ــد  پــرورش شهرســتان دماون
تیرانــدازی  افــزود: ســالن 
تنهــا  دماونــد  در  بعثــت 
دانش آمــوزان  مختــص 
نیســت و همــه اقشــار فــارغ 

از بحــث جنســیت می تواننــد از آن اســتفاده 
ــر ایــن مســابقات دانشــجویان  کننــد؛ عــالوه ب
پیــام نــور سراســر کشــور نیــز در ایــن ســالن در 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــن برگ ــا 20 بهم 15 ت
تیرانــدازی  ســالن  پورفتحــی  گفتــه  بــه 
شهرســتان دماونــد دارای 150 مترمربــع زیربنــا 
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــه ب ــت ک اس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاح ق ــورد افتت م
ــی  ــم، احمدعل ــن مراس ــه ای ــن در ادام همچنی
ــدازی شهرســتان  قاســمی، رئیــس هیئــت تیران
ــایت  ــن س ــش از ای ــت: پی ــار داش ــد اظه دماون

اوره  شــهدای  ســالن  در  پــروازی  اهــداف 
ــران  ــتان ته ــه در ســطح اس ــدازی شــد ک راه ان
ــرا  ــرار دارد؛ چ ــت ق ــگاه نخس ــه و در جای نمون
کــه از محــدوده اتوبــان شــهید بابایــی تــا 
فیروزکــوه ســالن تیرانــدازی در اهــداف پــروازی 

ــت. ــود نیس موج
وی افــزود: در بخــش اهــداف ثابــت نیــز چنیــن 
ســالنی در شــرق اســتان تهــران وجــود نداشــت 
و بیشــتر ســالن ها بــا 10 خــط مشــغول فعالیــت 
ــی  ــعت دادن و الکترونیک ــا وس ــه ب ــتند ک هس
ــی  ــم م ــری فراه ــرایط بهت ــیبل ها ش ــدن س ش

شــود.

ســردار عبدالرضــا ناظــری، فرمانــده انتظامــی ویــژه 
شــرق اســتان تهــران در گفتگویــی اظهــار کــرد: در 
پــی وقــوع یــک فقره قتــل در منطقــه هومنــد وادان  
ــد تــالش در خصــوص شناســایی  شهرســتان دماون
و دســتگیری قاتــل در دســتور کار مأمــوران پلیــس 

آگاهــی شهرســتان دماونــد قــرار گرفــت.
ضمــن  آگاهــی  پلیــس  مأمــوران  افــزود:  وی 
تالش هــای  و  قضایــی  مقــام  بــا  هماهنگــی 
ــدند در  ــق ش ــی، موف ــی و عملیات ــترده اطالعات گس
ــل را شناســایی و در یــک  ــر از 12 ســاعت قات کمت

ــد. ــتگیر کنن ــده دس ــر کنن ــدام غافلگی اق
و  تحقیقــات  در  متهــم  کــرد:  اضافــه  ناظــری 
ــتندات و  ــه مس ــس از ارائ ــی پ ــای پلیس بازجویی ه
ادلــه جــرم، لــب بــه ســخن گشــود و بــه جــرم خــود 

ــرد. ــراف ک اعت
وی بــا اشــاره بــه اعترافــات قاتــل 26 ســاله 
پرونــده در خصــوص نحــوه ارتــکاب قتــل تشــریح 
ــتان  ــور افغانس ــاع کش ــول از اتب ــل و مقت ــرد: قات ک
ــتند و در  ــز داش ــی نی ــبت فامیل ــه نس ــند ک می باش
اتاقــک ســرایداری باغــی واقــع در  منطقــه هومنــد 
وادان همدیگــر را مالقــات کردنــد و پــس از مــدت 
ــاظ  ــتفاده از الف ــی و اس ــل فحاش ــه دلی ــی ب کوتاه
ناســزا و غیراخالقــی نســبت بــه هــم، بــا یکدیگــر 
ــا وارد  ــل ب ــری، قات ــن درگی ــر شــدند و در حی درگی
ــت  ــکم و پش ــه ش ــو ب ــه چاق ــار ضرب ــودن چه نم
مقتــول 17 ســاله، وی را بــه قتــل رســانده و پــس 
ــواری  ــل مت ــک از مح ــودن درب اتاق ــل نم از قف

می شــود.
ــرد:  ــان ک ــه بی ــی در ادام ــد انتظام ــام ارش ــن مق ای
ــک  ــاغ و اتاق ــل ب ــور در مح ــا حض ــاغ ب ــک ب مال
ســرایداری بــا مشــاهده جســد مقتــول ســریعًا 
ــالم  ــی اع ــای پلیس ــز فوریت ه ــه مرک ــب را ب مرات
ــی  ــس آگاه ــوران پلی ــور مأم ــا حض ــد و ب می نمای
و تحقیقــات گســترده قاتــل در مــدت کمتــر از 
ــاک خــود  ــه جنایــت هولن 12 ســاعت دســتگیر و ب

می کنــد. اعتــراف 
ــران در  ــتان ته ــرق اس ــژه ش ــی وی ــده انتظام فرمان
ــا بیــان اینکــه اســتفاده از الفــاظ مناســب  خاتمــه ب
در برخــورد بــا یکدیگــر و توانایــی در کنتــرل خشــم 
از عوامــل بازدارنــده مهــم درگیری هــای ایــن 
ــز  ــهروندان عزی ــد: ش ــادآور ش ــتند ی ــی هس چنین
ــق  ــبانه روز از طری ــان از ش ــر زم ــد در ه می توانن
تمــاس بــا مرکــز فوریت هــای پلیســی 110، وقایــع 
ــس  ــه پلی ــی و انتظامــی را ســریعًا ب ــم امنیت مه
گــزارش کننــد و مــا را در برقــراری امنیــت مطلــوب 

ــد. ــاری نماین ــه ی جامع

دستگیری قاتل فراری تبعه افغانستانی 
در کمتر از 12 ساعت در دماوند

رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان دماونــد بــا بیــان 
اینکــه آمــار شهرســتان دماونــد در زمینــه طــالق در 
حــال افزایــش می باشــد، گفــت: تاکنــون اورژانــس 
ــه  ــورد مداخل ــد 43 م ــتان دماون ــی شهرس اجتماع

داشــته اســت.
ــای  ــاز در در نشســت کمیســیون ارتق حســین بی نی
امنیــت اجتماعــی و اخالقــی شهرســتان دماونــد بــا 
اشــاره بــه وظایــف ایــن نهــاد در راســتای ارتقــای 
امنیــت اجتماعــی اظهــار داشــت: از جملــه اقدامــات 
اداره بهزیســتی در راســتای ارتقــای امنیــت اخالقــی 
ــا  ــاط ب ــوزش در ارتب ــه آم ــوان ب ــی می ت و اجتماع
مباحــث پیشــگیری و مداخــالت بــه هنــگام و 
تخصصــی توســط تیــم اورژانــس اجتماعــی اشــاره 

کــرد.
وی افــزود: در بســیاری از معضــالت اجتماعــی 
ماننــد طــالق، شــاید خانواده هــا آمــوزش الزم 
ــبختانه  ــتی خوش ــا اداره بهزیس ــند ام ــده باش را ندی
ــد  ــرورش منعق ــوزش و پ ــا اداره آم ــه ای ب تفاهم نام
ــه بحــث آمــوزش مهارت هــای  کــرده اســت کــه ب
ــردازد. ــی می پ ــر تحصیل ــال آخ ــی در دو س زندگ

رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان دماونــد از آموزش 
مهارت هــای زندگــی، فرزندپــروری و آمــوزش پیش 
از ازدواج بــه عنــوان اقدامــات موثــر در ایــن زمینــه 
ــنین  ــن آوردن س ــم پایی ــت: علی رغ ــرد و گف ــام ب ن
آمــوزش در شهرســتان دماونــد، حتــی بــه مهدهــای 
ــر ایــن اســت  کــودک ورود کردیــم و اعتقــاد مــا ب
کــه هــر چــه ســهم آمــوزش را بــاال ببریــم ســهم 
ــوزش در  ــدم آم ــد و ع ــی یاب ــش م ــیب ها کاه آس

ــروز آســیب  می شــود. ــف موجــب ب مباحــث مختل
اجتماعــی  آســیب های  دفتــر  افــزود:  بی نیــاز 
ــه  ــا مداخل ــی از آنه ــه یک ــت دارد ک ــن فعالی چندی
در زمــان بحــران و طــالق اســت و متاســفانه آمــار 
شهرســتان دماونــد در زمینــه طــالق در حــال 

ــت. ــش اس افزای
*اورژانــس اجتماعــی شهرســتان دماونــد 

43 مــورد مداخله داشــته اســت
ــی در  ــس اجتماع ــات اورژان ــوص اقدام وی در خص
ــاح  ــان افتت ــرد: از زم ــان ک ــد بی ــتان دماون شهرس
اورژانــس اجتماعــی اقداماتــی در بحــث جلوگیــری 
آزاری،  فرزنــد  آزاری،  ســالمند  کــودک آزاری،  از 
خودکشــی، فــرار از منــزل، کــودکان خیابانــی، 
کــودک متولــد شــده از مــادر معتــاد و غیــره داشــتیم 
کــه در مجمــوع 43 مــورد مداخلــه در ســطح ایــن 

ــت. ــورت گرف ــتان ص شهرس
از  دماونــد  شهرســتان  بهزیســتی  اداره  رئیــس 
ســاماندهی و پیگیری هــای الزم در ارتبــاط بــا 
فعالیت هــای  زمــره  در  را  مذکــور  موضوعــات 
اورژانــس اجتماعــی برشــمرد و اذعــان داشــت: 
ارائــه خدمــات ســیار، ورود بــه مــدارس بــرای 
ــتقرار در 11  ــی، اس ــس اجتماع ــا اورژان ــنایی ب آش
نقطــه آســیب خیز و مناطــق پرتــردد در ســطح 
ــراد از  ــه اف ــوزش ب ــه آم ــد و ارائ ــتان دماون شهرس
ــی اداره  ــس اجتماع ــد اورژان ــات واح ــر اقدام دیگ

ــت. ــوده اس ــد ب ــتان دماون ــتی شهرس بهزیس

آمار طالق در شهرستان دماوند روبه 
افزایش است

ــر  ــالل احم ــت ه ــس جمعی ــری، رئی ــعید طاه س
ــت:  ــار داش ــی اظه ــد در گفتگوی ــتان دماون شهرس
ــرف و  ــود ب ــر نب ــی ب ــر مبن ــب بن ــم نص ــی رغ عل
تعطیلــی تمــام ایســتگاه هــای پیســت آبعلــی شــاهد 
جراحــت 37 نفــر از مســافران و گردشــگران در ایــن 

ــم. پیســت بودی
ــت  ــر در پیس ــروز 37 نف ــفانه ام ــزود: متاس وی اف
ــن  ــر از ای ــی دچــار جراحــت شــدند کــه 35 نف آبعل
افــراد دچارشکســتگی دســت و زخــم صــورت 

ــد. بودن
ــد  ــت هــالل احمــر شهرســتان دماون ــس جمعی رئی
اضافــه کــرد: پایــگاه هــالل احمــر مســتقردر آبعلــی 

ایــن افــراد را تحــت مــداوا قــرار دادنــد.
طاهــری گفــت: 2 نفــر از ایــن مجروحــان نیــز بــه 
ــینه  ــه س ــتگی قفس ــی و شکس ــع نخاع ــت ضای عل
بــه بیمارســتان ســوم شــعبان دماونــد اعــزام شــدند.

ــداد  ــن تع ــا و ای ــه ه ــن حادث ــت ای ــزود: عل وی اف
مجروحیــن شــلوغ بــودن و لغزندگــی مســیر و 
ــوده اســت. ــرف ب ــود ب ــز نب ــوب و نی اســتفاده از تی

ــد  ــت هــالل احمــر شهرســتان دماون ــس جمعی رئی
ــود در  ــر موج ــه بن ــراد ب ــفانه اف ــرد: متاس ــان ک بی
ــات  ــه ارتفاع ــوب را ب ــرده و تی ــه نک ــت توج پیس
پیســت بــرده و در همــان مــکان بــاد کــرده و اقــدام 
ــرف  ــود ب ــه نب ــد ک ــی کردن ــواری م ــوب س ــه تی ب
ــوب ســواری منجــر  ــرای تی ــود شــرایط الزم ب و نب
ــراد  ــرای اف ــت ب ــا جراح ــه و نهایت ــوع حادث ــه وق ب

ــد. ــگر ش گردش

امدادرسانی به 3۷ مجروح در پیست 
آبعلی به علت نبود برف و تعطیلی 

تمام ایستگاه ها
علــی مشهدی عباســی، رئیــس اداره کار، تعــاون 
ــت  ــد در نشس ــتان دماون ــی شهرس ــاه اجتماع و رف
بانــوان  خانگــی  مشــاغل  افزایــش  و  اشــتغال 
ــاری  ــال ج ــرد: در س ــار ک ــد اظه ــتان دماون شهرس
تعــداد 9 نفــر در شهرســتان دماونــد جایگزیــن 
ــزار مجــوز  ــد 6 ه ــدند و بای ــروی افغانســتانی ش نی
کار بــرای اتبــاع خارجــی در ایــن شهرســتان صــادر 

ــود. ش
ــاغل  ــاون و مش ــتا، تع ــث روس ــزود: در بح وی اف
خانگــی بانــوان بــه تمامــی طرح هــای معرفی شــده 
تســهیالت بــا نــرخ چهاردرصــد ارائــه می شــود و در 
ایــن خصــوص تاکنــون پنــج طــرح در زمینه هــای 
گردشــگری، معــدن و غیــره معرفــی شــده اســت.

رئیــس اداره کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی شهرســتان 
فارغ التحصیــالن  همچنیــن  داد:  ادامــه  دماونــد 
ــی،  ــام اینترنت ــا ثبت ن ــد ب ــز می توانن ــگاه ها نی دانش
مشــغول بــه کار شــده و بــه مــدت 6 مــاه از حقــوق 

ــوند. ــد ش کارورزی بهره من
 393 و  یک هــزار  ثبت نــام  از  مشهدی عباســی 
ــاری در اداره  ــال ج ــدای س ــای کار از ابت ــر جوی نف
ــد  ــتان دماون ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون و رف کار، تع
ــر شــده  ــار ذک ــداد آم ــن تع ــت: از ای ــر داد و گف خب
افــراد جویــای کار حــدود 896 نفــر از طریــق ایــن 
ــت در  ــه کار شــده و مشــغول فعالی ــی ب نهــاد معرف

شــرکت ها و کارگاه هــا هســتند.
ــت  ــد را هش ــتان دماون ــکاری شهرس ــرخ بی وی ن
ــه حــدود دو هــزار  ــرد و از مراجع ــوان ک درصــد عن
و 300 نفــر تــا پایــان ســال جــاری بــه ایــن نهــاد 

ــر داد. خب

نرخ بیکاری در شهرستان دماوند به 8 
درصد رسیده است


