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فرمانــدار شهرســتان دماونــد بــا بیان اینکــه آمار 
ــت  ــتان جه ــن شهرس ــوده ای ــای فرس بافت ه
نوســازی اعــالم شــود، گفــت: کلیــه مســئوالن 
موظــف بــه پاســخگویی بــه بخشــدار و دهیــار 

ــتند. ــدار هس ــدگان فرمان ــوان نماین به عن
نظــر  تبــادل  نشســت  در  صفــری  مجیــد 
روســتاهای  مشــکالت  مســائل  بررســی  و 
ــوراها  ــه ش ــان اینک ــا بی ــد، ب ــتان دماون شهرس
بایســتی بــرای امــورات روســتایی برنامه ریــزی 
کننــد، اظهــار کــرد: هــر روســتایی بــا توجــه بــه 
وســعت و جمعیــت اســتعداد خــاص خــود را دارد 
و نــگاه مــا بــه همــه روســتاها یکســان اســت 
ــهیالت  ــزوده و تس ــار ارزش اف ــن اعتب ــا ای و ب
ارتقــای  بــرای  مناســب  فرصتــی  دولــت، 

ــت. ــتاها اس ــتان در روس ــت شهرس وضعی

*هیــچ اربــاب رجوعــی از روســتا، 
قبــل از دیــدن بخشــدار، نبایســتی بــه 

ــد ــه کن ــداری مراجع فرمان
وی افــزود: بــرای ســهولت انجــام امــورات 
روســتایی، تمــام امــورات را در بخــش متمرکــز 
کردیــم و هیــچ دهیــاری بــرای انجــام کار 
اداری، نیــاز بــه مراجعــه بــه فرمانــداری نــدارد و 

هیــچ اربــاب رجوعــی از روســتا، قبــل از دیــدن 
ــه  ــداری مراجع ــه فرمان ــتی ب ــدار، نبایس بخش

ــد. کن
فرمانــدار شهرســتان دماوند ادامه داد: مســئوالن 
بایــد بــا مراجعــه بــه روســتاها، مشــکالت را در 
روســتاها حــل کننــد و همــه مســئوالن موظــف 
بــه پاســخگویی بــه بخشــدار و دهیــار به عنــوان 
نماینــدگان فرمانــدار هســتند، عــدم پاســخگویی 
هــر اداره بــه نماینــدگان فرمانــدار را بــه اطــالع 

. نید برسا
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــتان دماون ــدار شهرس فرمان
و  بافت هــای فرســوده  آمــار  اعــالم  لــزوم 
و  بازســازی  نوســازی،  بــرای  برنامه ریــزی 
مقام ســازی آن، تاکیــد کــرد: حتــی مــوارد 
فاقــد ســند نیــز مشــخص گــردد تــا بــا 

تدابیــری بــا مشــورت اســتانداری، مجــوز بــرای 
نیــز گرفتــه شــود. بازســازی های آن 

وی بــا بیــان اینکــه در هزینه هــا رعایــت 
ــال  ــک ری ــر ی ــرد: اگ ــد ک ــد، تاکی ــون کنی قان
خــالف قانــون هزینــه کنیــد، بایســتی پاســخگو 
ــه  ــه ب ــم بودج ــی و تنظی ــوزه مال ــید و ح باش
ــا  ــت از کج ــرار اس ــد و ق ــت کنی ــدت مراقب ش
ــه  ــود و آئین نام ــه ش ــا هزین ــد و در کج درآم

ــد. ــه نمایی ــی را مطالع مال
صفــری بــا تأکیــد بــر اینکــه دهیــاران و 
ــت  ــداری باف ــئول نگه ــش، مس ــوراهای بخ ش
هســتند، ادامــه داد: نگهــداری حریــم بــر عهــده 
شــهرداران اســت؛ ولــی اعــالم دهیــاران و 
شــوراها در حــد گــزارش به منظــور پیشــگیری 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــق نی ــن مناط در ای

فرماندار شهرستان دماوند خبر داد؛ 
آمار بافت های فرسوده شهرستان دماوند جهت نوسازی اعالم شود/ مسئوالن موظف به پاسخگویی به بخشدار و دهیار به  عنوان 

نمایندگان فرماندار هستند

ارائه طرح بهسازی هتل شالوزنه پیست 
آبعلی از سوی اداره ورزش و جوانان

ــد  ــتان دماون ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان رئی
بــا بیــان اینکــه مشــکالت وضعیــت مالکیــت 
ــوار  ــراد زمین خ ــور اف ــی از حض ــی ناش ــت آبعل پیس
می باشــد،گفت: طــرح بهســازی هتــل شــالوزنه 
پیســت آبعلــی از ســوی اداره ورزش و جوانــان 

ــت. ــده اس ــه ش ــد ارائ دماون
ــاهد  ــال 96 ش ــه در س ــان اینک ــا بی ــی  ب ــد قم امی
ــتیم  ــتان هس ــن شهرس ــا در ای ــیاری از اولین ه بس
ــی در  ــیار خوب ــت بس ــدو فعالی ــت تکوان ــت: هیئ گف
ایــن شهرســتان دارد و مــا بــرای اولین بــار میزبــان 
ــر  ــد ب ــه بای ــتیم ک ــدو هس ــته تکوان ــوان در رش بان

روی آن ســرمایه گذاری کنیــم.
ــدر در  ــت ورزش پاراگالی ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
چنــار شــرق بیــان کــرد: چنــار شــرق فضــای بســیار 
خوبــی دارد و هم اکنــون کمیتــه در ایــن خصــوص 
اولین بــار  بــرای  کــه  اســت  شــده  راه انــدازی 
ــی را در آن  ــم مل ــی تی ــای انتخاب ــی بازی ه قهرمان
برگــزار کردیــم؛ امــا بــرای راه انــدازی ســایت بایــد 
مالکیــت زمیــن اثبــات شــود و در غیــر ایــن صــورت 

ــود. ــد بخــش خصوصــی وارد ش بای
ــد  ــتان دماون ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان رئی
تصریــح کــرد: در خصــوص ورزش اســکی روی 
ــث  ــا در بح ــزرگ م ــالت ب ــی از معض ــن یک چم
پیســت آبعلــی وضعیــت مالکیــت و حضــور برخــی 
ــوار و مشــکالت ناشــی از آن اســت؛  ــراد زمین خ اف
ســابقه پیســت اســکی آبعلــی از ســال 1320 بــوده 
ــذار  ــیون و اداره ورزش واگ ــه فدراس ــه ب ــت ک اس
شــده امــا از زمــان حضــور بنــده در ایــن شهرســتان، 
ــا  ــی از دغدغه ه ــی یک ــت آبعل ــازی پیس مستندس

ــز رســیده اســت. ــی نی ــخ خوب ــه نتای ــوده کــه ب ب
قمــی بیــان کــرد: درخواســت مــا مبنــی بــر 
ــژه هتــل شــالوزنه  ــه وی ــی ب واگــذاری پیســت آبعل
ــه  ــه ارائ ــی ک ــود، طرح ــی ب ــش خصوص ــه بخ ب
کردیــم در خصــوص بازســازی ایــن هتــل بــود امــا 
ــی  ــاخت هتل ــر س ــه ب ــکاران در وزارتخان ــر هم نظ

ــت. ــوده اس ــد ب جدی
وی ادامــه داد: بــا ایــن وجــود بــا توجــه بــه ســاختار 
قدیمــی و قدمــت بنــای هتــل شــالوزنه طــرح 
اولیــه خــود را اعــالم کردیــم و قــول مســاعدت در 
ــت  ــه بهســازی آن را دریاف ــن خصــوص در زمین ای
کردیــم کــه امیدواریــم بتوانــد خدمــات خوبــی بــه 

ــد. ــه کن ــا ارائ ــکاران و خانواده ه ورزش
ــد  ــتان دماون ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان رئی
تاکیــد کــرد: بخــش خصوصــی عــالوه بــر ایــن کــه 
ــا نظــارت اداره ورزش  ــی ب ــات خوب ــد خدم می توانن
و جوانــان ارائــه دهــد، می توانــد موجــب تحــول در 
زمینــه گردشــگری و ورزشــی در شهرســتان دماونــد 

شــود.
اســکی  پیســت  تصرفــات  در خصــوص  قمــی 
ــت مناســب در  ــی اذعــان داشــت: عــدم مدیری آبعل
ــرایط  ــه ش ــه ب ــد ک ــب ش ــته موج ــال های گذش س
موجــود برســیم؛ امــا بــا پیگیــری راهکارهــای 
جدیــد بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه پیســت اســکی 
ــن  ــه اولی ــی ک ــا قدمت ــد و ب ــوان برن ــه عن ــی ب آبعل
ــای اوج  ــه روزه ــوده ب ــران ب ــکی در ای ــت اس پیس

ــردد. ــود بازگ خ
ــوان  ــژه بان ــه ورزشــی وی ــزاری 39 برنام وی از برگ
و 12 برنامــه ویــژه بانــوان بــه مناســبت بزرگداشــت 
شهرســتان  در  اســالمی  انقــالب  فجــر  دهــه 
دماونــد خبــر داد و بیــان کــرد: ایــن مــوارد شــامل 
برنامه هــای فرهنگــی و ورزشــی اســت کــه در 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــد برگ ــتان دماون شهرس

از  دماونــد  شهرســتان  راهــور  پلیــس  رئیــس 
ضــرورت نصــب تابلوهــای حمــل خــودرو بــا 
جرثقیــل در بلــوار آیــت اهلل خامنــه ای گیالونــد خبــر 
داد و گفت:پــل عابــر  پیــاده مجهــز بــه آسانســور در 

ــت. ــه اس ــکل مواج ــا مش ــد ب ــه راهی گیالون س
ــی  ــورای هماهنگ ــت ش ــراری در نشس ــماعیل ب اس
ــی از  ــا حضــور جمع ــد ب ــک شهرســتان دماون ترافی
مســئوالن در محــل فرمانــداری اظهــار کــرد: از 25 
اســفندماه تــا 14 فرودیــن ســال 97 شــاهد ترافیــک 
ــم  ــد خواهی ــه راهی گیالون ــافران در قســمت س مس
ــن  ــی در ای ــل هوای ــا متاســفانه آسانســور پ ــود ام ب
ــه  ــد ک ــت؛ هرچن ــه اس ــکل مواج ــا مش ــل ب مح
تجربــه نشــان داده تــا زمانــی کــه مســافران مجــاب 
بــه اســتفاده از آسانســور و پلــه برقــی نباشــد از آن 

ــد. ــتفاده نمی کنن اس
وی بــا اشــاره به مشــکالت ترافیکــی در خیابان اول 
ســپاه بیــان کــرد: تــا زمانــی کــه کمربنــدی دماونــد 
آمــاده نشــود نمی تــوان کار اصولــی انجــام داد؛ امــا 
ذهنیــت مــا بــر ایــن اســت کــه در ایــام تعطیــالت 
ــان اول  ــدای خیاب ــور در ابت ــور مام ــا حض ــوروز ب ن
ســپاه افــرادی کــه از هــر ســمت وارد ایــن خیابــان 
ــد  ــت کنن ــاهد حرک ــوار ش ــمت بل ــه س ــوند ب می ش

ــا شــاهد بی نظمــی ترافیکــی نباشــیم. ت
رئیــس پلیــس راهــور شهرســتان دماونــد اشــاره ای 
ــل از  ــا جرثقی ــزوم تابلوهــای حمــل خــودرو ب ــه ل ب
روبــروی اداره بــرق تــا ابتــدای بلــوار شــاهد داشــت 
و گفــت: اصــل تفکــر مــا بــر نظــم ترافیکــی اســت 
و بایــد برنامه ریــزی الزم صــورت گیــرد تــا کســبه 
در ایــام نــوروز در ایــن محــدوده خــودروی شــخصی 

خــود را پــارک نکننــد.

*قــول مســاعد مســئوالن برای خــودروی 
ــای  ــب تابلوه ــوس/ نص ــرل نامحس کنت
ترافیکــی و افــزودن تعــدادی ســرعت کاه 

در شــهر رودهــن
فرمانــدار شهرســتان  مســاعد  قــول  از  بــراری 
دماونــد در زمینــه در نظــر گرفتــن خــودروی کنتــرل 
نامحســوس و تامیــن ســوخت در ایــام نــوروز خبــر 

داد.
تابلوهــای  نصــب  و  خیابــان  خط کشــی  لــزوم 
ســرعت کاه ها،  اصــالح  رودهــن،  در  ترافیکــی 
ــنایی  ــدم روش ــرعت کاه و ع ــدادی س ــزودن تع اف
مناســب بــه دلیــل وجــود درختــان بــزرگ در 
ــاورزی از  ــک کش ــا بان ــار ت ــارک آبش ــدوده پ مح
جملــه مــوارد مطــرح شــده از ســوی رئیــس پلیــس 
ــود. ــت ب ــن نشس ــد در ای ــتان دماون ــور شهرس راه

ضرورت نصب تابلوهای حمل خودرو با جرثقیل 

در بلوار آیت اهلل خامنه ای گیالوند

بخشدار مرکزی دماوند خبر داد؛
جهاد کشاورزی در مقابله با ساخت وساز غیرمجاز از سیاست های گزینشی دوری کند/ ابالغ مصوبه نصب دوربین در مبادی ورودی 

و خروجی کلیه روستاهای شهرستان دماوند
بخشــدار مرکــزی دماونــد بــا بیــان اینکــه 236 
ــش  ــتاهای بخ ــطح روس ــی در س ــروژه عمران پ
ــت:  ــت، گف ــده اس ــرا ش ــد اج ــزی دماون مرک
ــاز  ــا ساخت وس ــه ب ــاورزی در مقابل ــاد کش جه
دوری  گزینشــی  سیاســت های  از  غیرمجــاز 

ــد. کن
مهــدی حیــدری در نشســت تبــادل نظــر 
روســتاهای  مشــکالت  مســائل  بررســی  و 
ــروژه  ــرد: 236 پ ــار ک ــد، اظه ــتان دماون شهرس
ــرا  ــد اج ــتان دماون ــطح شهرس ــی در س عمران
و  دهیــاران  تــالش  بــا  کــه  اســت  شــده 
شــوراهای ایــن امــر محقــق شــده اســت.

ــاران و شــوراها  ــه دهی ــزود: آنچــه متوج وی اف
غیرمجــاز  ساخت وســازهای  حــوزه  در 
بخشــی  زیــرا  اســت؛  پیشــگیری  اســت، 
حــوزه  در  غیرمجــاز  ساخت وســازهای  از 

شــهرداری و جهــاد کشــاورزی می باشــد و 
دهیارهــا و شــوراها حــق ورود بــه آن را ندارنــد.
ــت  ــد، عدال بخشــدار مرکــزی شهرســتان دماون
ــاز و دوری  ــاز غیرمج ــا ساخت وس ــه ب در مقابل
دائــم  حضــور  و  گزینشــی  سیاســت های  از 
ــد  ــت و تأکی ــم دانس ــاورزی را مه ــاد کش جه
ــاز  ــا ساخت وس ــورد ب ــازه برخ ــون اج ــرد: قان ک
غیرمجــاز را بــه شــورا نمی دهــد و بــاز در 

ــویم. ــتی وارد ش ــگیری بایس ــوزه پیش ح
ــد از  ــه 30 درص ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدری ب حی
در  بایســتی  افــزوده  ارزش  مالیــات  درآمــد 
حــوزه اشــتغال در روســتاها هزینــه شــود، بیــان 
ــرای  ــار ب ــن اعتب ــت از ای ــتفاده درس ــرد: اس ک
ــه  ــورد توج ــتی م ــتغال بایس ــی و اش کارآفرین

ــرد. ــرار گی ق
ــم،  ــت نه ــدای دول ــه در ابت ــان اینک ــا بی وی ب

دهیــاری   16 صاحــب  دماونــد  شهرســتان 
ــا صــدور مجــوز 11  ــرد: ب ــود، خاطرنشــان ک ب
دهیــاری جدیــد، تــا پایــان فروردیــن مــاه ســال 
آینــده، تعــداد دهیاری هــا بــه 37 دهیــاری 

می یابــد. افزایــش 
بخشــدار مرکــزی دماونــد بــا اشــاره بــه اینکــه 
مصوبــه نصــب دوربین هــای ورودی و خروجــی 

ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــده اس ــالغ ش ــتاها اب روس
تمامــی روســتاها بایســتی ایــن مصوبــه را اجــرا 
کننــد کــه روســتاهای دارای دهیــاری از محــل 
اعتبــارات و روســتاهای فاقــد دهیــاری نیــز بــا 
ــد  ــتان دماون ــدار شهرس ــه فرمان ــتوری ک دس
صــادر کرده  انــد، ایــن موضــوع را اجرایــی 

ــد کــرد. خواهن
حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه ســگ های ولگــرد 
مشــکالت عدیــده ای را ایجــاد کرده انــد، ضمــن 
ــد،  تشــکر از شــهرداری و شــورای شــهر دماون
گفــت: بــا تفاهمــی کــه بــا شــهرداری دماونــد 
صــورت گرفتــه اســت، شــرکتی در گنــدک 
ــا آن  ــراردادی ب ــه ق ــت ک ــده اس ــایی ش شناس
شــرکت بســته شــده اســت کــه در قالــب 
زنده گیــری و جمــع آوری، بــرای جمــع آوری 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــا اق آنه

انتظامــی  فرمانــده  ناظــری،  ســردار عبدالرضــا 
ویــژه شــرق اســتان تهــران بــا اشــاره بــه پیگیــری 
منویــات مقــام معظــم رهبــری در امــر مبــارزه بــی 
ــی،  ــا قاچــاق کاال در ســال اقتصــاد مقاومت ــان ب ام
ــرای  ــی اج ــت: در پ ــان داش ــتغال بی ــد و اش تولی
ــا  ــورد ب ــی و برخ ــت اجتماع ــاء امنی ــای ارتق طرح ه
قاچاقچیــان کاال و ارز، مأمــوران پلیــس آگاهــی 
دماونــد موفــق بــه شناســایی و پلمــپ یــک واحــد 
ــی  ــهرک صنعت ــا در ش ــاز خرم ــته بندی غیرمج بس

ــدند. ــتان ش ــن شهرس ــه ورزان ای آیین
ایــن مقــام انتظامــی افــزود: مامــوران در پــی چنــد 
ــان اداره  ــور کارشناس ــا حض ــی و ب روز کار اطالعات
بهداشــت پــس از شناســایی محــل در بررســی 
ــای  ــن خرم ــدار 100 ت ــی، مق ــد صنعت ــن واح ای
بندی هــای  تاریــخ مصــرف گذشــته در بســته 

ــد. ــف کردن ــتی کش غیربهداش
ــن  ــدام ای ــه در خصــوص نحــوه اق ناظــری در ادام
واحــد متخلــف بیــان داشــت: کارگــران ایــن واحــد 
صنعتــی کــه از اتبــاع بیگانــه بودنــد بــدون رعایــت 
ــای  ــک خرماه ــه تفکی ــدام ب ــتی، اق ــوارد بهداش م
ــه  ــا ب ــزودن شــهد خرم ــس از اف ــوده و پ فاســد نم
جهــت احیــای خرماهــای تاریــخ گذشــته با اســتفاده 
از دســتگاه پــرس و اســتفاده از برنــد جعلــی اقــدام 

بــه بســته بندی می کردنــد.
ــا  ــژه شــرق اســتان تهــران ب ــده انتظامــی وی فرمان
اشــاره بــه اینکــه ایــن واحــد تولیــدی فاقــد مجــوز 
ــی  ــوده در خصــوص پلمــپ واحــد صنعت ــت ب فعالی
انجــام و در حــال  قانونــی  اقدامــات  متخلــف، 
رســیدگی قضائــی اســت، عنــوان کــرد: شــهروندان 
ــت  ــه فعالی ــالع از هرگون ــورت اط ــد در ص می توانن
فوریت هــای  مرکــز  بــه  را  مراتــب  مشــکوک، 

ــد. ــالم کنن ــی 110 اع پلیس

کشف بیش از 100 تن خرمای غیربهداشتی از 
یک واحد تولیدی غیرمجاز در دماوند

رفع مشکل کمبود و بحران آب در تابستان 
سال آینده  با کمک و همکاری شهروندان

ــد در  ــهر دماون ــای ش ــس آبف ــت، رئی ــراد فرح م
ــا  ــه ب ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه ــخنرانی پی س
ــرف  ــی در مص ــه جوی ــوع صرف ــر موض ــد ب تأکی
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــتای بیان آب در راس
خصــوص الگــوی مصــرف آب اظهــار کــرد: کشــور 
ــران  ــردم ای ــا م ــی نیســت؛ م ــر آب ــه ای پ ــا منطق م
بایــد حداکثــر صرفــه جویــی در مصــرف آب را 

ــم. ــام دهی انج
ــه  ــتاریم ک ــهروندان خواس ــوم ش ــزود: از عم وی اف
بــه ســمت اصــالح الگــوی مصــرف پیــش برونــد و 
صرفــه جویــی بــه معنــای درســت مصــرف کــردن 

ــد. ــراف می باش ــودن اس ب
رئیــس آبفــای شــهر دماونــد ضمن اشــاره بــه برخی 
ــرف آب  ــت مص ــی و رعای ــای صرفه جوی از روش ه
توســط شــهروندان بیــان کــرد: افــراد جامعــه باید در 
ــه مصــرف آب مســئولیت پذیر باشــند و ســعی  زمین
کننــد رفتــار مضــر و غیرمســئوالنه ای کــه ممکــن 
ــی  ــه در آن زندگ ــرادی ک ــه و اف ــه جامع ــت ب اس

ــد. ــن ببرن ــانند را از بی ــد ضــرر برس می کنن
بــه  مجــدد  تأکیــد  ضمــن  پایــان  در  وی 
صرفه جویــی در مصــرف آب خاطرنشــان کــرد: 
ــا کمــک و همــکاری مــردم فهیــم در  ــم ب امیدواری
ــال  ــتان س ــاء اهلل در تابس ــرف آب انش ــت مص رعای
آینــده شــاهد کمبــود و بحــران آب شــرب نباشــیم.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند خبر داد؛
115 هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان دماوند دارای سند است/ 892 بهره بردار مرتع در شهرستان دماوند دارای 

پروانه چرای دام هستند/  10 هزار هکتار ذخیره گاه جنگلی در مناطق کهنک و رودافشان وجود دارد

ــور  ــا حض ــری ب ــت خب ــی در نشس ــی خلیل عل
هفتــه  مناســبت  بــه  رســانه  اصحــاب 
منابع طبیعــی اظهــار کــرد: در ســطح شهرســتان 
ــر یکصــد  ــد مســاحت اراضــی ملــی بالغ ب دماون
ــزان  ــن می ــه از ای ــار اســت ک ــزار هکت و 55 ه
حــدود 115 هــزار هکتــار دارای ســند و مابقــی 
ــده  ــناد باقی مان ــار از اس ــزار هکت ــدود 40 ه ح

ــت. اس
وی افــزود: بــا هماهنگــی فرمانداری شهرســتان 
مشــترک  برنامه ریــزی  شــورای  و  دماونــد 
ــه  ــد ک ــرر ش ــتان مق ــران و شهرس ــتان ته اس
ــرای  ــی ب ــه منابع طبیع ــاز ب ــورد نی ــارات م اعتب
ــده  ــذ باقی مان ــه ها و اخ ــی نقش ــالح هندس اص
ــی داده شــود کــه در صــورت  ســند اراضــی مل
ــی  ــاله تمام ــه دو س ــی برنام ــن ط ــق ای تحق

ــود. ــذ می ش ــتان اخ ــن شهرس ــناد در ای اس

آبخیــزداری  و  منابع طبیعــی  اداره  رئیــس 
زمینــه  در  داد:  ادامــه  دماونــد  شهرســتان 
منابع طبیعــی شهرســتان دماونــد حوزه هــای 
ــود  ــزداری وج ــوزه آبخی ــه ح ــی از جمل مختلف
دارد، در ایــن حــوزه حــدود یک صــد و 86 هــزار 
هکتــار موجــود اســت کــه از مســاحت اراضــی 

ــد. ــتر می باش ــتان بیش ــطح شهرس ــی س مل

خلیلــی اضافــه کــرد: حــوزه 
 27 شــامل  آبخیــزداری 
زیرحــوزه اســت کــه از ایــن 
تعــداد در ســطح 25 زیــر حــوزه 
در  و  انجــام شــده  مطالعــات 
دو زیرحــوزه هنــوز مطالعــات 
صــورت نگرفتــه اســت کــه 
اعتبــار  تخصیــص  منتظــر 

. هســتیم
ــرای  ــرد: اج ــان ک وی خاطرنش
در  آبخیــزداری  عملیــات 
ــه  ــوزه ب ــز در 24 زیرح ــد نی ــتان دماون شهرس
برخــی  انجــام شــده و در  صــورت کامــل 
مکان هــا نیــاز بــه اصــالح و مرمــت دارد، 
ــار  ــزار هکت ــر 11 ه ــغ ب ــوزه بال ــه زیرح در س
ــه کــه  ــر صــورت نگرفت ــن ام ــز ای مســاحت نی
ــری  ــم رهب ــام معظ ــد مق ــه تاکی ــه ب ــا توج ب
امیدواریــم نقطــه عطفــی بــرای تخصیــص 

اعتبــارات باشــد.
آبخیــزداری  و  منابع طبیعــی  اداره  رئیــس 
ــد و 47  ــرد: یکص ــان ک ــد بی ــتان دماون شهرس
هــزار هکتــار از اراضــی ملــی مــا مرتعــی 
اســت؛ همچنیــن یکصــد و چهــار ســامانه 
ــداد، 35 ســامانه  ــن تع ــه از ای ــم ک ــی داری عرف
بــه نــام بــه شــورای اســالمی روســتاها ممیــزی 

ــت. ــده اس ش
مرتــع در شهرســتان دماونــد دارای پروانــه 
هســتند؛  دام  چــرای 
ــز دارای  ــامانه نی 37 س
مرتــع داری  طــرح 
هســتند کــه بــا کمــک 
ــم  ــع داران می توانی مرت
ــی را  ــات اصالح عملی
در ســطح شهرســتان 

ــیم. ــته باش داش
کــرد:  تصریــح  وی 
در ســطح شهرســتان 
از  بیــش  دماونــد 
هکتــار  هــزار   10
جنگلــی  ذخیــره گاه 
و  کهنــک  شــامل 
رودافشــان وجــود دارد کــه از جملــه مهمتریــن 
ــه  ــوان از گون ــا می ت ــود در آنه ــای موج گونه ه
ــه  ــه نمــاد تاریخــی در دامن ــل ب ارس کــه تبدی
جنوبــی البــرز شــده نــام بــرد؛ عالوه بــر ایــن در 
ســال 97 در نظــر داریــم طــرح مدیریــت منابــع 
جنگلــی را تهیــه و در ســطح شهرســتان دماونــد 

اجرایــی کنیــم.

آبخیــزداری  و  منابع طبیعــی  اداره  رئیــس 
ــال  ــد نه ــتان تولی ــد از نهالس ــتان دماون شهرس
ایــن شهرســتان بــه عنــوان تنهــا مرکــز فعــال 
اســتان تهــران نــام بــرد و اذعــان داشــت: ایــن 
ــار اســت کــه  ــه مســاحت 12 هکت نهالســتان ب
ــود  ــر در آن وج ــر مثم ــر و غی ــای مثم نهال ه
دارد و ایــن افتخــار را داریــم کــه امســال حــدود 
44 هــزار اصلــه در ســطح اســتان و شهرســتانی 

توزیــع  حــال  در 
ــت. اس

زرشــک  از  خلیلــی 
بــه  بــادام  و 
گونه هــای  عنــوان 
درختچــه ای مهمــی 
در نهالســتان تولیــد 
شهرســتان  نهــال 
دماونــد نــام بــرد کــه 
آمــاده  هم اکنــون 

اســت. توزیــع 
ــتان  ــره در شهرس ــرف 28 فق ــع  تص وی از رف
ــار  ــد و 16 هکت ــاحت یک ص ــه مس ــد ب دماون
و بــه ارزش ریالــی یک صــد و 74 میلیــارد 

تومــان در ســال جاری خبــر داد.

و  پیشــرو  دماونــد  *شهرســتان 
ــی  ــکیل تعاون ــه تش ــوت در زمین پایل
فراگیــر آبخیــزداری در اســتان تهــران 
آبخیــزداری  و  منابع طبیعــی  اداره  رئیــس 
شهرســتان دماونــد اظهــار کــرد: از جملــه 
ــوان  ــد می ت ــال شهرســتان دماون ــای فع واحده
ــه  ــرد ک ــاره ک ــج اش ــوزش تروی ــد آم ــه واح ب
ــی  ــارکت مردم ــج و مش ــک اداره تروی ــا کم ب
فعالیت هــای  کشــاورزی  جهــاد  مدیریــت 
مختلــف از جملــه تشــکیل تعاونــی فراگیــر 

می دهــد. انجــام  را  آبخیــزداری 
ــار  ــن افتخ ــبختانه ای ــه داد: خوش ــی ادام خلیل
نصیــب شهرســتان دماونــد شــده کــه بــه 
عنــوان شهرســتان پیشــرو و پایلــوت در زمینــه 
تشــکیل تعاونــی فراگیــر آبخیــزداری در اســتان 

ــت. ــده اس ــناخته ش ــران ش ته
وی در خصــوص فضــای ســبز موجــود در 
شهرســتان دماونــد تصریــح کــرد: ســرانه 
ــک  ــه تفکی ــتان ب ــن شهرس ــبز ای ــای س فض
ــع،  ــد 36.8 مترمرب ــامل شــهر دماون شــهرها ش
آبعلــی 22 مترمربــع، رودهــن 36 مترمربــع، 
آبســرد 17.84 و کیــالن 10.37 مترمربــع اســت؛ 
در حالــی کــه ســرانه فضــای ســبز کشــوری بــه 

صــورت متوســط 19 مترمربــع می باشــد.

آبخیــزداری  و  منابع طبیعــی  اداره  رئیــس 
شهرســتان دماونــد خاطرنشــان کــرد: در شــهر 
ــاری  ــذاری 32 هکت ــه واگ ــه ب ــا توج ــرد ب آبس
ــار  ــت، انتظ ــورت گرف ــته ص ــال گذش ــه س ک
ــگل کاری  ــروژه جن ــرای پ ــا اج ــه ب ــی رود ک م
و توســعه فضــای ســبز، ســطح ســرانه فضــای 
ســبز بــا شــتاب فزاینــده ای در آبســرد افزایــش 

ــد. یاب

و  آبخیــزداری  پــروژه  *اجــرای 
کیــان/  شــهر  در  جنــگل کاری 
اراضــی  از  هکتــار   84 واگــذاری 
بــه  تفاهم نامــه ای  قالــب  ملــی در 

آبعلــی شــهرداری 
ــز  ــالن نی ــهر کی ــرد: در ش ــد ک ــی تاکی خلیل
ــزداری و  ــروژه آبخی ــرای پ ــه اج ــه ب ــا توج ب
ــرانه  ــوص س ــم در خص ــگل کاری امیدواری جن
فضــای ســبز رشــد فزاینــده ای داشــته باشــیم.
ــته  ــال گذش ــی در س ــهر آبعل ــت: در ش وی گف
ــه ای  ــم نام ــار تفاه ــد و 84 هکت ــدود یک ص ح
بــا شــهرداری آبعلــی انجام شــد؛ در روز گذشــته 
اولیــن برنامــه درختــکاری در ایــن شــهر اجــرا 
شــد کــه بــا ســطح ســرانه فضــای ســبز پــس 
ــد  ــاهد رش ــار ش ــد و 84 هکت ــرای یک ص از اج
ــه  ــن زمین ــی در ای ــهرداری آبعل ــده در ش فزاین

ــود. ــم ب خواهی
آبخیــزداری  و  منابع طبیعــی  اداره  رئیــس 
ــای  ــوص برنامه ه ــد در خص ــتان دماون شهرس
ــان  ــتان بی ــن شهرس ــی در ای ــع طبیع هفته مناب
کــرد: هفتــه منابع طبیعــی از 15 اســفندماه آغــاز 
شــده و تــا 21 اســفندماه ادامــه دارد؛ مــا در روز 
ــه  ــه در مدرس ــن هفت ــتقبال ای ــه اس ــنبه ب دوش
ــم؛  ــال پرداختی ــرس نه ــه غ ــه و ب ــت رفت طبیع
امــا از 15 اســفندماه بــه صــورت رســمی غــرس 
نهــال بــا همــکاری شــهرداری آبعلــی در پــارک 

شــهید مــدرس انجــام شــد.



راه اندازی یگان حفاظت اراضی کشاورزی 
شهرستان دماوند در سال آینده

ــد  ــتان دماون ــاورزی شهرس ــاد کش ــس اداره جه رئی
بــا بیــان اینکــه یــگان حفاظــت اراضــی کشــاورزی 
در ســال آینــده راه انــدازی می شــود، گفــت: امســال 
حــدود 600 مــورد تخریــب ســاخت و ســاز غیرمجاز 

در اراضــی کشــاورزی شهرســتان دماونــد داشــتیم.
ــا  ــه ب ــتاد مقابل ــت س ــور در نشس ــادی طهرانی پ ه
ــا  ــد ب ــتان دماون ــاز شهرس ــاز غیرمج ــاخت و س س
ــداری  حضــور جمعــی از مســئوالن در محــل فرمان
اظهــار کــرد: در خصــوص بحــث پیشــگیری از 
ساخت وســاز غیرمجــاز بــا توجــه بــه هماهنگــی بــا 
دفتــر مقــام معظــم رهبــری، در ســال آینــده یــگان 
حفاظــت را در شهرســتان دماونــد و اســتان تهــران 

ــت. ــم داش خواهی
ــا  ــه ب ــگیری و مقابل ــتای پیش ــزود: در راس وی اف
اراضــی کشــاورزی  غیرمجــاز  ســاز  و  ســاخت 
ــورد  ــاری، 600 م ــال ج ــد در س ــتان دماون شهرس
اجــرای تبصــره 2 مــاده 10 انجــام پذیرفتــه کــه 40 

درصــد از اســتان تهــران می باشــد.
ــد  ــتان دماون ــاورزی شهرس ــاد کش ــس اداره جه رئی
ــام  ــاماندهی، تم ــث س ــا بح ــه ب ــه داد: در رابط ادام
ساخت وســازهای پیــش از ســال 85 و حتــی برخــی 
در  می تواننــد  آن  از  پــس  ساخت وســازهای  از 

ــوند. ــد ش سیســتم قانونمن
هــزار   500 حــدود  کــرد:  بیــان  طهرانی پــور 
شهرســتان  در  کشــاورزی  اراضــی  از  مترمربــع 
دماونــد بــه بخــش تولیــد بازگشــته اســت؛ در ســال 
90 بخشــنامه ای از ســوی اســتانداری تهــران ابــالغ 
ــه در  ــد ک ــاره ش ــت اش ــه صراح ــه در آن ب ــد ک ش
ــک  ــاورزی کم ــاد کش ــه جه ــد ب ــه بای ــم هم حری

ــد. کنن
در  غیرمجــاز  ساخت وســاز  خصــوص  در  وی 
ــه  ــم ک ــنهاد می کنی ــت: پیش ــوروز گف ــالت ن تعطی
ــود  ــادر ش ــنامه ای ص ــداری بخش ــق فرمان از طری
ــد  ــتان دماون ــی در شهرس ــه کار عمران ــه هرگون ک
ــور ضــروری؛  ــر ام ــوع شــود مگ ــام ممن ــن ای در ای
ــری از  ــی در راســتای جلوگی ــر کمــک خوب ــن ام ای

ساخت وســاز غیرمجــاز در ایــام نــوروز اســت.
شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  اداره  رئیــس 
دماونــد تصریــح کــرد: همچنیــن تفاهم نامــه ای 
بــا همــکاری مدیــرکل مســکن و شهرســازی، 
و  تهــران  اســتان  آبخیــزداری  و  منابع طبیعــی 
ــه  ــه ب ــده ک ــم ش ــت تنظی ــط زیس ــرکل محی مدی
ــاه  ــان فروردین م ــا پای ــی از 25 ت ــورت آزمایش ص
ســال آینــده در ســطح شهرســتان ها و اســتان 
همــکاری الزم صــورت گیــرد تــا از هرگونــه تغییــر 
و تحــول در ساخت وســاز و تصرفــات عدوانــی 

احتمالــی جلوگیــری شــود.
حاضریــم  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  طهرانی پــور 
ــوراهای  ــاران و ش ــرای دهی ــی ب ــتی آموزش نشس
اســالمی روســتا و شــهرها برگــزار کنیــم کــه 
افــراد بــا قوانیــن و مقــررات حفــظ کاربــری اراضــی 

زراعــی و باغ هــا آشــنا شــوند.
ــام تعطیــالت اعــم  ــه لیســت کشــیک ای وی از ارائ
از مدیریــت ســتاد، مراکــز خدمــات و امــور اراضــی 
ــه  ــه ارائ ــاه ب ــا 16 فروردین م ــه از 25 ت ــر داد ک خب

خدمــت خواهنــد پرداخــت.

انتقال مالکیت امامزاده هاشم)ع( به 
استان مازندران به تأخیر افتاد

ــس  ــوه در مجل ــد و فیروزک ــردم دماون ــده م نماین
شــورای اســالمی از حضــور وزیــر کشــور در مجلس 
بــرای پاســخگویی بــه ســئوالی دربــاره تغییــر 
ــه  مالکیــت امامــزاده هاشــم)ع( از اســتان تهــران ب

ــر داد. ــده خب ــه آین ــدران در هفت مازن
قاســم میرزایی نیکــو د در تشــریح ســوالش از وزیــر 
کشــور، اظهــار کــرد: ســئوالم از وزیــر کشــور پیــش 
از ایــن در کمیســیون فرهنگــی از وزیــر ارشــاد 
اســالمی طــرح شــده بــود کــه ایــن ســئوال، 
ــران را  ــتان ته ــدگان اس ــن از نماین ــای 18 ت امض

ــته اســت. ــراه داش ــه هم ــز ب نی
وی بــا بیــان اینکــه موضــوع ســئوال از وزیر کشــور 
ــزاده هاشــم از اســتان تهــران  ــت امام ــر مالکی تغیی
ــر کشــور  ــزود: وزی ــدران اســت، اف ــه اســتان مازن ب
بایــد پاســخ دهــد دلیــل اینکــه چنیــن اقدامــی قــرار 

اســت صــورت گیــرد، چیســت.
ــس  ــوه در مجل ــد و فیروزک ــردم دماون ــده م نماین
ــادآوری اینکــه سال هاســت  ــا ی شــورای اســالمی ب
همــگان امامــزاده هاشــم)ع( را متعلــق بــه دماونــد 
ــک  ــت ی ــت: هوی ــد، گف ــران می  دانن ــتان ته و اس
اســتان و شهرســتان بــه اماکــن تاریخــی، مذهبــی و 
زیارتــی آن منطقــه اســت و بایــد دلیــل اینکــه چــرا 
قــرار اســت چنیــن اقدامــی صــورت گیــرد، توضیــح 

داده شــود.
ــور  ــی کش ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس عض
بــا بیــان اینکــه بــا اقدامــات صــورت گرفتــه شــده 
فعــال توانســته ایم انتقــال مالکیــت امامــزاده هاشــم 
بــه اســتان مازنــدران را بــه تأخیــر بیندازیــم، یــادآور 
شــد: ســئوال مذکــور در کمیســیون کمیســیون 
شــوراها و امــور داخلــی کشــور مجلــس بــا حضــور 

وزیــر کشــور طــرح خواهــد شــد.

افتتاح و تجهیز 5 خانه ورزش روستایی در 
شهرستان دماوند

جوانــان  و  ورزش  اداره  معــاون  یزدانــی،  احمــد 
شهرســتان دماونــد در نشســت کارگــروه تخصصــی 
ــواده اظهــار کــرد:  امــور اجتماعــی، فرهنگــی و خان
لــوازم  تجهیــز  و  روســتایی  خانــه ورزش  پنــج 
ورزشــی در روســتاهای ســیدآباد، چنــار شــرق، 
دهنــار، لومــان و آیینــه ورزان تــا پایــان ســال جاری 

می شــود. افتتــاح 
وی افــزود: در ســال 97 نیــز تعــداد پنــج خانه ورزش 
روســتایی در شهرســتان دماونــد مــورد افتتــاح 
و تجهیــز قــرار می گیــرد کــه بــا پیگیــری و 
جلســات متعــدد رئیــس اداره ورزش و جوانــان ایــن 
شهرســتان، بــا همــکاری هیئــت ورزش روســتایی و 
ــاران و شــوراهای اســالمی صــورت  مشــارکت دهی

می پذیــرد.
ــد  ــتان دماون ــان شهرس ــاون اداره ورزش و جوان مع
بیــان کــرد: عــالوه بــر ایــن در ســال 97 بــا پیگیری 
از طریــق اداره کل ورزش و جوانــان اســتان تهــران 
و همــکاری بخــش خصوصــی و شــهرداری دماونــد 
شــاهد احــداث ســالن چندمنظــوره در مســکن 
ــعه ورزش  ــد و توس ــتای رش ــد در راس ــر گیالون مه

ــود. ــم ب ــد خواهی ــی در شهرســتان دماون همگان

شهردار دماوند خبر داد؛
رفع مشکل گره ترافیکی میدان جهاد گیالوند با نصب چراغ راهنمایی و رانندگی/ جدول گذاری و آسفالت حدود 80 

معبر در شهرک مهک گیالوند
اهالــی مســجد  در جمــع  عبــاس صفــری 
صاحــب الزمــان شــهرک فرهنگیــان بــا اشــاره 
ــات اجتماعــی  ــا در موضوع ــه م ــه اینکــه هم ب
ــار  ــل هســتیم، اظه ــه شــهرمان دخی ــوط ب مرب
ــهر را  ــم ش ــک ه ــا کم ــد ب ــه بای ــرد: هم ک
بســازیم و اگــر تنهــا بــه امیــد همدیگــر باشــیم، 

ــود. ــاخته نمی ش ــچ گاه س ــهر هی ش
شــهر  در  کــه  فعالیــت  هــر  افــزود:  وی 
می خواهــد اتفــاق بیفتــد بایــد در راســتای 
ــه در  ــر آنچ ــد و ه ــت باش ــط زیس ــظ محی حف
ــی  ــت و حت ــادل اس ــود دارد در تع ــت وج طبیع
اکســیژن هــم از تعــادل آن خــارج شــود، مضــر 

ــت. اس
شــهردار دماونــد بــا اشــاره بــه اینکــه آلودگــی 
هــوا و آلودگــی آب خیلــی مســئله ای دور از 
ــی  ــار آلودگ ــرد: غب ــح ک ــت، تصری ــن نیس ذه
تــا پردیــس و بومهــن آمــده اســت کــه آســیب 

ــت. ــان هس ــرای فرزندانم ــت ب نخس
صفــری بــا اشــاره بــه اینکــه در روزهــای برفی، 
فضــای گســترده ای را بایــد نمک پاشــی کنیــم، 
ــر  ــوع منج ــن موض ــود ای ــرد: خ ــان ک خاطرنش
بــه آلودگــی آب بــه نمــک می شــود و بــا 
اســتفاده از زنجیــر چــرخ می تــوان مصــرف آن 
ــدگان  ــی بســیاری از رانن را کاهــش داد؛ در حال
زنجیــر چــرخ ندارنــد و تعــداد زیــادی نیــز طــرز 

ــد. ــرا نگرفته ان ــتن آن را ف بس
ــی  ــه آلودگ ــه اینکــه مقول ــا اشــاره ب ــری ب صف
هــوا از شــهر دماونــد دور نیســت، اظهــار 
ــی  ــار آلودگ ــن غب ــس و روده ــا پردی ــرد: ت ک
دیــده می شــود و بایســتی بــر روی تقویــت 
ــازی  ــی و فرهنگ س ــل عموم ــایل حمل ونق وس
بــرای اســتفاده کمتــر از وســیله شــخصی 

کــرد. برنامه ریــزی 

*روزانــه دو تریلــی حــدود 80 تــا 90 
ــد  ــهر دماون ــطح ش ــه از س ــن زبال ت

جمــع آوری می شــود
وی بــا اشــاره بــه بحــث زبالــه و آلودگــی محیط 
ــدود 80  ــی ح ــه دو تریل ــزود: روزان ــت، اف زیس
ــع آوری  ــهر جم ــطح ش ــه از س ــن زبال ــا 90 ت ت
ــت  ــت در پش ــوی موق ــال دپ ــه قب ــود ک می ش
دانشــگاه آزاد داشــتیم کــه گاهــی بــوی تعفــن 
آن تــا پــل شــلمبه احســاس می شــد کــه 
ــه  ــا تخلی ــان ب ــه همزم ــم ک ــزی کردی برنامه ری

ــود. ــل می ش ــدک منتق ــه گن ــه، ب زبال
شــهردار دماونــد بــا بیــان اینکــه مــوادی 

شیشــه  ماننــد 
پالســتیک،  و 
ســال  ســالیان 
طبیعــت  در 
می مانــد،  باقــی 
خاطرنشــان کــرد: 
شــرکت  یــک 
مشــارکت  بــا 
ی  ها شــهر
 ، یــس د پر
رودهــن، بومهــن، 
ــالن  آبســرد و کی
شــد  تاســیس 

مخصــوص،  ســوله  آماده ســازی  بــا  کــه 
ــه  ــیرآبه های زبال ــا و ش ــت زباله ه ــث بازیاف بح
ــن  ــاید ای ــرد و ش ــرار می گی ــری ق ــورد پیگی م
ــان باشــد. ــا پنه ــه از دیده موضوعــی باشــد ک
ــر،  ــر نف ــه ازای ه ــه ب ــان اینک ــا بی ــری ب صف
بیــش از یــک کیلوگــرم زبالــه تولیــد می شــود، 
تصریــح کــرد: اســتاندارد تولیــد زبالــه بــه 
ــه  ــت ک ــرم اس ــدود 600 گ ــر ح ــر نف ازای ه
ــواع  ــه ان ــت ک ــتاندارد اس ــرانه اس ــر از س باالت
زباله هــای خشــک، نیمــه خشــک و مــواد 
غذایــی می باشــد و بایســتی بــه ســمت تعــادل 
ــوم  ــا ق ــر م ــوده پیامب ــه فرم ــم و ب حرکــت کنی
ترافیکــی،  بحث هــای  در  و  هســتیم  میانــه 
ــد  ــت بای ــن دس ــواردی ازی ــا و م ــو مغازه ه تابل

ــیم. ــقدم باش پیش
ــردم  ــواالت م ــه س ــخ ب ــه در پاس وی در ادام
ــش،  ــای دان ــفالت خیابان ه ــت آس ــی وضعی مبن
مهــک  در  معبــر   80 حــدود  کــرد:  بیــان 
ــرای  ــارد ب ــک 30 میلی ــم و نزدی آســفالت کردی
منطقــه  ایــن  در  آســفالت  و  جدول گــذاری 
هزینــه گردیــد و االن بــه انتهــای مهــک رســید 
و در حــال تکمیــل بلــوار یــادگار امــام هســتیم 
ــر،  ــن معب ــه عــرض خــوب ای ــا توجــه ب ــه ب گ
ــم. ــرای آن دیدی ــم ب ــه ه ــط دوچرخ ــک خ ی

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  دماونــد  شــهردار 
ــر  ــه ثم ــهر ب ــورای ش ــهرداری و ش ــه ش روی
رســاندن پروژه هــای اساســی شــهر اســت، 
ــت  ــوار بعث ــال بل ــال های س ــرد: س ــح ک تصری
اتمــام  بعــدی  اولویــت  و  بــود  باقی مانــده 
معابــری نظیــر برخــی معابــر مهــک اســت کــه 
البتــه 80 درصــد آن انجــام شــده اســت و بــرای 
20 درصــد باقی مانــده برنامه ریــزی داریــم.
صفــری در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 

ــه  ــوی زبال ــل دپ ــه مح ــو ب ــالرد ن ــرا جی چ
تبدیــل شــده اســت، توضیــح داد: تقاضــای 
ســاخت در جیــالرد نــو وجــود نــدارد و چندیــن 
راه دسترســی بــه ایــن محلــه وجــود دارد 
ــل  ــن مح ــتفاده در ای ــا سوءاس ــده ای ب ــه ع ک
تخلیــه زبالــه انجــام می دهنــد و علیرغــم 
ــن  ــی ازی ــر زده شــد و خیل ــار بن ــد ب اینکــه چن
آقایــان را بــه دادگاه بردیــم. در ضمــن هــم بــه 
ــم و هــم کامیونت هــا  ــکاران اعــالم کردی پیمان

ــم. ــب دار کردی را برچس
ــدود 17 نقطــه در  ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســطح شــهر بــا هزینــه ای در حــدود 14 میلیــارد 
ــال دوربیــن مــدار بســته کار گذاشــته شــده  ری
ــد  ــزرگ مانن ــارک ب ــج پ ــک پن ــت و نزدی اس
پویــش و دانــش، پــارک خانــواده، پــارک 
مامــور  اعــال  پــارک چشــمه  و  شــهربازی 
نگهبــان دارد، تاکیــد کــرد: ســاالنه 13 میلیــارد 
ــود  ــا داده می ش ــان پارک ه ــه نگهب ــال هزین ری

ــرود. ــن ن ــزات از بی ــایل و تجهی ــا وس ت
ــهرداری  ــه ش ــان اینک ــا بی ــد ب ــهردار دماون ش
خیلــی از مســائل را از خــود آغــاز کــرد، تاکیــد 
کــرد: فاضــالب کشــتارگاه بــه حــدی زیــاد بــود 
کــه برخــی روزهــا تــا خیابــان جــاری می شــد، 
بــرای ایــن منطقــه ســپتیک ســفارش داده شــد 
ــکاری  ــرای درخت ــه و ب ــالب را تصفی ــه فاض ک
در همــان منطقــه مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.

ــگ  ــاده س ــدود 300 ق ــه ح *ماهیان
ــد/  ــف می ش ــع آوری و تل ــرد جم ولگ
ــال  ــدام در 3 س ــن اق ــری از ای جلوگی

ــی  ــتور قضای ــا دس ــر ب اخی
ــگ های  ــوع س ــه موض ــاره ب ــا اش ــری ب صف
ــته،  ــال گذش ــه س ــا س ــح داد: ت ــرد، توضی ولگ

ماهیانــه حــدود 300 قــالده ســگ ولگــرد 
جمــع آوری و تلــف می شــد؛ ولــی در ســه 
ــا دســتور قضایــی اجــازه اتــالف  ــر ب ســال اخی
ــه  ــر ب ــوک منج ــن ش ــم و ای ــگ ها را نداری س
افزایــش آمــار ایــن ســگ ها شــد کــه کــودکان 
و مــردم در معــرض تهدیــد ایــن حیوانــات قــرار 

ــد. گرفتن
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــه داد: راهکاره وی ادام
عنــوان  بــه  عقیم ســازی  و  واکسیناســیون 
مــورد  شــهرداری  پیــش روی  راهکارهــای 
بررســی قــرار گرفــت و 850 قــالده در 50 روز 
ــدک  ــه گن ــی در منطق ــری شــد و فضای زنده گی
بــرای نگهــداری این هــا در نظــر گرفتــه شــده 

ــت. اس
ــی  ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــد در پاس ــهردار دماون ش
بــر تقاطــع خروجــی فرهنگیــان و بلــوار بعثــت و 
خطرســاز بــودن ایــن نقطــه بــرای ماشــین هایی 
ــد،  ــل را دارن ــن مقاب ــه الی ــد ورود ب ــه قص ک
ــوار بعثــت ســه دوربرگــردان  توضیــح داد: در بل
وجــود دارد کــه درخصــوص ایــن تقاطــع تنهــا 
جایــی کــه بــه لحــاظ ارتفــاع، شــیب و عــرض 
ــود؛  ــه ب ــن نقط ــی داد ای ــردان م ــازه دوربرگ اج
البتــه یــک مشــاور ترافیکــی بــرای اصــالح آن 

ــم. گرفتی
ــدان شــهدا )جهــاد( و  صفــری در خصــوص می
ــح کــرد: در  ــن نقطــه، تصری قفــل ترافیکــی ای
ــاعت 7  ــه از س ــن منطق ــک ای ــان اوج ترافی زم
و 30 دقیقــه تــا 9 صبــح آمــار تــردد ثبــت شــد 
کــه از بلــوار بعثــت در یــک ســاعت یــک هــزار 
ــهید بهشــتی  ــوار ش ــه بل ــه ب ــیله نقلی و 94 وس
ــا  ــت ت ــراغ اس ــد چ ــه نیازمن ــوند ک وارد می ش
ــی از 2.5  ــل ترافیک ــر در قف ــان تاخی ــن زم ای
ــه  ــن اینک ــد؛ ضم ــه برس ــه 1.5 دقیق ــه ب دقیق
تعــداد ظرفیــت ماشــین عبــوری بــه ســه 
ــد  ــد و بع ــدا می کن ــش پی ــین افزای ــزار ماش ه
ــر  ــن معب ــک ای ــورای ترافی ــب در ش از تصوی

چــراغ دار می شــود.
ــه درخواســت خــط تاکســی در  وی در پاســخ ب
ــادگار  ــا و ی ــه عرفان ه ــیرها از جمل ــی مس برخ
ــن  ــرای ای ــافر ب ــزان مس ــح داد: می ــام توضی ام
مکان هــا کــم اســت و بــرای تاکســی داران 
ــادی  ــاظ اقتص ــوط از لح ــن خط ــدن در ای مان
ــذا بایســتی فعــال از خطــوط  ســخت اســت و ل

ــت. ــر کمــک گرف دیگ

نیمه کاره بودن مرکز آموزش هتل داری 
و آموزش بانوان در دماوند

رئیــس مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای شهرســتان 
آمــوزش  مرکــز  بــودن  نیمــه کاره  از  دماونــد 
هتــل داری و آمــوزش بانــوان بــه دلیــل نبــود اعتبــار 
کافــی خبــر داد و گفــت: تاکنــون 442 هنرآمــوز در 
ــال  ــدای س ــد از ابت ــه ای دماون ــی و حرف ــز فن مرک

ــد. ــوزش دیده ان ــاری آم ج
داود کبریــا پاشــا در گفتگویــی بــه اقدامــات صــورت 
گرفتــه در حــوزه فنــی و حرفــه ای شهرســتان 
ــار  ــون، اظه ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــد از ابت دماون
کــرد: مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای شهرســتان 
ــه از  ــت ک ــی اس ــه آموزش ــد دارای 14 حرف دماون
ــای ســفت  ــوان بن ــی ت ــا ؛ م ــه ه ــن حرف ــه ای جمل
کار درجــه یــک و دو، بــرق صنعتــی، تعمیــر لــوازم 
خانگــی، طراحــی سیســتم هــای خورشــیدی، 
تعمیــر ماشــین هــای الکتریکــی، plc، لولــه کشــی 
گاز خانگــی، تعمیــر پکیــج، جوشــکاری بــرق، 
جوشــکاری ســازه و مخــازن، بــرق ســاختمان، 
مکانیــک خــودرو، تعمیــر موتــور و گیربکــس و 

ــت. ــودرو دانس ــرق خ ب
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد : برخــی از 
ــی و  ــای درس ــت ه ــور فعالی ــه منظ ــوزان ب کارآم
ــه ای  ــرای مشــغول شــدن در حرف برخــی دیگــر ب
بــه ایــن مرکــز مراجعــه کــرده و آمــوزش هــای مــد 

ــد. ــی گیرن ــرا م ــر را ف نظ

آغاز عملیات آسفالت راه های دسترسی 
در مسکن مهر دماوند

و شهرســازی  راه  اداره  رئیــس  رنجبــر،  محمــد 
شهرســتان دماونــد بــا خبــر اظهــار کــرد: در 
دماونــد،  مهــر  مســکن  هکتــاری   16 ســایت 
ــه، مســیح  ــو ابنی راه هــای دسترســی پروژه هــای نان
دانشــوری، تعاونــی شــهرداری منطقــه 8 و تعاونــی 

ــد. ــد ش ــفالت خواه ــج آس ــر پن ــکن مه مس
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت خدمت رســانی بــه 
ــد، تعــداد واحدهــای  ســاکنین مســکن مهــر  دماون
ســایت مذکــور را 1600 واحــد اعــالم کــرد و افــزود: 
بــه یــاری خــدا و کمــک و تعامــل مســئوالن 
ــم از  ــد اع ــر دماون ــکن مه ــده مس ــکالت عدی مش
خدمــات زیربنایــی و روبنایــی حــل و فصــل شــده و 
بــا توجــه بــه جانمایــی خــوب ایــن ســایت، ارتقــاء 
کیفــی زندگــی شــهروندان ایــن ســایت در ســال 97 

ــر خواهــد شــد. بیشــتر و بهت

شهردار دماوند در آیین کاشت نهال در منطقه چشمه اعال خبر داد؛
غرس حدود 10 هزار اصله نهال در سطح شهر دماوند طبق سنوات گذشته/ اجرای طرح احداث ایستگاه های ذخیره 

آب جهت نگهداری و آبیاری درختان

ــزار  ــدود 10 ه ــرس ح ــد از غ ــهردار دماون ش
اصلــه نهــال  طبــق ســنوات گذشــته و اجــرای 
طــرح احــداث ایســتگاه های ذخیــره آب جهــت 
ــان در ســطح شــهر  ــاری درخت ــداری و آبی نگه

ــر داد. خب
ــیدن  ــرا رس ــک ف ــن تبری ــری ضم ــاس صف عب
ــه  ــر چ ــرد: ه ــار ک ــی اظه ــع طبیع ــه مناب هفت
ــاک  ــوای پ ــکاری، ه ــگ درخت ــه فرهن در زمین

ــاز  و حفاظــت از محیط زیســت فعالیــت کنیــم ب
نیــاز بــه تــالش دارد و امیدواریــم کــه بتوانیــم 
ــه  ــن همشــهریان نهادین ــن موضــوع را در بی ای

کنیــم.
و  اجتماعــی  اقتصــادی،  رشــد  افــزود:  وی 
رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی منــوط بــه 
ــی  ــن یک ــد و ای ــت می باش ــظ محیط زیس حف
از موضوعاتــی اســت کــه مــا در طراحــی شــهر 

ــفندماه  ــم؛ روز 15 اس ــرار دادی ــر ق آن را مدنظ
ــردن  ــرای نهادینه ک ــی ب ــیار خوب ــت بس فرص
فرهنــگ حفــظ محیط زیســت و درختــکاری 

ــت. اس
شــهردار دماونــد ادامــه داد: خوشــبختانه امســال 
ــزار  ــدود 10 ه ــته ح ــال گذش ــد س ــز مانن نی
ــوزنی برگ و  ــت س ــم از درخ ــت اع ــه درخ اصل
ــتیم؛  ــف کاش ــای مختل ــرگ را در محل ه پهن ب
بــا توجــه بــه اینکــه شــهر دماونــد یکــی از 14 
ــن  ــه گردشــگری اســت، توســعه ای شــهر نمون
ــد  ــی خواه ــا توســعه گردشــگری را در پ فضاه
ــد  ــت شــهر دماون ــه قابلی ــا توجــه ب داشــت و ب
ــه  ــد توســعه اجتماعــی و اقتصــادی را ب می توان

همــراه داشــته باشــد.
صفــری بــا بیــان اینکــه منطقــه چشــمه اعال بــه 
عنــوان پایلــوت ایــن طــرح انتخاب شــده اســت 
ــه گردشــگری چشــمه اعال  ــرد: منطق ــوان ک عن

ــی پیــدا کــرده و  کاشــت  تغییــرات بســیار خوب
از  موجــی  کــه  موجــب می شــود  درختــان 
همچنیــن  شــود؛  ایجــاد  آن  در  سرســبزی 
بــرای  اســتراحت  به عنــوان  محل هایــی 
شــهروندان در ایــن منطقــه بــه وجــود آمــده و 
ــای  ــعه فض ــتای توس ــری در راس ــرات بهت تغیی

ــد. ــد آم ــود خواه ــه وج ــبز ب س
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ســرانه فضــای ســبز مــا از 25 مترمربــع در 
ــه 36.5  ــر ب ــر نف ــه ازای ه ــی ب ــرح تفصیل ط
مترمربــع افزایــش یافتــه، امیدواریــم ایــن میزان 
ــری برســانیم. ــل مالحظه ت ــه عددهــای قاب را ب

شــهردار دماونــد بیــان کــرد: یکــی از کارهــای 
ــه طرح هــای  ــم، تهی ــی کــه درنظــر گرفتی خوب
حوزه هــای  در  زیســت محیطی  ارزیابــی 
ــن خصــوص بحــث  ــه در ای ــف اســت ک مختل
ــه را  ــت زبال ــوی موق ــه و دپ ــماندها، نخال پس

تعیین تکلیــف کــرده اســت.
ــی  ــی از مباحث ــن یک ــت: همچنی ــری گف صف
کــه در زمینــه درختــکاری پیگیــری شــده 
ــف می باشــد؛  ــاط مختل ــه نق اســت، آبرســانی ب
چــرا کــه مــا اگــر بتوانیــم درخــت بکاریــم امــا 
ــم، در  ــاری کنی ــداری و آبی ــم از آن نگه نتوانی

ــن  ــه همی ــم؛ ب ــام ندادی ــی انج ــع کار خاص واق
ــای  ــده و محل ه ــه ش ــرح تهی ــن ط ــور ای منظ
بــه  را  آب  ذخیــره  ایســتگاه های  مختلــف 
ــا  ــم ب ــم بتوانی ــد؛ امیدواری ــان می ده ــا نش م
اســتفاده از ایــن طــرح بــه موضــوع درختــکاری 

ــم. ــعت دهی وس




