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ــا  ــاد شــنیده می شــود، همــان گل جالیــز علــف هــرز انگلــی ب ــان کشــاورزان دماونــدی زی واژه ســرطان کــه ایــن روزهــا از زب

نــام علمــی Orobanche اســت. ریشــه خــود را بــه ریشــه گیــاه وصــل می کنــد و از مــواد غذایــی قبــل از اینکــه بــه گیــاه اصلــی برســد، 

ــه تولیــد محصــول نمی شــود. اســتفاده می کنــد، گیــاه اصلــی ضعیــف شــده و دیگــر قــادر ب
ســاناز پــور علــی کارشــناس ارشــد رشــته کشــاورزی دانشــگاه آزاد رودهــن در ایــن مــورد گفــت: چرخــه زندگــی گل جالیــز بــا بــذر شــروع 

دکتــر  داروخانــه  و  نیــکان  پزشــکان  ســاختمان 
بهمــن ســال گذشــته  تاریــخ 14  نورمحمــدی در 
همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت زینــب )س( و روز 
ــرم شــورای شــهر و  ــا حضــور اعضــای محت پرســتار ب

ــد. ــاح گردی ــد افتت ــهردار دماون ش
در  خدماتــی  مجموعــه  ایــن  راه انــدازی  از  هــدف 
ــت  ــوار بعث ــی بل ــان در حوال ــت و درم ــوزه بهداش ح
ــتای  ــگاه CNG در راس ــروی جای ــد، روب ــه گیالون منطق
ــور  ــا حض ــر ب ــکی  بهت ــی و پزش ــانی درمان خدمات رس
پزشــکان متخصــص بــه مــردم محتــرم شــهر دماونــد و 

ــت. ــد اس ــه گیالون ــرف منطق ــهرک های اط ش
ــن  ــاح ای ــال از افتت ــت یکس ــد از گذش ــن بع همچنی
مجموعــه ایــن افتخــار را داریــم بــا همــکاری پزشــکان 
ــت و  ــون پوس ــی همچ ــای مختلف ــص در زمینه ه متخص
ــای  ــی و بخش ه ــودکان و داخل ــاب و روان، ک ــو، اعص م
ــکان  ــاختمان پزش ــه در س ــات ک ــی و تزریق ــرم تراپ س
نیــکان آمــاده ارائــه خدمــات هســتند، در تالشــیم ســهم 
ــردم  ــه م ــکی را ب ــی و پزش ــات درمان ــی از خدم کوچک

ــیم. ــته باش ــد داش ــهر دماون ش
امیدواریــم در آینــده ای نزدیــک بــا توســعه ایــن مرکــز 
درمانــی در انجــام ایــن امــور خدمت رســانی بــه مــردم 

شــریف منطقــه  گام هــای بهتــری را برداریــم.

کان کان نی دکتر نورمحمدی، مدرییت ساختمان زپش



مالــی  امــور  و  اداری  برنامه ریــزی،  معــاون 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد ب ــتان دماون ــدار شهرس فرمان
بیــکاران جویــای کار در شهرســتان دماونــد 
حــدود پنــج هــزار و 500 نفــر هســتند، گفــت: 
مشــکالت مالکیــت اراضــی شــهرک  صنعتــی 2 
ــود. ــع می ش ــتاندار مرتف ــا حضــور اس ــد ب دماون
ــوری در حاشــیه چهارمیــن نشســت  ســیاوش ن
ــد  ــتان دماون ــی شهرس ــاد مقاومت ــتاد اقتص س
ــاری  ــال ج ــرد: در س ــار ک ــی اظه در گفتگوی
ــن  ــای کار در ای ــر جوی ــزار و 10 نف ــداد دوه تع
شهرســتان وجــود داشــت کــه بــا تــالش 
فرمانــدار  حمایــت  و  فرمانــداری  مجموعــه 
ــغول  ــداد مش ــن تع ــر از ای ــزار و 200 نف یک ه
بــه کار شــدند و بــه عبــارت دیگــر 65 درصــد 

ــت. ــورت گرف ــه کارص ــتغال ب اش
وی افــزود: جمعیــت شهرســتان دماونــد حــدود 
ــر اســت کــه 15 صــدم  یکصــد و 25 هــزار نف
ــای  ــود ج ــور را در خ ــت کل کش ــد جمعی درص
ــراد  ــار اف ــن آم ــر گرفت ــا درنظ ــت؛ ب داده اس
ــر در  ــزار و 50 نف ــدود پنج ه ــکار، در کل ح بی
ــتند  ــای کار هس ــکار و جوی ــتان بی ــن شهرس ای
ــدت دو  ــرف م ــداری، ظ ــت فرمان ــا هم ــه ب ک
ــد  ــر خواه ــه صف ــزان ب ــن می ــده ای ــال آین س

ــید. رس
مالــی  امــور  و  اداری  برنامه ریــزی،  معــاون 
فرمانــدار شهرســتان دماونــد ادامــه داد: در 

ــور 12.4  ــکاری در کش ــرخ بی ــر ن ــال حاض ح
ــران 11.4 و  ــتان ته ــکاری اس ــرخ بی ــد، ن درص
ــه  ــت ک ــد اس ــد 6.8 درص ــتان دماون در شهرس
بــا توجــه بــه منابــع و امکانــات موجــود رقمــی 
ــه  ــت ک ــوع اس ــن موض ــر ای ــمگیر و بیانگ چش
میــزان بیــکاری در ایــن شهرســتان کــم اســت.
توســعه  طرح هــای  خصــوص  در  نــوری 
معرفی شــده بــا هــدف دریافــت تســهیالت 
ــاد  ــتاد اقتص ــت س ــن نشس ــرد: در اولی ــان ک بی
ــد  ــرر ش ــد مق ــتان دماون ــی در شهرس مقاومت
ــار  ــزان اعتب ــتان از می ــن شهرس ــهم ای ــه س ک
پیشــنهادی در خصــوص طرح هــا 500 میلیــون 
ــه لطــف خــدا و پیگیــری  تومــان باشــد؛ امــا ب
مجموعــه فرمانــداری و اداره کار، تعــاون و رفــاه 
اجتماعــی در خصــوص جــذب تســهیالت، ایــن 

ــی  ــه عبارت ــان و ب ــارد توم ــه 10 میلی ــزان ب می
ــید. ــه رس ــم اولی ــر رق 20 براب

وی اضافــه کــرد: همچنیــن تعــداد پنــج پرونــده 
نیــز آمــاده و در دســت اقــدام اســت کــه ایــن 
پرونده هــا می تواننــد جایگزیــن پرونده هایــی 
ــر  ــه مشــکل ب کــه در ســطح اســتان تهــران ب
اعتبــار آن هــا  باشــند و میــزان  می خورنــد 
ــان  ــون توم ــد میلی ــارد و پانص ــدود یک میلی ح

اســت.
مالــی  امــور  و  اداری  برنامه ریــزی،  معــاون 
ــرد:  ــح ک ــد تصری ــتان دماون ــدار شهرس فرمان
طرح هــای معرفــی شــده در ایــن شهرســتان در 
قالــب چهــار طــرح در زمینــه مشــاغل خانگــی، 
ــعه  ــای توس ــتا و طرح ه ــاون روس کارورزی، تع
ــدری  ــه کارورزی ق ــا در زمین ــت؛ ام ــوده اس ب
صــورت  ادارات  برخــی  ســوی  از  کوتاهــی 
گرفتــه کــه در طــول دو هفتــه آینــده بــه ســطح 

ــید. ــم رس ــتان خواهی ــر اس ــورد نظ م

نــوری در خصــوص وضعیــت شــهرک های 
ــد اظهــار داشــت:  صنعتــی در شهرســتان دماون
ایــن شهرســتان دارای دو شــهرک صنعتــی 
ــرق، آب و  ــه ب ــوط ب اســت کــه مشــکالت مرب
ــا دو  ــده ام ــع ش ــی 2 مرتف ــهرک  صنعت گاز ش

ــارض دارد. مع

*مشــکالت مالکیــت اراضــی شــهرک  صنعتــی 
2 دماونــد بــا حضــور اســتاندار مرتفــع می شــود
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن افــراد از ابتــدا زمیــن 
را بــه شــهرک صنعتی فروختــه بودنــد امــا 
ــن  ــی از زمی ــه بخش ــد ک ــا می کنن ــون ادع اکن
بــه آنهــا تعلــق دارد و بــه ایــن منظــور قــرار بــر 
ــا حضــور اســتاندار، مشــکل  ــن اســت کــه ب ای
مالکیــت زمیــن ایــن شــهرک صنعتــی مرتفــع 

شــود.
مالــی  امــور  و  اداری  برنامه ریــزی،  معــاون 
فرمانــدار شهرســتان دماونــد عنــوان کــرد: 
شــهرک صنعتی 2 دماونــد می توانــد زمینــه 
ایجــاد اشــتغال حــدود هشــت هزار نفــر را 
ایجــاد کنــد کــه ایــن میــزان تقریبــا ســه برابــر 
حجــم افــراد بیــکار در ایــن شهرســتان اســت.
نــوری تاکیــد کــرد: همچنیــن ایــن امــر 
مهاجــرت معکــوس بــه همــراه خواهــد داشــت 
اطــراف  شهرســتان های  از  بیــکار  افــراد  و 
ــمت  ــوس از س ــرت معک ــده و مهاج ــذب ش ج
تهــران تحقــق خواهــد یافــت کــه ایــن موضوع 
پتانســیل ویــژه ای بــرای دماونــد اســت و زمینــه 

رشــد روبه توســعه را فراهــم می کنــد.
وی ظرفیــت مشــغول بــه کار شــهرک صنعتــی 
ــان  ــد بی ــا 60 درص ــدود 55 ت ــد را ح 2 دماون
بــه  آن  در  موجــود  از شــرکت های  و  کــرد 

ــرد.  ــام ب ــودده ن ــرکت های س ــوان ش عن

معاون برنامه ریزی، اداری و امور مالی فرماندار شهرستان دماوند خبر داد؛ 
بیکاران جویای کار در شهرستان دماوند حدود 5500 نفر هستند/ مشکالت مالکیت اراضی شهرک  صنعتی 2 دماوند با حضور 

استاندار مرتفع می شود

بهره برداری از دستگاه »سی تی اسکن« 
و کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان سوم 

شعبان دماوند

ــارک  ــه مب ــام اهلل ده ــت ای ــا بزرگداش ــان ب همزم
بخــش  و  »سی تی اســکن«  دســتگاه  فجــر، 
کلینیــک ویــژه تخصصــی بیمارســتان ســوم شــعبان 
افتتــاح و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت و کلنــگ 
بخــش جراحــی نیــز در ایــن بیمارســتان بــه زمیــن 

خــورد.
و  بهداشــت  وزیــر  معــاون  جان بابایــی،  قاســم 
ــتی  ــای بهداش ــاح طرح ه ــم افتت ــان در مراس درم
و درمانــی بیمارســتان ســوم شــعبان دماونــد در 
گفتگویــی اظهــار کــرد: طرح هــای در حــال افتتــاح 
ــب طــرح تحــول ســالمت  در ســطح کشــور در قال
ماننــد افتتــاح کلینیــک ویــژه اســت و تقریبــا 
بالغ بــر 240 کلینیــک ویــژه در برنامــه تحــول 
ــده و  ــدازی ش ــم آن راه ان ــمت اعظ ــه قس ــوده ک ب
ــورد  ــال م ــان س ــا پای ــژه ت ــک وی ــدود 80 کلینی ح

می گیــرد. قــرار  بهره بــرداری 
اورژانــس   100 تعــداد  افــزود:  جان بابایــی 
بیمارســتانی نیــز در ســطح کشــور در حــال تجهیــز 
می باشــند کــه در ایــن ایــام و قبــل از پایــان 
ــار  ــند و در کن ــرداری می رس ــه بهره ب ــال جاری ب س
ــو و  ــی ی ــل آی س ــف مث ــای مختل ــز بخش ه آن نی
نیــز در  ام آر آی و سی تی اســکن  سی ســی یــو، 

ــت. ــاح اس ــال افتت ح
بیمارســتان های  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
یــا  بیمارســتان ها  ایــن  گفــت:  جدیدالتاســیس 
برنامه هــای ســفر  یــا در  جایگزیــن هســتند و 

گرفته انــد. قــرار  جمهــوری  ریاســت 
معــاون وزیــر بهداشــت و درمــان در خصــوص 
ــت:  ــد گف ــتان دماون ــان شهرس ــعه درم ــث توس بح
امــروز تعــدادی از کارهایــی کــه در ایــن شهرســتان 
مغفــول مانــده بــود و مــردم مجبــور بودنــد خدمــات 
ــد؛  ــت کنن ــد دریاف ــتان دماون ــارج از شهرس را از خ
ــک  ــا کم ــه ب ــم ک ــای مه ــن پروژه ه ــی از ای یک
ــود،  ــژه ب ــک وی ــروژه کلینی ــد، پ ــاح ش ــران افتت خی
تقریبــا 90 درصــد مراجعــات مــردم بــه حــوزه 
ــدازی  ــا راه ان ــات ســرپایی اســت و ب ســالمت خدم
ــات  ــد خدم ــردم می توانن ــز م ــک مجه ــن کلینی ای
ــد؛  ــت کنن ــتان دریاف ــن شهرس ــی را در همی درمان
ــتگاه  ــه دس ــای صورت گرفت ــا تالش ه ــن ب همچنی
ــدازی  ــتان راه ان ــن بیمارس ــز در ای ــکن نی سی تی اس
ــی  ــران منتف ــه ته ــتا ب ــن راس ــزام در ای ــد و اع ش

ــد. ــد ش خواه
وی بــا اشــاره بــه بهســازی بیمارســتان ســوم 
شــعبان بیــان کــرد: یکــی از کارهــای بســار مهــم، 
توســعه بیمارســتان اســت کــه امیدواریــم فــاز دوم 
توســعه بیمارســتان بــا کمک خیران ســاخته شــود و 
بــا ایــن همــت و رغبتی کــه خیــران این شهرســتان 
دارنــد انشــاءاهلل بــه مرحلــه تکمیــل خواهــد رســید و 
وزارت بهداشــت بــه کمک دانشــگاه شــهید بهشــتی 
تجهیــزات پزشــکی و نیــروی انســانی آن را تامیــن 
ــردم در  ــکالت م ــج مش ــه تدری ــا ب ــرد ت ــد ک خواه

ایــن شهرســتان مرتفــع شــود.

همزمــان بــا دهــه ایــام مبــارک فجــر، مشــعل گاز 
روســتای اوچونــک بخــش مرکــزی دماونــد روشــن 
ــت گاز  ــتا از نعم ــن روس ــوار در ای ــد و 200 خان ش

ــدند. ــد ش بهره من
ــرداری  ــره ب ــرکل به ــور مدی ــا حض ــم ب ــن مراس ای
ــتانی و  ــئوالن اس ــر مس ــران و دیگ ــتان ته گاز اس
ــهری در  ــروژه گاز ش ــود؛ پ ــراه ب ــتانی هم شهرس
ــد  ــع شهرســتان دماون روســتای »اوچونــک« از تواب
بــا اعتبــاری بالغ بــر دو میلیــارد و 500 میلیــون 

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــان م توم
اصغــر مهــری، رئیــس اداره گاز شهرســتان دماونــد 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــروژه اظه ــن پ ــاح ای ــیه افتت در حاش
ــوار در  ــه 200 خان ــانی ب ــور گازرس ــروژه به منظ پ

ــده اســت. ــی ش ــک« اجرای ــتای »اوچون روس
وی افــزود: اقدامــات اجرایــی ایــن پــروژه از دو 
ــر خــط  ــزار مت ــا 10 ه ــاز شــد و ب ــش آغ ســال پی
ــر  ــزار مت ــار ه ــتگاه و  چه ــداث ایس ــه و اح تغذی
شــبکه گذاری مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت.
محمدصالــح،  حســین  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
ــی  ــران، ط ــتان ته ــرداری گاز اس ــرکل بهره ب مدی
ــدای  ــرکت گاز در ابت ــت: ش ــار داش ــخنانی اظه س
ــترک  ــزار مش ــال 57، دارای 51 ه ــالب و در س انق
ــون و  ــه میلی ــش از س ــروز بی ــود و ام ــران ب در ته
ــر 20  ــغ ب ــه بال ــم ک ــترک گاز داری ــزار مش 200 ه
ــا ایــن  هــزار کیلومتــر شــبکه را شــامل می شــود، ب
حســاب پوشــش شــهری صددرصــد و پوشــش 

ــت. ــده اس ــد ش ــتایی 88 درص روس
ــر  ــغ ب ــک بال ــتای اوچون ــه روس ــان اینک ــا بی وی ب
ســه هــزار و 877 متــر شــبکه و  3877 متــر شــبکه 
و 9180 متــر شــبکه تغذیــه ای دارد گفــت: آمارهــای 
ــد،  ــام ش ــه انج ــود ک ــه ای ب ــده از وظیف ــه ش ارائ
ــس مهــم اســت درســت  ــن پ ــه از ای ــا آنچــه ک ام

ــردن گاز اســت. مصــرف ک
بــا  تهــران  اســتان  گاز  بهره بــرداری  مدیــرکل 
ــت  ــن نعم ــردن ای ــرف ک ــه مص ــه بهین ــاره ب اش
ــتای  ــه روس ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــی بی اله
ــده  ــع ش ــیر واق ــه سردس ــک منطق ــک در ی اوچون
ــه  ــه ب ــیم ک ــته باش ــی داش ــت کاف ــد دق ــت بای اس
ــا توجــه  ــم؛ ب ــن نعمــت اســتفاده کنی درســتی از ای
بــه طراحــی انجــام شــده ایــن مقــدار گاز مــازاد از 
نیــاز واقعــی اســت، امــا اگــر درســت اســتفاده نشــود 

ــوند. ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــردم ب ــده م در آین
محمدصالــح خاطرنشــان کــرد: ایــران اولیــن کشــور 
در دنیــا در خصــوص دارا بــودن ذخائــر گازی اســت 
و دارای 34 تریلیــون مترمکعــب گاز اســت؛ ولــی بــا 
ــر مصرف تریــن  ــه میــزان جمعیــت جــزء پ توجــه ب
ــر  ــه ذک ــم؛ الزم ب ــرار داری ــان ق ــورهای جه کش
ــون نفــر جمعیــت  ــا 400 میلی ــکا ب اســت کــه آمری
رتبــه اول مصــرف و مــا بــا 80 میلیــون نفــر 
ــور  ــن مح ــم، بنابرای ــوم را داری ــه س ــت رتب جمعی
اول رعایــت الگــوی مصــرف و محــور دوم رعایــت 
نــکات ایمنــی اســت کــه اگــر نــکات ایمنــی 
مربــوط بــه آن را بــه درســتی رعایــت نکنیــم دچــار 

ــد. ــم ش ــه خواهی مشــکل و حادث

مشعل گاز روستای اوچونک واقع در 
بخش مرکزی دماوند روشن شد

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دماوند خبر داد؛
فعالیت 13 واحد پرورش ماهی در شهرستان دماوند/ ساالنه 1400 تن ماهی قزل آال در شهرستان دماوند پرورش داده می شود

ــد  ــتان دماون ــاورزی شهرس ــاد کش ــس جه رئی
گفــت: 13 واحــد پــرورش ماهــی در شهرســتان 
در حــال فعالیــت هســتند کــه میانگیــن تولیــد و 
پــرورش ســالیانه آنهــا یــک هــزار و چهارصــد 

تــن ماهــی قــزل آال اســت.
هــادی طهرانــی پــور در گفتگویــی در خصــوص 
دماونــد  شهرســتان  در  آبزیــان  پــرورش 
ــی در  ــه ماه ــر بچ ــد تکثی ــرد: 2 واح ــار ک اظه
شهرســتان وجــود دارد کــه یکــی از آن هــا 
ــد و دیگــری واردات تخــم ماهــی را  دارای مول

می دهــد. انجــام 
ــز  ــتان نی ــد اس ــن واح ــه داد: بزرگ تری وی ادام
در شهرســتان دماونــد فعــال اســت کــه حــدود 

یــک هــزار تــن در ســال تولیــد دارد.
ــای  ــده واحده ــرد: عم ــان ک ــور بی ــی پ طهران

ــه دلیچایــی  ــرورش ماهــی در حاشــیه رودخان پ
ــان و  ــر، رودافش ــار، هوی ــتاهای دهن و در روس
مشــهد اســت کــه 40 درصــد واحدها را تشــکیل 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــتان دماون ــد و شهرس می دهن
ــی پتانســیل الزم در جهــت  شــرایط آب و هوای
ــرورش ماهــی مخصوصــًا ماهی هــای زینتــی  پ

را دارد.
رئیــس جهــاد کشــاورزی شهرســتان دماونــد در 
ــان  ــی بی ــای زینت ــرورش ماهی ه ــوص پ خص
ــال  ــد کوچــک فع ــه 2 واح ــن زمین ــرد: در ای ک
بــوده کــه بــه دلیــل نداشــتن پروانــه صنعتــی، 
حــدود 100 هــزار قطعــه در ســال تولیــد دارنــد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرورش ماهــی در قفــس  ــاد پ ــن نه ــت ای اولوی
اســت، گفــت: بــرای تحقــق ایــن مهــم نیازمنــد 

ایجــاد اســتخرهایی بــا مســاحت زیــاد و عمــق 
بــاال در راســتای مدیریــت بهینــه در تولیــد 
هســتیم کــه در ایــن خصــوص تســهیالت نیــز 
تعلــق می گیــرد و در حــال حاضــر یــک مــورد 
ــن در  ــا ظرفیــت 20 ت ــه صــورت آزمایشــی ب ب

ــاده شــده اســت. قفــس آم

ــرد:  ــان ک ــات بی ــر اقدام ــوص دیگ وی در خص
ــان و  ــو و عرضــه آبزی ــه مرکــز دپ صــدور پروان
ــت تســهیالت  ــی جهــت دریاف ــن معرف همچنی
از صنــدوق توســعه ملــی از دیگــر اقدامــات مــا 
اســت و تاکنــون بالــغ بــر چهــار میلیــارد و 400 
میلیــون تومــان بــه 3 نفــر از متقاضیــان بــرای 
مــزارع پــرورش ماهــی پرداخــت شــده اســت.

از  یکــی  کــرد:  تصریــح  پــور  طهرانــی 
مهم تریــن اهــداف مــا توســعه پــرورش ماهــی 
در اســتخرهای ذخیــره آب در راســتای اســتفاده 
بهینــه از منابــع آبــی و همچنیــن توســعه 
ــی  ــرورش ماه ــای پ ــه روز واحده ــزات ب تجهی
ــطح  ــد س ــد در واح ــش تولی ــتای افزای در راس
ــعه  ــان و توس ــرف آبزی ــگ مص ــج فرهن و تروی

ــت. ــه اس ــز عرض مراک

شایســته میرزایــی، مســئول انجمــن هنرهــای 
ایــن  تجســمی شهرســتان دماونــد در حاشــیه 
مراســم در گفتگویــی اظهــار کــرد: نمایشــگاه 
ــری از 16  ــر هن ــا 28 اث ــراه ب ــر« هم ــوع فج »طل
ــا رنــگ روغــن،  هنرمنــد در ســبک های مختلــف ب
ســیاه قلــم و ... بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه مبــارک 

ــت. ــده اس ــا ش ــر برپ فج
ــه  ــدود س ــاری ح ــال ج ــول س ــزود: در ط وی اف
ــمی  ــای تجس ــن هنره ــوی انجم ــگاه از س نمایش
شهرســتان دماونــد برگــزار شــده اســت کــه یکــی 
از نــکات قابــل توجــه در ایــن نمایشــگاه بــه تصویــر 

ــدر یکــی از شهداســت. ــره پ کشــیده شــدن چه
ــتان  ــمی شهرس ــای تجس ــن هنره ــئول انجم مس
دماونــد ادامــه داد: ایــن اقــدام بــرای دومیــن ســال 
ــته  ــال های گذش ــه در س ــده ک ــام ش ــی انج متوال
ــدر  ــر پ ــی« و امســال تصوی ــدر شــهیدان »صدیف پ
شــهید »جــواد هاشــمی« توســط هنرمنــد »نســرین 

ــی شــده اســت. هــادی« اجرای
میرزایــی بــا بیــان اینکــه مــا مدیــون خــون شــهدا 
ــن کار  ــا ای ــم ب ــم بتوانی ــت: امیدواری ــتیم، گف هس
ــت را ادا  ــان اس ــه برگردنم ــی ک ــه ای از دین گوش

ــیم. ــرده باش ک

 رونمایی از تابلوی نقاشی پدر شهید 
افتتاح و بهره برداری از سیستم زنجیره سرما »جواد هاشمی« در نمایشگاه طلوع فجر

در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند

ــالمی،  ــالب اس ــر انق ــه فج ــن روز از ده در پنجمی
ــا حضــور جمعــی  ــره ســرما ب ــروژه سیســتم زنجی پ
درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  در  مســئوالن  از 
 شهرســتان دماونــد افتتــاح و بهره بــرداری شــد.

محســن دهقانــی، رئیــس مجمــع خیــران ســالمت 
خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  دماونــد  شهرســتان 
پــروژه  کــرد:  اظهــار  تــارود  خبــری  پایــگاه 
سیســتم زنجیــره ســرما در شهرســتان دماونــد 
بــا اعتبــاری بالغ بــر 90 میلیــون تومــان مــورد 
ــم  ــمت اعظ ــه قس ــت ک ــرار گرف ــرداری ق بهره ب
ــد. ــی پرداخــت ش ــواده شــهید خلیل  آن توســط خان

ــران را  ــتان ته ــرق اس ــروژه ش ــن پ ــزود: ای وی اف
ــد  ــکان فاس ــاح آن ام ــا افتت ــد و ب ــش می ده پوش
 شــدن واکســن در صــورت قطعی بــرق وجــود ندارد.

رئیــس مجمــع خیــران ســالمت شهرســتان دماونــد 
ــرت  ــتان حض ــاخت بیمارس ــد س ــوص رون در خص
فاطمــه بیــان کــرد: بــا توجــه بــه پوشــش مجمــع 
ــت  ــن نشس ــد، در اولی ــتان دماون ــران در شهرس خی
ــرار  ــر ق ــروژه را مدنظ ــن پ ــه ای ــط ب ــت مروب فعالی
خواهیــم داد تــا بــا کمــک خیــران و دانشــگاه 

ــرد. ــرار گی ــل ق ــورد تکمی ــتی م ــهید بهش ش

رئیس مرکز بهداشت شهرستان دماوند خبر داد؛
اجرای طرح خطرسنجی بیماری های قلبی و عروقی در شهرستان دماوند/ اضافه وزن و چاقی پنجمین عامل خطر مرگ و 

میر در دنیا است

ــرد:  ــار ک ــی اظه ــبی در گفتگوی حســن طهماس
ــه  ــداردهنده و روب ــد هش ــی رون ــور کل ــه ط ب
ــای  ــی و بیماری ه ــه وزن، چاق ــترش اضاف گس
ــار  ــا آن و پیامدهــای زیان ب غیرواگیــر مرتبــط ب
ــی  ــن مشــکالت بهداشــت عموم آن از مهم تری
ــعه  ــال توس ــعه یافته و درح ــورهای توس در کش

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه چاقــی بــا اضافــه وزن 
ــازمان  ــار س ــق آم ــزود: طب ــت اف ــاوت اس متف
جهانــی بهداشــت در ســال 2016 بیــش از 
1/9 میلیــارد بزرگســال بــاالی 18 ســال دارای 
اضافــه وزن هســتند و از ایــن تعــداد 650 

میلیــون نفــر دچــار چاقــی می باشــند.
ــد  ــتان دماون ــت شهرس ــز بهداش ــس مرک رئی
عامــل  مهم تریــن  امــروزه  داد:  ادامــه 
مرگ ومیــر در دنیــا بیماری هــای غیرواگیــر 
ــی  ــی عروق ــای قلب ــا بیماری ه ــدر آنه و در ص
هســتند و یکــی از مــوارد مهــم در کنتــرل آنهــا 
ــالح  ــا اص ــه ب ــت ک ــی اس ــه وزن و چاق اضاف
رژیــم غذایــی نامطلــوب می تــوان تــا حــد 

ــش داد. ــا را کاه ــادی آنه زی
طهماســبی از تغییــر در الگــوی مصــرف غذایی، 
مصــرف بی رویــه مــواد قنــدی و چربی هــا، 
فســت فودها  و سرخ شــده،  غذاهــای چــرب 
ــه وزن و  ــوارد اضاف ــه م ــی از جمل و کم تحرک

ــرد. ــام ب چاقــی ن
ــا  ــداد 800 ت ــه تع ــرد: روزان ــان ک وی خاطرنش
ــدد  ــوع می پیون ــه وق ــور ب ــرگ در کش 850 م
علــت  بــه  آن  از  درصــد   46 حــدود  کــه 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی و 14 درصــد 
ــی  ــه بیان ــه ب ــت ک ــرطان ها اس ــر س تحت تاثی
ــل  ــه دلی ــا ب ــد از مرگ ومیره ــر 60 درص دیگ
ایــن دو عامــل اســت و ایــن نشــان دهنده 
در  رژیم غذایــی صحیــح  و  تغذیــه  اهمیــت 

بیماری هاســت. کنتــرل 
ــد  ــتان دماون ــت شهرس ــز بهداش ــس مرک رئی
ــن  ــی پنجمی ــه وزن و چاق ــرد: اضاف ــح ک تصری
عامــل خطــر مرگ ومیــر در دنیــا اســت در 
ــور  ــر در کش ــل خط ــومین عام ــه س ــی ک حال
مــا محســوب می شــود و طبــق گزارشــات 
ســازمان بهداشــت جهانــی 44 درصــد دیابــت، 
23 درصــد نارســایی قلبــی و بیــن هفــت تــا 41 
ــه  ــوان ب ــط را می ت ــرطان های مرتب ــد س درص

ــبت داد. ــی نس ــه وزن و چاق اضاف
طهماســبی از افزایــش فشــارخون، دیابــت، 
ســنگ های صفــراوی، بواســیر، چربی خــون، 
نفــس،  تنگــی  کمــردرد،  آرتــروز،  نقــرس، 
کلــون،  ســرطان های  کبــد،  بیماری هــای 

ســینه،  و  مــردان  در  پروســتات  رکتــون، 
تخمــدان و مشــکالت بــاروری در بانــوان و 
ــوان  ــه عن ــان ب ــر انس ــش عم ــت کاه در نهای

عــوارض چاقــی و اضافــه وزن نــام بــرد.
را  کــودکان  در  چاقــی  و  وزن  اضافــه  وی 
تهدیــدی جدی تــر نســبت بــه بزرگســاالن 
ــی  ــی و نوجوان ــی کودک ــت: چاق برشــمرد و گف
بــه عنــوان چالشــی جــدی در قــرن 21 و 
مشــکل حــاد بهداشــت عمومــی در جهــان 

ــت. ــرح اس مط
ــد  ــتان دماون ــت شهرس ــز بهداش ــس مرک رئی
بیــان کــرد: بــر اســاس گــزارش ســازمان 
ــی اضافــه وزن  ــی بهداشــت، شــیوع جهان جهان
و چاقــی در دوران کودکــی از 4/2 درصــد در 
ــال 2010  ــد در س ــه 6/7 درص ــال 1990 ب س
ــن  ــه ای ــی رود ک ــار م ــه و انتظ ــش یافت افزای
ــه  ــد و ب ــه 9/1 درص ــال 2020 ب ــا س ــد ت رون
بیانــی دیگــر 60 میلیــون کــودک افزایــش پیــدا 

ــد. کن
طهماســبی عنــوان کــرد: در ســال گذشــته 
حــدود 60 درصــد جمعیــت 18 ســال در ایــران 
ــی در  ــد و چاق ــی بودن ــه وزن و چاق ــار اضاف دچ
کــودکان و نوجوانــان کشــور مــا رونــد افزایشــی 
 14 حــدود  به طوری کــه  می کنــد؛  طــی  را 
ــور در  ــه کش ــا 23 ماه ــودکان 15 ت ــد ک درص
معــرض خطــر اضافــه وزن هســتند و ایــن آمــار 
ــد  ــدود 20 درص ــه ح ــتان ها ب ــی از اس در برخ

ــد. ــم می رس ه

وی اضافــه کــرد: در چنیــن شــرایطی مــا 
ــر باورهــا و  ــه مداخــالت آموزشــی، تغیی ــاز ب نی
ــه  ــم و ب اطالع رســانی گســترده در کشــور داری
همیــن جهــت ســازوکاری تحــت عنــوان بســیج 
ملــی پیشــگیری و کنتــرل چاقــی تشــکیل شــد.
ــد  ــتان دماون ــت شهرس ــز بهداش ــس مرک رئی
ــی در چهارچــوب ســند  ــه طورکل ــان کــرد: ب بی
ملــی تغذیــه و بــا هــدف توقــف افزایــش شــیوع 
چاقــی، بســیج ملــی پیشــگیری و کنتــرل چاقی 
بــا تغذیــه ســالم از پانزدهــم تــا پایــان دی مــاه 
بــه طــور هماهنــگ در ســطح کشــور بــه اجــرا 

ــود. ــته می ش گذاش
شــبکه  اقدامــات  خصــوص  در  طهماســبی 
بهداشــت ودرمان شهرســتان دماوند خاطرنشــان 
ــا هــدف  ــه برون بخشــی ب کــرد: تشــکیل کمیت
ــا  ــه وزن ب ــگیری از اضاف ــی و پیش ــف چاق توق
رژیــم غذایــی مناســب، افزایــش تحــرک بدنــی 
در کمیته هــای برون بخشــی و درون بخشــی، 
تشــکیل کارگــروه در فرمانــداری از جملــه 

ــد. ــه می باش ــن زمین ــات در ای اقدام
ــت  ــای بهداش ــن خانه ه ــه داد: همچنی وی ادام
بــرای روســتاییان، مراکــز بهداشــت بــرای 
شــهروندان و همچنیــن ارائــه آموز ش هــای 
الزم در بیــن کارکنــان ادارات شهرســتان دماوند 
اقدامــات شــبکه بهداشــت ودرمان  از دیگــر 
ــردم  ــن م ــالوه برای ــت؛ ع ــتان اس ــن شهرس ای
ــی و  ــاری قلب ــر بیم ــد از نظ ــتان دماون شهرس

عروقــی خطرســنجی می شــوند. 

5 هکتار از اراضی ملی پالک روستای »آئینه ورزان« به ارزش 40 میلیارد 
تومان رفع تصرف شد

ملــی  اراضــی  از  هکتــار  پنــج 
ــالک  ــع در پ ــد واق ــتان دماون شهرس
روســتای »آئینــه ورزان« بــه ارزش 
ــان  ــارد توم ــش از 40 میلی ــی بی ریال
ــا حکــم دادســتانی ایــن شهرســتان  ب

ــد. ــرف ش ــع تص رف
محمــد رنجبــر، رئیــس اداره راه و 

ــوص  ــد در خص ــتان دماون ــازی شهرس شهرس
تخریــب ســاخت و ســازهای غیــر قانونــی 
واقــع در پــالک »آئینــه ورزان« اظهــار داشــت: 
ــادی  ــر زی ــد مقادی ــتان دماون ــتور دادس ــا دس ب
ــه وابســته  ــتان ک ــن شهرس ــی ای از اراضــی مل
ــود و از دســت  ــه ســازمان راه و شهرســازی ب ب

ــت. ــده اس ــازی ش ــودجویان آزادس س

ــتانی  ــه از دادس ــتوری ک ــی دس ــزود: ط وی اف
دریافــت شــد امــروز بــه ایــن نتیجــه رســیدیم، 
کــه جهــت تخریــب ایــن اراضــی اقدامــات الزم 

صــورت بگیــرد.
شهرســتان  شهرســازی  و  راه  اداره  رئیــس 
ــل  ــامل آغ ــات ش ــن تصرف ــت: ای ــد گف دماون
گوســفند دیوارکشــی و فنــس کشــی بــوده 
ــم  ــرای حک ــتان واج ــم دادس ــه باحک ــت، ک اس
ــران  ــتان ته ــرق اس ــژه ش ــگان وی ــط ی توس

تخریــب و آزادســازی شــد.



فعالیت درمانگاه سوء  مصرف موادمخدر 
در بیمارستان سوم شعبان دماوند

به پاس سه دهه فعالیت در تئاتر و با حمایت شهرداری و شورای اسالمی شهر دماوند؛
آیین نکوداشت »سیاوش فضلی« در دماوند برگزار شد/ رونمایی از پوستر فصل تئاتر شهرستان دماوند

مســعود مســلمی فرد، رئیــس بیمارســتان ســوم 
حقــوق  نشســت  حاشــیه  در  دماونــد  شــعبان 
شــهروندی شهرســتان دماونــد در گفتگویــی اظهــار 
»سی تی اســکن«  دســتگاه  خوشــبختانه  کــرد: 
ــال شــد کــه  ــد فع بیمارســتان ســوم شــعبان دماون
افتتاحیــه آن بــا حضــور مســئوالن دانشــگاه شــهید 
بهشــتی در دهــه فجــر بــه صــورت رســمی انجــام 
شــد و هم اکنــون در حــال ارائــه خدمــات بــه 

ــت. ــان اس متقاضی
وی افــزود: کلنگ زنــی بخــش جدیــد جراحــی 
نیــز در هفتــه اخیــر انجــام شــد کــه قــراردادی در 
ایــن خصــوص بــا مجمــع خیریــن ســالمت منعقــد 
گردیــد و ســاخت آن حــدود 9 مــاه تــا یــک ســال 

ــد. ــول می انجام ــه ط ب
رئیــس بیمارســتان ســوم شــعبان دماونــد ادامــه داد: 
همچنیــن کیلینیــک ویــژه ای در هفتــه اخیــر افتتــاح 
ــگاه  ــی درمان ــورت، جابجای ــن ص ــه در ای ــم ک کردی
ــر  ــالوه ب ــی دارد؛ ع ــر را در پ ــات بهت ــه خدم و ارائ
ایــن بــه دنبــال اخــذ تجهیــزات الزم از وزارتخانــه 
هســتیم تــا بتوانیــم بخــش دندانپزشــکی را در 

ــم. ــال کنی بیمارســتان فع
ــم،  ــوارد مه ــی از م ــرد: یک ــان ک ــلمی فرد بی مس
در  موادمخــدر  ســوء مصرف  درمانــگاه  فعالیــت 
بیمارســتان ســوم شــعبان فعــال شــده اســت مجــوز 
آن اخــذ شــده و در بهمــن مــاه فعــال خواهــد 
شــد؛ همچنیــن ایجــاد کیلینیــک ویــژه درد از 
بیمارســتان های  در  تنهــا  کــه  اســت  مــواردی 
ــبختانه  ــتیم و خوش ــاهد آن هس ــی ش فوق تخصص

در ایــن بیمارســتان راه انــدازی می شــود.
*توســعه ظرفیــت ســردخانه بیمارســتان 
همــکاری  نیازمنــد  شــعبان  ســوم 

ــت ــهرداری اس ش
وی در خصــوص ظرفیــت ســردخانه در بیمارســتان 
از  بســیاری  در  کــرد:  تصریــح  شــعبان  ســوم 
ســردخانه  موضــوع  در  شــهرداری ها  کشــورها 
ــئولیت هایی در  ــوند و مس ــی ش ــتان وارد م بیمارس
ایــن خصــوص دارنــد؛ امــا متاســفانه در شــهر دماوند 
ــت  ــون ظرفی ــت و هم اکن ــاده اس ــاق نیافت ــن اتف ای
ســرخانه در ایــن بیمارســتان چهــار نفــر اســت کــه 

ــتیم. ــوص نداش ــن خص ــکلی در ای ــا مش تقریب
ــد  ــد تاکی ــعبان دماون ــوم ش ــتان س ــس بیمارس رئی
خاصــی  اهمیــت  از  بحران هــا  بحــث  کــرد: 
برخــوردار اســت و شــاید مــا در شهرســتان دماونــد 
ــی داشــته باشــیم کــه  در بحــث بحــران کمبودهای
ســردخانه نیــز جزئــی از آنهاســت کــه امیدواریــم بــا 
همــکاری شــهرداری و فرمانــداری ایــن شهرســتان 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق م
*ایجــاد راه دسترســی بیمارســتان ســوم 

شــعبان دماونــد بــه بلــوار بعثــت
ایجــاد راه دسترســی  مســلمی فرد در خصــوص 
بیمارســتان ســوم شــعبان دماونــد بــه بلــوار بعثــت 
خصــوص  در  نامه نگاری هایــی  داشــت:  اظهــار 
ــتان  ــداد بیمارس ــیر امت ــی در مس ــاد راه دسترس ایج
ــم  ــک و نی ــول ی ــه ط ــت ب ــوار بعث ــمت بل ــه س ب
ــورای  ــد و ش ــام ش ــهرداری انج ــه ش ــر ب کیلومت
اســالمی شــهر قــول مســاعدتی در ایــن زمینــه داد، 
ــن  ــوز ای ــهرداری هن ــه ش ــه بودج ــه ب ــا توج ــا ب ام

ــت. ــده اس ــام نش ــوع انج موض
وی ادامــه داد: تحقــق ایــن امــر بســیار پــر اهمیــت 
ــور  ــه عب ــازی ب ــورت نی ــن ص ــرا در ای ــت زی اس
نیســت و  پرترافیــک  از محــدوده  آمبوالنس هــا 
ــر آن ارزش بیمارســتان از لحــاظ تجــاری  عــالوه ب
نیــز بیشــتر می شــود کــه در نهایــت موجــب 
درآمدزایــی و خودگردانــی بیمارســتان ســوم شــعبان 

ــد. ــد ش خواه
ــان  ــد بی ــعبان دماون ــوم ش ــتان س ــس بیمارس رئی
ــن  ــاعدتی در ای ــول مس ــر ق ــال حاض ــرد: در ح ک
خصــوص از ســوی شــهرداری دماونــد در ســال 97 

ــود. ــی ش ــم اجرای ــه امیدواری ــده ک داده ش

بستر و حریم یک مسیل در روستای 
مهرآباد بخش رودهن آزادسازی شد

ــان  ــد بی ــتان دماون ــع آب شهرس ــور مناب ــر ام مدی
بیــان اینکــه بســتر و حریــم یــک مســیل در 
روســتای مهرآبــاد بخــش رودهــن آزادســازی شــد، 
ــم  ــوار در بســتر و حری ــر دی ــدود 100 مت ــت: ح گف
ــد. ــب گردی ــالن تخری ــهر کی ــی در ش ــر عموم نه

حمیدرضــا حســینی بــا اعــالم مطلــب فــوق اظهــار 
کــرد: بــا پیگیــری و اقدامــات گــروه گشــت و 
بازرســی و کارشناســان امــور، بســتر و حریــم 
یــک مســیل در روســتای مهرآبــاد بخــش رودهــن 

ــد. ــازی ش ــد آزادس ــتان دماون شهرس
ــرای  ــن اج ــات ضم ــن عملی ــه داد: در ای وی ادام
ســه حکــم قضایــی مســتحدثات غیــر مجــاز شــامل 
دیــوار و فنس کشــی بــه طــول مجمــوع حــدود 90 

متــر تخریــب گردیــد.
ــوق،  ــی ف ــه در اراض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب حس
متخلفیــن بــا خاکریــزی در بســتر و حریــم مســیل 
اقــدام بــه ایجــاد اراضــی جدیــد و تصــرف آن 
ــه  ــا صــدور اخطاری ــح کــرد: ب ــد، تصری نمــوده بودن
الزم از ســوی امــور آب دماونــد ضمــن توقــف 

ــد. ــام ش ــرف انج ــع تص ــات، رف ــه تخلف ادام
دیــوار  متــر   100 حــدود  تخریــب   *
در بســتر و حریــم نهــر عمومــی در شــهر 

ــالن کی
مدیــر امــور منابــع آب شهرســتان دماونــد بــا 
ــدود  ــوع ح ــات در مجم ــن عملی ــه در ای ــان اینک بی
ــم مســیل  ــع از اراضــی بســتر و حری ــر مرب 700 مت
آزادســازی شــد، همچنیــن یــادآور شــد: پیــرو 
شــکایت مطــرح شــده در خصــوص تصــرف بســتر 
و حریــم نهــر عمومــی در شــهر کیــالن، بــا صــدور 
دســتور قضایــی و نظــارت کارشناســان ایــن امــور، 
آزادســازی بســتر و حریــم نهــر بــا تخریــب حــدود 
ــه همــکاری نیــروی انتظامــی و  ــوار ب 100 متــر دی

ــید. ــه انجــام رس ــالن ب شــهرداری کی
ــع آب  وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: امــور مناب
ــف در  ــه تخل ــا هرگون ــون ب ــاس قان ــر اس دماوندب
زمینــه آب هــای ســطحی و زیــر زمینــی بــا اهتمــام 

ــی خواهــد نمــود. جــدی برخــورد قانون

بــه پــاس ســه دهه فعالیــت در تئاتــر شهرســتان 
ــا  ــی ب ــیاوش فضل ــت س ــن نکوداش ــد، آیی دماون
ــن  ــدان ای ــی از مســئوالن و هنرمن حضــور جمع
ــورای  ــهرداری و ش ــت ش ــا حمای ــتان ب شهرس

ــزار شــد. ــد برگ اســالمی شــهر دماون
تئاتــر  عرصــه  عالقمنــدان  و  هنرمنــدان 
ــا حضــور در فرهنگســرای  ــد، ب شهرســتان دماون
کوثــر از زحمــات 30 ســاله ســیاوش فضلــی 
در راســتای ارتقــای فعالیــت تئاتــر در ایــن 

شهرســتان تقدیــر و تشــکر کردنــد.
ســیاوش فضلــی از ســال 1373 تــا 85 مســئول 
انجمــن نمایــش شهرســتان دماونــد را بــه عهــده 
ــن ســال ها نمایش هــای مجلــس  داشــته و در ای
ــا عروســک ها، خنجرهــا، صیقــل و  ــازی ب گل، ب
ــرا  ــد اج ــتان دماون ــی و در شهرس ... را کارگردان

کــرده اســت.
ــر  ــالوه ب ــن مراســم ع ــه در ای ــی اســت ک گفتن
اجــرای تئاتــر توســط یــک گــروه هنــری از پنــج 
پیشکســوت قدیمــی عرصــه هنرهــای نمایشــی 
ــد مهــدی علمــداری، علیرضــا  شهرســتان دماون
علیجانــی، محمــد دهقانــی، حســین اســداللهی و 
ــه  ــر و تشــکر ب ــدی تقدی ــب دماون حســین خطی

عمــل آمــد.
*شــهرها بزرگتریــن دســتاورد 
دســت ســاز بشــر در طــول تاریــخ 

ــتند هس
ــم  ــد در مراس ــهردار دماون ــری، ش ــاس صف عب

ــرد:  ــار ک ــهر اظه ــای ش ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش ب
ــداری  ــهر، نگه ــم ش ــای مه ــی از خاصیت ه یک
ــده  ــل های آین ــه نس ــری آن ب ــگ و تس از فرهن
اســت کــه بــه اصــالح از آن بــه عنــوان تــداوم 

ــد. ــام می برن ــی ن تاریخ
ــزود: بســیاری از فرهنگ هــای گذشــته  وی اف
تاکنــون ادامــه دارد و مــا سینه به ســینه آن را 

انتقــال می دهیــم و افــرادی بــه عنــوان جوانــان 
ــداوم  ــن فرهنــگ ت ــه ای ــده ب و نونهــاالن در آین
می بخشــند کــه مــا شــاهد ایــن تــداوم تاریخــی 

ــد هســتیم.  در شــهر دماون
ــر  ــه عناص ــا هم ــه داد: م ــد ادام ــهردار دماون ش
موجــود در شــهر را بــه عنــوان مجموعــه ای 
ــه  ــی ک ــن موضوع ــیم؛ اولی ــی می شناس فرهنگ
در شــهر ســاخته شــد معابــر بــود حتــی در 
ســکونتگاه ها نیــز محورهــای اصلــی وجــود 
داشــت کــه شــامل محــور اصلــی و محــور 

ــت. ــوده اس ــری ب نورگی
ــور  ــتا، مح ــن راس ــرد: در ای ــه ک ــری اضاف صف
اصلــی ســاختمان را بــه ســمت پرستشــگاه 
می ســاختند و ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــا 
بــه عنــوان قبلــه از آن نــام می بریــم و بنابرایــن 

ــت. ــی اس ــهر فرهنگ ــات ش ــه موضوع هم
بــه  را  شــهر  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
عنــوان بزرگتریــن دســتاورد فرهنگــی بشــر 
ــال آن  ــه دنب ــر ب ــه بش ــه ک ــیم، هرچ می شناس
می گشــت و غایــت آن ســعادت اســت بــه 

ترتیبــی بــا فرهنــگ ســرو کار دارد.
ــه  ــت ب ــرورش اس ــد از آموزش وپ ــهردار دماون ش
ــت: در  ــرد و گف ــام ب ــی ن ــی فرهنگ ــوان بحث عن
ــرورش را  ــوزش، پ ــر آم ــالوه ب ــتم ع ــن سیس ای
ــه  ــود ک ــه الزم ب ــرا ک ــد، چ ــف کرده ان ــز تعری نی
ــی  ــن بحث ــرد و ای ــر آر گی ــار آن ق تربیــت در کن

فرهنگــی اســت کــه بیانگــر جایــگاه رفیــع هنــر 
و فرهنــگ می باشــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــرد: بن ــان ک ــری بی صف
جامعــه بشــری بــه واســطه فرهنــگ ارتقــا یابــد، 

امــا برخــی مــوارد کــه آن را می بینیــم بــه 
ــز  ــوزه ورزش نی ــی ح ــن صــورت نیســت؛ حت ای
ــه  ــد ک ــی می رس ــوع خاص ــه موض ــت ب در نهای
ــرد و  ــش گی ــتر نق ــی در آن بیش ــط اجتماع رواب

ــد. ــرار گیرن ــم ق ــار ه ــتر در کن ــان ها بیش انس
ــه  ــم ب ــه بتوانی ــم ک ــرد: امیدواری ــوان ک وی عن
ــری  ــکل قوی ت ــه ش ــگ ب ــر و فرهن ــگاه هن جای
ــورای  ــًا شــهرداری و ش ــه صرف ــم و ن ــگاه کنی ن
اســالمی شــهر، بلکــه همــه ایــادی کــه در ایــن 

ــد. ــه آن بپردازن ــد ب ــت دارن حــوزه فعالی
ــوان  ــه عن ــدان در شــهر ب ــد از می شــهردار دماون
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــام ب ــی ن ــر فرهنگ عنص
ــی و  ــی هندس ــگاه اول طرح ــدان در ن ــاید می ش
ترافیکــی بــه نظــر بیایــد، باشــد امــا در واقــع در 
گذشــته محــل دادوســتد فرهنگــی و رفتارهــای 
ــه  ــود ک ــوی ب ــهری ق ــذا ش ــود؛ ل ــی ب اجتماع

فرهنــگ قوی تــر را جــذب می کــرد.
ــر را در جوامــع بشــری جــزو ارکان  صفــری تئات
تحــوالت نهادهــای اجتماعــی برشــمرد و تاکیــد 
کــرد: اگــر بتوانیــم رکنــی در جامعــه پیــدا کنیــم 
ــًا  ــود قطع ــه ش ــی در جامع ــب تحوالت ــه موج ک
ــه  ــا از آن ب ــیاری از حوزه ه ــت و بس ــر اس تئات
عنــوان حــوزه فرهنگــی و هنــری یــاد می کننــد.

ــوزه  ــف از ح ــی از تعاری ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــده اس ــف آم ــرد: در تعاری ــح ک ــر تصری تئات
کــه تئاتــر نقــش رفــع نیازهــای بشــری را ایفــا 
ــی  ــی و آفرینش ــی ذات ــگ توانای ــد و فرهن می کن
ــابی  ــه اکتس ــت ک ــر اس ــکالت بش ــل مش در ح

ــت.  نیس
فضــای  تئاتــر  داد:  ادامــه  دماونــد  شــهردار 
ــه  ــه ب ــن اســت ک ــم ای ــه مه ــی دارد و نکت خوب
بیــان حقایــق می پــردازد؛ عــالوه بــر ایــن 
انگیــزه و احساســات افــراد را تهییــج کــرده و از 
ــد. ــری می کن ــی جلوگی ــای اجتماع ناهنجاری ه

صفــری یــادآور شــد: در تأکیــد بــر تئاتــر و هنــر 
ــتون  ــر س ــه تئات ــت ک ــده اس ــوزه آم ــن ح در ای
ــی  ــاخت های فرهنگ ــه زیرس ــت ک ــی اس فرهنگ

ــه وجــود مــی آورد. را ب
وی بــا تعریفــی در ایــن حــوزه از افالطــون 
ــزی  ــر چی ــد ه ــون می گوی ــرد: افالط ــان ک بی
ــام  ــر ن کــه در جهــت ارتقــای اخــالق باشــد هن
دارد؛ همچنیــن ارســطو هرچــه را کــه در جهــت 
ــا ســرگرمی و  ــوده و همــراه ب ــای اخــالق ب ارتق

ــد. ــر می نام ــد هن ــن باش تفن

اجرای طرح عملیاتی شناسایی نقاط 
پرخطر در محور های هراز و فیروزکوه

محمــد بــدری، معــاون جمعیــت هــالل احمــر 
ــت  ــت مدیری ــیه نشس ــد در حاش ــتان دماون شهرس
ــار  ــی اظه ــد در گفتگوی ــتان دماون ــران شهرس بح
ــی از ســال بســیار  ــن شهرســتان در فصول ــرد: ای ک
مهاجرپذیــر اســت و بــا احتســاب ایــن افــراد 
نمی تــوان بــه صــورت صددرصــد بــا حــوادث 
مقابلــه کــرد، امــا بــا وجــود ظرفیــت دائــم خدمــات 
در چنــد ســاعت اولیــه بــروز بحــران بــه افــراد ارائــه 

می شــود.
وی در خصــوص انبــار امــدادی بیــان کــرد: در 
شهرســتان دماونــد پایــگاه اقمــاری چنــاران وجــود 
دارد کــه در آن تعــدادی ســوله موجــود اســت 
کــه از سال گذشــته تاکنــون بــا همکاری هــای 
و  می باشــد  تکمیــل  حــال  در  صورت گرفتــه 
شــهرداری رودهــن و آبســرد همــکاری موثــری در 

ــتند. ــوص داش ــن خص ای
ــد  ــاون جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان دماون مع
از  بــه مصوبــه حاصــل  توجــه  بــا  داد:  ادامــه 
شناســنامه  خصــوص  در  قبلــی  نشســت های 
امــدادی، طراحــی الزم در ایــن خصــوص انجــام و 
تمامــی دهیــاران بــه ایــن امــر ملــزم شــدند؛ بــه این 
ــرد  ــرار می گی ــاران ق ــار دهی ــل در اختی ــب فای ترتی
تــا اطالعــات ســاکنان هــر منطقــه درج شــده و در 
ــردم  ــه م ــریعتر ب ــم س ــران بتوانی ــروز بح ــان ب زم

کنیــم. خدمت رســانی 
بــدری خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه وقــوع بهمن 
در ســال گذشــته خوشــبختانه طرحــی تحت عنــوان 
طــرح عملیاتــی محــور هــراز طراحــی شــده اســت 
ــوادث  ــوه و ح ــور فیروزک ــرح، مح ــن ط ــا در ای و م
ــه  ــه هم ــم و ب ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس آن را م

ــم. ــل می دهی ــان تحوی ــای خدمات رس ارگان ه
ــر در  ــاط پرخط ــرح نق ــن ط ــرد: در ای ــد ک وی تاکی
ــد  ــا، پ ــده و پلیس راه ه ــایی ش ــراز شناس ــور ه مح
بالگــرد و ســایر مــوارد مشــخص شــده اســت و بــه 
ایــن ترتیــب در زمــان وقــوع حــوادث بــا مشــکالت 

ــویم. ــه می ش ــری مواج کمت
ــد  ــاون جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان دماون مع
از وجــود پنــج مــکان اســکان اضطــراری در محــور 
هــراز خبــر داد و بیــان کــرد: ایــن مکان هــا شــامل 
بــرف شــرکت نفت،  امامزاده هاشــم)ع(، مجتمــع 
پایــگاه شــهید اللــی آبعلــی، هــالل احمــر آبعلــی و 
ــدم  ــهید طلوعی مق ــک دره و ش ــای آه راهدارخانه ه
ــالل  ــت، ه ــرکت نف ــداد، ش ــن تع ــه از ای ــت ک اس
احمــر و امامــزاده هاشــم)ع( تجهیــزات کاملــی 

ــد. دارن

شهردار دماوند خبر داد؛
80 درصد از معابر سطح شهر دماوند جدول گذاری و آسفالت شده است/ رفع معضل جمع شدن آب های سطحی در بلوار 

آیت اهلل خامنه ای و بعثت
شــهردار شــهر دماونــد جدول گــذاری و آســفالت 
ــر ســطح  ایــن شــهر  و رفــع  80 درصــد از معاب
معضــل جمــع شــدن آب هــای ســطحی در بلــوار 

آیــت اهلل خامنــه ای و بعثــت خبــر داد.
اداری  شــورای  نشســت  در  صفــری  عبــاس 
ــبختانه  ــرد: خوش ــار ک ــد اظه ــتان دماون شهرس
ــه  ــژه منطق ــه وی ــد ب ــر دماون ــد از معاب 80 درص
ــده اســت و  ــفالت ش ــذاری و آس مهــک جدول گ
ــیده ایم. ــه رس ــن منطق ــروژه در ای ــای پ ــه انته ب

ــوان  ــه عن ــطحی ب ــای س ــی آب ه وی از زهکش
ــت:  ــرد و گف ــام ب ــم ن ــات مه ــی از موضوع یک
پیــش از ایــن حجــم زیــادی از آب ناشــی از 
ــع  ــت جم ــوار بعث ــاران در بل ــرف و ب ــارش ب ب
ــا  ــکل ب ــن مش ــر ای ــال حاض ــه در ح ــد ک می ش

اســتفاده از سیســتمی جدیــد برطــرف شــد و 
ــرویس دهی  ــاظ س ــوار از لح ــن بل ــون ای هم اکن

و زه کشــی آب هــای 
بــه  ســطحی 
از  یکــی  عنــوان 
معابــر  بهتریــن 
ــوب  ــهری محس ش

. د می شــو
دماونــد  شــهردار 
ایــن  داد:  ادامــه 
در  نیــز  معضــل 

حــال  در  و  داشــت  وجــود  خامنــه ای  بلــوار 
حاضــر نزدیــک بــه 500 متــر از انتهــای مســیر 
بــا سیســتم دفــع فاضالبــی را آغــاز کــرده و بــا 

ــه  ــم ک ــه آن پرداختی ــدات الزم ب ــام تمهی انج
می تــوان گفــت ایــن پــروژه جــزو یکــی از 
ــهرداری  ــارات ش افتخ
دماونــد اســت و ظــرف 
یــک هفتــه آینــده بــه 

می رســد. اتمــام 
صفــری از جایگزیــن 
و  محلــول  کــردن 
جــای  بــه  مایــع 
نمک پاشــی در شــهر 
و  داد  خبــر  دماونــد 
ــار اســت  ــن ب ــرای اولی ــر ب ــن ام ــرد: ای ــان ک بی
کــه در شــهردماوند اتفــاق می افتــد و امیدواریــم 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط ســرما در شــهر 

پاســخگوی نیــاز افــراد باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر عــدم حفاری هــای غیــر 
ضــروری در فصــل ســرما در شــهر دماونــد 
ــر  ــد حف ــان بای ــرد: ادارات خدمات رس ــوان ک عن
و جایگزینــی لوله هــای فرســوده را در فصــل 
ــر آن دچــار  ــردم در اث ــا م ــد ت ــا انجــام دهن گرم

ــوند. ــت نش زحم
شــهردار دماونــد بــا اشــاره بــه ضــرورت رعایــت 
ــی  ــرد: برخ ــد ک ــا تاکی ــط نهاده ــن توس قوانی
ــی در  ــازی و فن ــاظ شهرس ــه لح ــه ب ادارات ک
ــن  ــد قوانی ــد بای ــرار می گیرن ــهرداری ق ــار ش کن
را رعایــت کننــد و امــوری ماننــد اســتعالم الزم 
ــک و  ــی، تفکی ــک برگ ــند ت ــدور س ــرای ص را ب
ضوابــط طــرح تفصیلــی را مــد نظــر قــرار دهنــد.

افتتاح یک دهیاری تازه تأسیس در 
روستای کهنک دماوند

مهــدی حیــدری، بخشــدار مرکــزی دماونــد در 
گفتگویــی بــا اشــاره بــه افتتــاح دهیــاری روســتای 
ــا  ــه ب ــیوه ک ــر ش ــتان اب ــع در دهس ــک واق کهن
ــار  ــتان انجــام شــد، اظه حضــور مســئوالن شهرس
ــتا26  ــوع 44 روس ــال حاضــر از مجم داشــت: در ح
روســتای بخــش مرکــزی دارای دهیــاری و 18 

ــد. ــی باش ــاری م ــد دهی ــتا فاق روس
ــیس  ــوز تاس ــدور مج ــای ص ــزود تقاض ــدری اف حی
ــه  ــاری ب ــد دهی ــتای فاق ــرای 7 روس ــاری ب دهی
مراجــع ذیربــط ارســال شــده اســت کــه درصــورت 
ــد از  ــتان دماون ــر شهرس ــتای دیگ ــت 7 روس موافق
ــد داشــت. ــاری خواهن ــزی دهی ــع بخــش مرک تواب

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در روســتاها نقش 
ــم  ــد بگویی ــت: بای ــت گف ــد داش ــهردار راخواهن ش
ــا در  ــی توســط دهیاره ــات خــوب عمران ــه اقدام ک
روســتاها صــورت گرفتــه کــه قابــل ســتودنی اســت.

70 درصد از متکدیان جمع آوری شده شهر دماوند اتباع خارجی بودند/ اختصاص یک هکتار زمین در منطقه گندک دماوند جهت 
احداث مکان جمع آوری و نگهداری سگ های ولگرد

ــیون  ــت کمیس ــری در  در نشس ــن صف همچنی
ارتقــای امنیــت اجتماعــی و اخالقــی شهرســتان 
مــوارد  از  برخــی  بــه  اشــاره  بــا  دماونــد 
ــود  ــت: وج ــار داش ــی اظه ــده اجتماع تهدیدکنن
متکدیــان، حاشیه نشــینی، ســگ های ولگــرد، 
ــده  ــوارد تهدیدکنن ــه م ــاد از جمل ــکاری و اعتی بی

ــت. ــهر اس در ش
کمیتــه  تحت پوشــش  متکدیــان  افــزود:  وی 
ــهرداری  ــود ش ــن وج ــا ای ــا ب ــتند ام ــداد هس ام
همچنــان بــا آن هــا مواجــه اســت و بالــغ بــر 500 
ــوزی  ــان، آتش س ــث درم ــان در بح ــزار توم ه
اجــاره و غیــره کمــک می کنــد؛ امــا برخــی 
ــادت و رســم فرهنگــی در  ــوان ع ــه عن ــوارد ب م
جامعــه تبدیــل شــده و افــرادی بــا وجــود داشــتن 

کار تقاضــای کمــک می کننــد.
شــهردار دماونــد تاکیــد کــرد: در جمــع آوری 
ــد از  ــد، 70 درص ــهر دماون ــان ش ــین متکدی پیش
آنهــا اتبــاع خارجــی بودنــد و ایــن ســوال پیــش 
می آیــد کــه چــرا بایــد 70 درصــد متکــدی 
خارجــی وجــود داشــته باشــد؟ همچنیــن 30 
ــدادی از  ــه تع ــد ک ــی بودن ــا ایران ــد از آنه درص
آنهــا تحــت پوشــش کمیتــه امــداد قــرار دارنــد و 
تعــدادی از حــوزه خیــران و شــهرداری اســتفاده 
ــه شــهرداری  ــت ک ــوان گف ــد و شــاید بت می کنن
ــداد  ــه ام ــه کمیت ــبت ب ــری نس ــرد قوی ت عملک

دارد.
صفــری بــا اشــاره بــه نشســت اخیــر بــا اســتاندار 

ــه در  ــت ک ــران گف ــتاندار ته ــت: اس ــران گف ته
ــود دارد  ــدی وج ــاری از متک ــهری ع ــز ش تبری
ــه همــه  ــه ای تاســیس شــده ک و موسســه خیری
ــانی  ــق کمک رس ــن طری ــا از ای ــران و نهاده خی

می کننــد.
ــن اســت  ــن طــرح ای ــای ای ــه داد: مزای وی ادام
ــام  ــس از انج ــده پ ــه کنن ــراد مراجع ــه اوال اف ک
ــا  ــودن از کمک ه ــه مســتحق ب ــق در زمین تحقی
بــر  عــالوه  ثانیــا  و  می شــود  بهره منــد 
ــیما  ــفتگی س ــتفاده ها، از آش ــری از سواس جلوگی

و منظــر شــهرها جلوگیــری می شــود.
شــهردار دماونــد بــا بیــان اینکــه میــزان ســرقت 
ــد  در ماه هــای محــرم و رمضــان کاهــش می یاب
ــذورات  ــل ن ــه دلی ــر ب ــن ام ــرد: ای ــح ک تصری
و اطعــام اســت و مــی تــوان گفــت برخــی 
بســیار  رقم هــای  بــا  این چنینــی  معضــالت 

انــدک جمــع آوری می شــود.
دماونــد  شــهر  در  کــرد:  اضافــه  صفــری 
ــهر  ــن ش ــدارد و ای ــود ن ــرقت های کالن وج س
ــران  ــتان ته ــهرهای اس ــن ش ــی از امن تری یک
اســت؛ بســیاری از ســرقت ها توســط افــراد 
غیربومــی اتفــاق می افتــد و تعــداد ســارقان 

بومــی در زنــدان کــم اســت.
ــوص  ــر در خص ــن ام ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
ــوان  ــد و می ت ــدق می کن ــز ص ــینی نی حاشیه نش
گفــت کــه حاشــیه نشــینی در افــراد غیــر بومــی 

90 درصــد اســت.

موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  دماونــد  شــهردار 
ــت: مســکن  ــد گف ــهر دماون ــینی در ش حاشیه نش
ــی  ــری از برخ ــتای جلوگی ــد در راس ــر دماون مه
معضــالت ســاخته شــد و رشــد جمعیــت در 
ــت کــه نیــاز بــه  ــد بــه انــدازه ای نیس دماون

باشــیم. داشــته  حاشیه نشــین  فضــای 

حاشیه نشــین  فضــای  دو  وجــود  از  صفــری 
در شــهر دماونــد خبــر داد و بیــان کــرد: در 
خصــوص حاشیه نشــینی دو فضــای آلــوده در 
دماونــد داریــم کــه بایــد در آنجــا گشــت مســتقر 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــاماندهی ش ــارت و س ــد و نظ باش
هــر شــخص عــادی بــه عنــوان شــهروند بــرای 
ــد  ــاختمانی بای ــات س ــعاب و خدم ــت انش دریاف
ــی  ــد در حال ــی کن ــه را ط ــن ماه ــه چندی پروس
ــن  ــرعت ای ــه س ــین ب ــه حاشیه نش ــه در منطق ک

ــود. ــام می ش ــر انج ام
ــرد  ــع آوری ســگ های ولگ وی در خصــوص جم
ولگــرد  ســگ های  اتــالف  داشــت:  اظهــار 
امــکان پذیــر نیســت و انجمن هــای حفــظ 
حقــوق حیوانــات در ایــن خصــوص تشــکیل شــد 
و چقــدر بدفرهنگــی اســت کــه حقــوق انســان و 
ــن  ــم، بنابرای ــرار دهی ــم ق ــار ه ــوان را در کن حی

وارد حــوزه زنده گیــری شــدیم.
شــهردار دماونــد تاکیــد کــرد: در خصــوص 
در ســال های  ولگــرد  جمــع آوری ســگ های 
دماونــد  در  قــالده   300 ماهانــه  گذشــته 

ــون  ــه هم اکن ــی ک ــد در حال ــع آوری می ش جم
ــود  ــع آوری می ش ــه جم ــر هفت ــالده در ه 150 ق
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــد م ــوع بای ــن موض ــه ای ک

ــرد. گی
صفــری ادامــه داد: ایــن گمــان وجــود دارد کــه 
ــه دلیــل درنظرگرفتــن فضــای مــورد تاســیس  ب
ــد،  ــداری ســگ های ولگــرد در دماون ــرای نگه ب
آنهــا را از جاهــای دیگــر منتقــل می کننــد و 
ــرار  ــری ق ــه و پیگی ــورد توج ــد م ــر بای ــن ام ای

ــرد. گی
شــهردار دماونــد از  پایــان مراحــل کاری در 
ــگ های  ــاماندهی س ــع آوری و س ــوص جم خص
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــر داد و عن ــرد خب ولگ
ــه  ــران، در منطق ــتان ته ــار از اس ــت اعتب دریاف
گنــدک بــا محصــور کــردن یــک هکتــار زمیــن 
ــه  ــدار ب ــون م ــکل قان ــه ش ــس ب ــد کانک و خری

ایــن موضــوع می پردازیــم.
صفــری از امــوری چــون برپایــی نمایشــگاه 
ــپاه در  ــا س ــکاری ب ــاب، هم ــاپ کت ــاب ،چ کت
ــات  ــوان اقدام ــه عن ــی ب ــور فرهنگ ــرای ام اج
فرهنگــی ایــن نهــاد نــام بــرد و اذعــان داشــت: 
نقــش رســانه ملــی در خصــوص معضــالت 
قــرار گیــرد،  توجــه  بایــد مــورد  اجتماعــی 
ــت  ــی اس ــن معضل ــکاری قوی تری ــن بی همچنی
کــه بســیاری مشــکالت دیگــر را در پــی دارد که 
ــت. ــا پرداخ ــه آنه ــه یابی ب ــام ریش ــا انج ــد ب بای



ــال  ــاورزي س ــی کش ــماریی عموم ــزاری سرش 1- برگ
1393 در شهرســتان دماونــد

ــکن  ــوس و مس ــی نف ــماری عموم ــزاری سرش 2- برگ
ــد ــتان دماون ــال 1395 در شهرس س

3- پیگیــری جهــت احــداث جایــگاه CNG شــهرداری 
ــع  ــوص رف ــری درخص ــد و پیگی ــت دماون ــوار بعث در بل

ــتان ــوخت شهرس ــای س ــکل جایگاه ه مش
4- پیگیــری جهــت واگــذاری زمیــن بــه صنــوف 
مزاحــم )شــهرک شــهید بهنــام( کــه در مرحلــه پایانــی 

ــرار دارد ــذاری ق واگ
5- پیگیــری موضــوع اشــتغال در توســعه صنایع غذایــی، 
توســعه  تحقــق  و  کشــاورزی  تکمیلــی  و  تبدیلــی 

صنایع دســتی در مناطــق روســتایی
ــد در بحــث اشــتغال  در ســال جــاری شهرســتان دماون
دارای تعــداد دو هــزار و 10 نفــر جویــای کار بــود کــه از 
ایــن تعــداد در 10 ماهــه نخســت ســال جــاری، تعــداد 
یک هــزار و 290 نفــر جــذب کار شــده و اشــتغال پایــدار 
ــا 64 درصــد از  ــر ب ــد کــه براب ــرای آنهــا ایجــاد گردی ب

میــزان افــراد جویــای کار اســت.
ــدود  ــه ح ــال ب ــان س ــا پای ــزان ت ــن می ــبختانه ای خوش
ــار  ــن آم ــه ای ــید ک ــد رس ــر خواه ــزار و 500 نف یک ه
می توانــد در نــوع خــود در ســطح کشــور بی نظیــر 

ــد. باش
ــاه  ــی در 23 تیرم در نخســتین نشســت اقتصــاد مقاومت
ســال جــاری، اعتبــارات طرح هــای توســعه ای بــه 
مبلــغ 500 میلیــون تومــان بــه شهرســتان دماونــد تعلــق 
ــدار محتــرم و برداشــتن  ــا پیگیــری فرمان گرفــت کــه ب
ــداد 42  ــن شهرســتان تع ــارات، ای ســقف پرداخــت اعتب
طــرح توســعه ای معرفــی کــرد کــه رقمــی خیره کننــده 
تولیدکننــدگان  بــه  تومــان  میلیــارد   10 بالغ بــر 
شهرســتان دماونــد تعلــق گرفــت کــه درواقــع 20 برابــر 

ــه اســت. ــق اولی تواف
بنــا بــر پیگیــری و تــالش جهــت جــذب ســرمایه گذاران 
داخلــی و خارجــی و ایجــاد زمینــه حضور ســرمایه گذاران 
بــر اســاس دســتورالعمل اســتانداری تهــران و باورهــای 
ــی  ــه معنای ــد ب ــالش ش ــد، ت ــدار دماون ــخص فرمان ش
ــود؛  ــن ش ــز په ــرش قرم ــرمایه گذاران ف ــای س ــر پ زی
ــور محــرک توســعه  ــوان موت ــرا ســرمایه گذاران به عن زی

ــداد می شــوند. ــد قلم شهرســتان دماون
بــر ایــن اســاس اکثــر قریــب به اتفــاق طرح هایــی کــه 
ــه  ــد ارائ ــداری دماون ــه فرمان ــرمایه گذاران ب ــط س توس
شــد بــا حمایــت کامــل فرمانــداری بــه مــادی ذی ربــط 
ــه  ــای الزم ب ــا پیگیری ه ــال و ب ــت ارس ــر مثب ــا نظ ب

نتیجــه رســید.
ــهر  ــزء 14 ش ــد ج ــهر دماون ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
پیگیــری جهــت  انتخاب شــده،  نمونــه گردشــگری 
ــت  ــعه صنع ــور توس ــاخت های الزم به منظ ــاد زیرس ایج
ــتان  ــاط شهرس ــایر نق ــهر و س ــن ش ــگری در ای گردش

ــد. ــرار داده ش ــداری ق ــتور کار فرمان ــد در دس دماون
ــر شناســاندن  ــف ســعی ب ــا اجــرای برنامه هــای مختل ب
نمونــه  شــهر  یــک  به عنــوان  دماونــد  شهرســتان 
ــود و  ــری ب ــردش پذی ــگری و گ ــای گردش باقابلیت ه
ــی در راســتای  ــف تلویزیون ــن برنامه هــای مختل همچنی

ــد. ــش ش ــط و پخ ــه ضب ــدار منطق ــعه پای توس
 6- پیگیــری بانــک جامــع اطالعــات شهرســتان 

دماونــد و بــه روز کــردن آمــار 
ــه و  ــت زبال ــه بازیاف ــداث کارخان ــت اح ــالش جه 7- ت

ــد ــتان دماون ــی در شهرس ــتارگاه صنعت ــداث کش اح
8- پیگیــری جهــت احــداث و راه انــدازی سیســتم 
ــد ــتان دماون ــهرهای شهرس ــهری در ش ــالب ش فاض

ــه  ــزاری مراســم ده ــا برگ ــزی در رابطــه ب 9- برنامه ری
ــن  ــی در ای ــای عمران ــاح پروژه ه ــر و افتت ــارک فج مب
ایــام و همچنیــن بســط، توســعه و مانــدگاری فرهنــگ 
ــان  ــار و شــهادت در بیــن جوان ــی و فرهنــگ ایث انقالب
ــزاری مراســم  ــا برگ ــه پژوهــش ب ــت دادن ب 10- اهمی

ــد ــه پژوهــش در ســطح شهرســتان دماون هفت
11- پیگیــری امــور مربــوط بــه نانوایی هــا، رفــع 
ــش ســهمیه آرد شهرســتان  ــش رو و افزای مشــکالت پی

ــد دماون
حــدود 140 نانوایــی دولتی پــز و 45 نانوایــی آزادپــز 
در شهرســتان دماونــد موجــود اســت و کل ســهمیه آرد 

ایــن شهرســتان نزدیــک بــه 3400 تــن می باشــد و آرد 
دولتــی بــا قیمــت هشــت هزار و 200 ریــال و آزادپــز بــا 

ــع می شــود ــال توزی ــزار و 500 ری قیمــت 12 ه
ــری  ــد و پیگی ــی مســکن مهر گیالون 12- راه اندازیینانوای

جهــت راه انــدازی نانوایــی بــا ســهمیه 420 کیســه آرد
مــردم،  نیــاز  مــورد  کاالهــای  نــرخ  کنتــرل   -13
جلوگیــری از افزایــش بی رویــه قیمــت کاالهــا در 
بــازار بــا راه انــدازی گشــت کنتــرل و نظــارت بــر بــازار 

مصــرف بــا پیگیري هــای مســتمر و روزانــه
14- پیگیــري و هماهنگــی الزم جهــت برگــزاری 
نمایشــگاه های عرضــه مســتقیم کاال بازارهــای فصلــی، 

ــن ــازار روز نگی ــنبه بازار و ب دوش
ــش رو  ــکالت پی ــع مش ــوص رف ــری در خص 15- پیگی
ــد 2 و ناحیــه صنعتــی آینــه ورزان شــهرک صنعتی دماون
بــا توجــه بــه مشــکالت پیش آمــده در طــول ســال های 
اخیــر در زمینــه صنعــت کشــور، بیشــتر واحدهــای 
ــا  ــان ده می باشــند؛ ام ــا زی صنعتــی موجــود تعطیــل و ی
ــا ظرفیــت  ــه ورزان ب خوشــبختانه شــهرک صنعتــی آیین
ــا  ــی واحده ــت و همگ ــه کار اس ــغول ب ــد مش 60درص
ســودده هســتند؛ در واقــع واحــد صنعتــی فعــال زیــان ده 

ــدارد. ــه ســر در ایــن شــهرک وجــود ن ــا ســر ب و ی
ــز  ــد 2 نی ــی دماون در خصــوص مشــکل شــهرک صنعت
ــی،  ــر گازکش ــاختی آن نظی ــی و زیرس ــای اجرای کاره
ــکل  ــا دو مش ــده و تنه ــام ش ــرق و آب انج ــات ب خدم
ــن  ــه یکــی از ای ــده اســت ک ــی مان ــه باق ــن زمین در ای
ــه  ــن ناحی ــی از ای ــرای بخش ــارض ب ــود مع ــوارد، وج م
ــع هســتیم، و دیگــری  ــع موان ــه در شــرف رف اســت ک
نیــز اخــذ مجــوز تبصــره 1 مــاده 1 در خصــوص تغییــر 
کاربــری اســت کــه مقــرر گردیــد بــه زودی و بــا حضــور 

ــردد . ــع گ ــرم مرتف اســتاندار محت
ــع  ــری در خصــوص رف ــزاري جلســات و پیگی 16- برگ
آمــوزش  قبیــل  از  مشــکالت پروژه هــای عمرانــی 
هتلــداری فنــی و حرفــه ای، مرکــز آمــوزش فنی وحرفــه  
ای خواهــران، ســالن ورزشــی کارگــری، ســاختمان 
کتابخانــه،  دهیاري هــا،  فرمانــداری،   2 شــماره 
پروژه هــای ورزش و جوانــان، آبفــای روســتایی و ســایر 

ه ها دســتگا
ــای  ــک دارایی ه ــت تمل ــا ماهی ــروژه ب ــدود 140 پ ح
ســرمایه ای در شهرســتان دماونــد وجــود دارد کــه اعتبــار 
ــال  ــا 267.156.000.000 ری ــر ب مصــوب ســال 96 براب
ــته  ــال گذش ــوب س ــار مص ــه اعتب ــبت ب ــه نس ــوده ک ب

حــدود 60 درصــد رشــد داشــتیم.
موضوعــی کــه در ســال جاری بــرای اولین بــار در ســطح 
اســتان تهــران انجــام شــد، ارســال بودجــه پیشــنهادی 
ــه ســازمان  ــد در آذرمــاه ســال جاری ب شهرســتان دماون
ــار بودجــه پیشــنهادی  ــا افزایــش اعتب ــه اســتان ب برنام
ســال 97 نســبت بــه ســال جاری حــدود 62 درصــد بــود 
کــه پیگیــر تصویــب ایــن رقــم پیشــنهادی در ســازمان 

برنامــه اســتان هســتیم .
ــارات  ــذب اعتب ــت ج ــای الزم جه ــن پیگیری ه همچنی
ــا توجــه  ــه ب مصــوب ســال 1396 انجــام شــد کــه البت
بــه مشــکالت کمبــود منابــع اعتبــاری در ســطح کشــور، 
ــا  ــد ب ــتان دماون ــه شهرس ــده ب ــذار ش ــص واگ تخصی

ــدارد. ــار مصــوب رابطــه منطقــی و درســتی ن اعتب
ــدون  ــت خالی و ب ــا دس ــداری ب ــد فرمان ــاختمان جدی س
خودیــاری  اعتبــارات  محــل  از  یک ریــال  دریافــت 
ــا  ــز ب ــاختمان نی ــز س ــث تجهی ــد، در بح ــل ش تکمی
ــه و علی رغــم  ــات الزم صــورت گرفت اســتانداری مکاتب
قــول مســاعد و دســتور اکیــد اســتاندار ســابق مبنــی بــر 
پرداخــت اعتبــارات، مطالبــات ســاختمان جدیــد تــا بــه 

ــه حصــول نتیجــه نشــده اســت . حــال منجــر ب
توزیــع اعتبــارات موضــوع مــاده 23 قانــون نحــوه 
بیــن  رانندگــی،  جرائــم  تخلفــات  بــه  رســیدگی 
روســتاهای دارای دهیــاری در تاریــخ 5 شــهریورماه 
ســال جاری مبلــغ 477 میلیــون تومــان اعتبــار از محــل 
اعتبــارات جرایــم رانندگــی بــه حســاب فرمانــداری واریز 
شــد و بــه دلیــل مدت زمــان کوتــاه هزینــه آن تــا پایــان 
ــی  ــف و کار انجــام شــد و حت ــروژه تعری شــهریورماه، پ

ــت. ــاز نگش ــتان ب ــه اس ــار ب ــن اعتب ــی از ای ریال
 16 بیــن  در  کــه  بــود  شهرســتانی  تنهــا  دماونــد 
ــار را جــذب و  شهرســتان اســتان تهــران توانســت اعتب

ــد. ــه کن ــذار هزین ــه قانون گ ــداف اولی ــتای اه در راس
17- پیگیــری و انجــام اقدامــات الزم جهــت ســفر 

ــتان ــه شهرس ــوری ب ــرم جمه ــت محت ریاس
ــاخت  ــرای س ــن ب ــذاری زمی ــت واگ ــری جه 18- پیگی

ــد ــتان دماون ــی شهرس ــزی و عموم ــه مرک کتابخان
19- حمایت از حوزه های کارآفرین و سرمایه گذار

ــای  ــام پروژه ه ــرای انج ــب ب ــتر مناس ــاد بس 20- ایج
ســرمایه گذارییو حمایــت از بخــش خصوصــی کــه 
ــد در  ــهر دماون ــرمایه گذاری ش ــای س ــی فرصت ه معرف
هفتمیــن نمایشــگاه ســرمایه گذاری کشــور یــک نمونــه 

ــود از آن ب
ــا  ــر عملکــرد دســتگاه ها و نهاده ــی ب 21- نظــارت عال
ــله  ــف در سلس ــوت و ضع ــاط ق ــزارش از نق ــه گ و ارائ

ــد ــتان دماون ــی شهرس جلســات اقتصــاد مقاومت
22- تقویــت حــوزه گردشــگری و حمایــت از طرح هــا و 

برنامه هــای بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه
23- حمایــت از کشــاورزان، دامــداران و کارآفرینــان 
منطقــه و پیشــبینی برگــزاری نمایشــگاه بــرای تولیــدات 
اقتصــاد  برنامه هــای  پیشــبرد  راســتای  در  منطقــه 

ــی مقاومت
ــای  ــایی ظرفیت ه ــرای شناس ــات ب ــام مطالع 24- انج
بــا  مختلــف  بخش هــای  در  منطقــه  و  شهرســتان 

همــکاری ســایر ادارات
25- افتتــاح هشــت دهیــاری جدیــد و ســه دهیــاری در 

دســت اقــدام
ــراي  ــتایی ب ــعه روس ــردی توس ــرح راهب ــه ط 26- تهی
ــه  ــردی بیم ــتاد راهب ــکیل س ــش، تش ــتاهای بخ روس
ــالش  ــایر و ت ــتائیان و عش ــاورزان، روس ــی کش اجتماع
برگــزاری  بیمــه ای،  خدمــات  گســترش  جهــت  در 

سرشــماری عمومــی کشــاورزی ســال 1393
و  کشــاورزی  محصــوالت  بی ســابقه  تولیــد   -27
ــوزه  ــن ح ــان کاری در ای ــش راندم ــروری و افزای دامپ
ــه در  ــع گلخان ــزار مترمرب ــش از 60 ه ــداث بی 28- اح
ســطح شهرســتان دماونــد و مبــارزه بــا آفــات همگانــی 

ــد محصــول ســالم و تولی
قنــوات  بازســازی، مرمــت و الیروبــی  احیــا،   -29
ــاورزی و  ــای کش ــی چاه ه ــد، الیروب ــتان دماون شهرس

ــار ــص اعتب تخصی
ــار از اراضــی شهرســتان  30- مجهــز کــردن 988 هکت
دماونــد بــه سیســتم آبیــاری قطــره ای بــه گونــه ای کــه 
ــاری  ــن آبی ــتم نوی ــیب دارای سیس ــای س ــتر باغ ه بیش

هســتند
ــه پژوهــش و برگــزاری مراســمات  ــژه ب 31- توجــه وی

ــد ــه پژوهــش در شهرســتان دماون هفت
همچنیــن حــدود 20 کمیتــه و کارگــروه در حــوزه 
برنامه ریــزي در شهرســتان دماونــد وجــود دارد کــه 
مــردم،  تولیــد،  از  محوریــت حمایــت  بــا  همگــی 
ــعه تشــکیل  ــی و توس ــای زیربنای ــرمایه گذاری، کاره س

و بحــث و بررســی در محورهــای فــوق

فرمانــداری  اداری  حــوزه  *فعالیــت 
دماونــد شهرســتان 

1- ایجــاد بانــک اطالعاتــی پرســنلی جامــع و کامــل بــا 
  Excel،Access و SQL اســتفاده از نرم افزارهای
بــا شناســنامه پرســنلی باقابلیت هــای به روزرســانی 
ــت  ــن وضعی ــردی، آخری ــل ف ــات کام ــامل اطالع ش
ــص،  ــی، تخص ــی و تحصیل ــوابق اجرای ــتخدامی، س اس
و  توانمندی هــا، حــوزه عالقه مندی هــا  و  مهارت هــا 

ــت پرســنل فعالی
ــده پرســنلی به صــورت مصــور  ــه خالصــه پرون 2- تهی
کــه ســبب تســریع و تســهیل در دسترســی و شناســایی 
ــداری و  ــود در فرمان ــانی موج ــروی انس ــای نی قابلیت ه
ــه  ــری بهین ــتای به کارگی ــه در راس ــداری های تابع بخش
ــا  ــداف و برنامه ه ــبرد اه ــت پیش ــع در جه ــن مناب از ای

گردیــده اســت
و  نرم افــزاری  امکانــات  تکمیــل  و  تجهیــز   -3
ســخت افزاری و بسترســازی مناســب اعــم از »آمــوزش 
مســتمر پرســنل در اســتفاده از اتوماســیون اداری جهــت 
توســعه نظــام اداری الکترونیــک و فراهــم کــردن 
الزامــات آن به منظــور ارائــه مطلــوب خدمــات عمومــی«
راســتای  در  پیشــنهادات  نظــام  طــرح  تهیــه   -4
ــاد  ــت، ایج ــن مدیری ــام نوی ــوب از نظ ــری مطل بهره گی
مشــارکت و بهره منــدی از خالقیــت و نوآوری هــای 

ــردی ف
5- تبدیــل وضعیــت تعــدادی از کارکنــان قــراردادی بــه 

پیمانــی و افزایــش میــزان امنیــت و ثبــات شــغلی
ــاط  ــه منظــور ارتب ــردن بســتر مناســب ب ــم ک 6- فراه
ــق فضــای مجــازی »ســایت  ــی از طری مســتقیم مردم
رســمی فرمانــداری« و فیزیکــی »صنــدوق پیشــنهادات 

و مالقات هــای مردمــی«
در  نویــن  نرم افزارهــای  و  سیســتم  از  اســتفاده   -7
ــداری  ــان فرمان ــروج کارکن ــرل ورود و خ ــت و کنت ثب
و بخشــداری های تابعــه بــه صــورت یکپارچــه در 

راســتای بهبــود و ارتقــاء انضبــاط اداری
اداری  شــورای  مســتمر  و  منظــم  برگــزاری   -8
برنامه ریزی هــای  بــا  مطابــق  دماونــد  شهرســتان 
قبلــی در راســتای ایجــاد هماهنگــی و همــکاری میــان 
ــکالت  ــی مش ــتان، بررس ــی شهرس ــتگاه های اجرای دس
ــی  ــی، تعاط ــق مردم ــات به ح ــری مطالب ــع، پیگی و موان
افــکار و تبــادل نظــرات و اتخــاذ تصمیمــات راهبــردی 

ــد ــتان دماون در شهرس
ــارک فجــر  ــام اهلل دهــه مب ــی در ای ــن برنامه های همچنی
اجرایــی شــد کــه  مهم تریــن آن افتتــاح مســکن مهــر 

دماونــد بــا ظرفیــت یــک هــزار واحــد مســکونی اســت 
ــروژه مســکن اســتان  ــوان تنهــا پ ــا به عن و مقررشــده ت
ــا حضــور شــخص اســتاندار تهــران و معــاون  تهــران ب

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــازی ب ــر راه و شهرس وزی

*فعالیــت حــوزه معاونــت سیاســی و انتظامی 
ــداری شهرســتان دماوند فرمان

برگــزاری ســه  ایــن حــوزه  فعالیت هــای  ازجملــه 
انتخابــات مهــم و سرنوشت ســاز مجلــس شــورای 
ــات  ــال 94، انتخاب ــری در س ــرگان رهب ــالمی و خب اس
ریاســت جمهــوری و شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 
ــان دوره ای مجلــس شــورای  ــات می در ســال 96، انتخاب
اســالمی اســت؛ انتخاباتــی کــه بــدون کمتریــن مســائل 
ــت و  ــش، امنی ــت آرام ــی و درنهای ــکالت امنیت و مش
ــت  ــا هدای ــدوق رأی ب ــک صن ــال ی ــدون ابط ــی ب حت
فرمانــدار شهرســتان دماونــد و بــا نتیجــه مطلــوب 
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــت و نظ ــردم، دول ــر م موردنظ

ــد. انجــام ش
بــا عنایــت بــه اینکــه در شهرســتان دماونــد ســابقه دو 
دوره ابطــال انتخابــات وجــود داشــت و بــا آسیب شناســی 
دقیقــی کــه انجــام شــد از اقدامــات مشــابه جلوگیــری 

گردیــد.
از دیگــر فعالیت هــا برگــزاری جلســات مرتبــط بــا 
فعــاالن رســانه ها، ســایت ها و فضاهــای مجــازی، 
نشســت احــزاب و فعــاالن حزبــی، تقســیمات کشــوری، 
ــتان  ــه اس ــال ب ــی و ارس ــی و امنیت ــار سیاس ــه اخب تهی
صورت جلســات  جمع بنــدی  و  پیگیــری  تهــران، 
نشســت فرمانــداران اســتان تهــران، ســاماندهی و 
ــران  ــاع و مهاج ــاماندهی اتب ــا س ــط ب ــای مرتب بازدیده
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــا مب ــط ب ــای مرتب ــی، بازدیده خارج
ــری  ــیون کارگ ــترک کمیس ــای مش کاال و ارز، بازدیده

می باشــد.
ــع آوری و  ــه جم ــوان ب ــوزه می ت ــن ح ــن در ای همچنی
ــد،  ــهرهای دماون ــه ش ــاز جمع ــای نم ــال خطبه ه ارس
ــانی  ــران، به روزرس ــتان ته ــه اس ــرد ب ــن و آبس روده
شناســنامه سیاســی، امنیتــی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ــژه  ــایی مناطــق حســاس وی ــد، شناس ــتان دماون شهرس
ــوص  ــود در خص ــار موج ــات و آم ــاس اطالع ــر اس ب
ــی ســالح غیرمجــاز و اجــرای طرح هــای  وجــود احتمال
ــته  ــن مداربس ــق و نصــب دوربی ــن مناط ــوردی در ای م
ــتان  ــتاد شهرس ــی س ــت فیزیک ــت حفاظ ــت تقوی جه

ــرد. ــاره ک ــد اش دماون
توســط  بیگانــه  اتبــاع  فعالیت هــای  کلیــه  رصــد 
از  جلوگیــری  اطالعاتــی،  و  امنیتــی  دســتگاه های 
سیاســی،  تحریک آمیــز  و  تفرقه افکنانــه  تحــرکات 
پخــش  و  تهیــه  غیرمجــاز،  مذهبــی  و  فرهنگــی 
ــاع و  ــن اتب ــتی در بی ــی و بهداش ــورهای آموزش بروش
ســایر شــهروندان در خصــوص مشــکالت اجتماعــی و 
ــاع خارجــی، تهیــه  ــا اتب ــی ب ــاع ایران حقوقــی ازدواج اتب
ــاق کاال و  ــا قاچ ــارزه ب ــع مب ــرح جام ــنامه و ط شناس
ــوزه  ــت ح ــایر فعالی ــره س ــد در زم ــتان دماون ارز شهرس
ــد قــرار  ــدار شهرســتان دماون سیاســی و انتظامــی فرمان

دارد.
ــد و سرکشــی  از دیگــر مــوارد در ایــن خصــوص، بازدی
از کارخانجــات، کارگاه هــا، ســوله های غیرفعــال و نیمــه 
ــی کاالی  ــوی احتمال ــگیری از دپ ــور پیش ــال به منظ فع
قاچــاق در شهرســتان دماونــد، پیگیــری برگــزاری 
ــت. ــی اس ــت های فرهنگ ــمینارها، نشس ــا، س همایش ه

ــواد  ــواع م ــرف ان ــرات مص ــا مض ــنایی ب ــن آش همچنی
مخــدر به منظــور پیشــگیری در ســطح دانشــگاه ها 
و مؤسســات آمــوزش عالــی بــا همــکاری شــورای 
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر در شهرســتان 
ــداران  ــات طرف ــا و اقدام ــه فعالیت ه ــد، رصــد کلی دماون
ســطح  در  شیطان پرســتی  و  نوظهــور  عرفان هــای 
شهرســتان بــا هماهنگــی گــواه از دیگــر مــوارد صــورت 
ــداری  ــی فرمان ــوزه سیاســی و انتظام ــه توســط ح گرفت
ایــن  خروجــی  کــه  می باشــد  دماونــد  شهرســتان 
ــردم  ــرای م ــه ب ــت ک ــداری اس ــت پای ــا امنی کمیته ه
ــه ارمغــان آمــده اســت. ــد ب ــا فرهنــگ دماون عزیــز و ب

فرمانــداری  بانــوان  امــور  *عملکــرد 
دماونــد شهرســتان 

ــی از  ــد یک ــتان دماون ــداری شهرس ــوان فرمان ــور بان ام
فعال تریــن امــور بانــوان در ســطح شهرســتان های 
راســتای  در  آن  فعالیــت  و  اســت  تهــران  اســتان 
سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد و زیــر ســایه 
صــورت  شهرســتان  ایــن  فرمانــدار  حمایت هــای 

پذیرفتــه اســت.
ــی  ــه برپای ــوان ب ــوزه می ت ــن ح ــات ای ــه اقدام از جمل
کارآفرینــی  موضــوع  بــا  مختلــف  نمایشــگاه های 
بین المللــی،  »نمایشــگاه  شــامل  اشــتغال زایی  و 
و  روســتایی  نمایشــگاه  آفتــاب،  شــهر  نمایشــگاه 
ــنتی  ــگاه های س ــالرد و نمایش ــت و م ــایری پاکدش عش
ایــن شهرســتان در مناســبت های خــاص« اشــاره کــرد.
ــر  ــوارد زی ــامل م ــوزه ش ــن ح ــای ای ــایر فعالیت ه س

ــت: اس
1- هماهنگــی در برگــزاری کالس هــا و دوره هــای 
ــاوره  ــای مش ــی و غرفه ه ــای زندگ ــی مهارت ه آموزش

و راهنمایــی )ازدواج، کارآفرینــی و ...(
برگــزاری  در  شــرکت  و  همــکاری  هماهنگــی،   -2
مراســمات مذهبــی، سیاســی و انتخابــات جهــت افزایش 
ــوان در فعالیت هــای اجتماعــی و  مشــارکت عمومــی بان
ــیرخوارگان  ــش ش ــامل »همای ــی ش ــی و سیاس مذهب

ــات،  ــان در انتخاب ــان عاشــورایی، نقــش زن حســینی، زن
ــل و  ــد غیرعام ــش پدافن ــا، همای ــش رای اولی ه همای

ــی« ــوان در اقتصادمقاومت ــش بان ــان، نق ــش زن نق
3- هماهنگــی و همــکاری در برگــزاری برنامه هــا و 
مســابقات ورزشــی بــا هــدف افزایــش تحــرک بدنــی و 
پیشــگیری از بیماري هــای جســمی، روحــی و روانــی در 

ــگ ورزش ــردن فرهن ــه ک ــوان و نهادین ــن بان بی
ــی  ــاغل خانگ ــاد مش ــی در ایج ــری و هماهنگ 4- پیگی
ــارات  ــدوق اعتب ــی، صن ــای کار آفرین و تشــکیل گروه ه
خــرد زنــان روســتایی و عشــایری و پرداخــت تســهیالت

ــی  ــزاری برنامه های ــی در برگ ــکاري و هماهنگ 5- هم
ــرت  ــالد حض ــن می ــت، جش ــه کرام ــتانی »ده شهرس
فاطمــه)س( ، میــالد حضــرت خدیجــه، ســالروز ازدواج 

ــه )س( و ... « ــرت فاطم ــی)ع( و حض ــرت عل حض

*عملکــرد حــوزه معاونــت امــور فنــی و 
عمرانــی فرمانــداری شهرســتان دماونــد

1- افتتــاح یک هــزار و 59 واحــد مســکن مهر در 93 
ــوالن در  ــه معل ــر جامع ــکن  مه ــد مس ــاح 55 واح افتت

ــال 95 س
2- آغــاز عملیــات پــروژه کمربنــدی غربــی در ســال 93 
بــا بــرآورد اولیــه 300 میلیــارد ریــال و افزایــش اعتبــار 

آن بــه 600 میلیــارد ریــال در ســال 95
3- انجــام عملیــات بحــران در ســطح شهرســتان 
دماونــد در فصــل زمســتان »بــرف و کــوالک امامــزاده 

ــی« ــه دلیچای ــیل منطق ــم و س هاش
4- تأســیس شــرکت مدیریــت پســماندهای شهرســتان 
ــه نمایندگــی  ــزی ب ــد به صــورت یکپارچــه و مرک دماون

شــهرداری دماونــد
دســتگاه های  تجهیــز  جهــت  ســوله  احــداث    -5
ــا  ــرارداد ب ــد ق ــدک و عق ــه گن ــه در منطق ــت زبال بازیاف
ــترش  ــرکت گس ــرح ش ــري ط ــکار »مج ــرکت پیمان ش

ــرواز« پ
6- پیگیــري احــداث کمربنــدی شــمالی- جنوبــی 

دماونــد و رودهــن
7- تأســیس بیــش از 15 دهیــاری جدیــد واقــع در 

رودهــن و  مرکــزی  بخش هــای 
بین المللــی  نمایشــگاه  در  فعــال  حضــور   -8
توانمندی هــای روســتاییان و عشــایر کل کشــور در 
ــگاهی  ــگاهی، فروش ــه نمایش ــه غرف ــا س ــال 95 ب س
و  پتانســیل ها  معرفــی  باهــدف  نــوآوری  غرفــه  و 
ــد ــتان دماون ــه شهرس ــتاهای تابع ــای روس توانمندی ه

متأســفانه  حاصلــه،  موفقیت هــای  تمــام  باوجــود 
ــر  ــال های اخی ــاری در س ــع اعتب ــای مناب محدودیت ه
ــث  ــر باع ــن ام ــده و ای ــور ش ــر کل کش ــان گی گریب
گردیــد کــه چندیــن پــروژه مهــم در شهرســتان دماونــد 
ــا  ــن پروژه ه ــه ای ــه از جمل ــد ک ــرداری نرس ــه بهره ب ب
ــد  ــه اجــرای طــرح فاضــالب شــهری دماون ــوان ب می ت

اســت.
ــن  ــروژه ضروری تری ــن پ ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــر  ــردش پذی ــه گ ــه ب ــا توج ــت محیطی ب ــروژه زیس پ
بــودن شهرســتان دماونــد اســت و ایــن سیســتم باعــث 
جلوگیــری از آلودگــی آب هــای زیرســطحی می گــردد و 
ــای  ــوص پیگیری ه ــن خص ــی دارد؛ در ای ــت حیات اهمی
الزم انجام شــده و امیــد اســت کــه بــا همــت مســئوالن 

اســتانی و کشــوری ایــن امــر محقــق خواهــد شــد.
ــد  ــه 80 درص ــک ب ــن نزدی ــالب روده ــتم فاض سیس
پیشــرفت فیزیکــی دارد و در دو ســال آینــده مــورد 

می گیــرد. قــرار  بهره بــرداری 
مشــکل دیگــر قانــون ممنوعیــت احــداث مناطــق 
صنعتــی آالینــده شــعاع 120 کیلومتــری بــرای اســتان 
تهــران اســت کــه ایــن مــورد می توانــد هــم تهدیــد و 
هــم فرصــت باشــد کــه در صــورت اصــالح ایــن قانــون 
می توانیــم در جهــت رشــد و توســعه صنعتــی گام هــای 

ــم. ــری برداری مؤثرت
ــد  ــدی در شــهر رودهــن و گیالون ــاده کمربن ــود ج کمب

ــت. ــد اس ــتان دماون ــای شهرس ــزء پروژه ه ــز ج نی
ــوه و  ــتقیم می ــه مس ــدان عرض ــداث می ــرورت اح ض
نشســت های  جــاری  ســال  در  کــه  دام  و  تره بــار 
فشــرده ای در راســتای انجــام ایــن امــر صــورت 
پذیرفتــه ولــی بــه دلیــل موانــع قانونــی تاکنــون محقــق 

ــت. ــده اس نش
مشــکل بعــدی وجــود چاه هــای غیرمجــاز در شهرســتان 
دماونــد اســت کــه حــدود 70 درصــد رشــد قــارچ گونــه 
ایــن چاه هــا در دوران هشــت  ســاله دولــت قبــل 
ــای  ــماری چاه ه ــق سرش ــت؛ طب ــه اس ــورت گرفت ص
ــه  غیرمجــاز در ســال 90، حــدود ســه هــزار 850  حلق
ــن شهرســتان وجــود داشــت کــه  چــاه غیرمجــاز در ای
ــا  ــه ب ــدود 700 حلق ــد ح ــر و امی ــت تدبی ــول دول در ط

ــی پلمــپ شــده اســت. ــرم قضای ــام محت دســتور مق
ــاب  ــک حب ــر ی ــه اگ ــت ک ــن اس ــر ای ــا ب ــاد م اعتق
شیشــه ای بــر روی شهرســتان دماونــد گذاشــته و ارتباط 
خــود را بــا ســایر نقــاط کشــور قطــع کنیــم، بــا توجــه 
ــم در  ــه می توانی ــن منطق ــاالی ای ــیل های ب ــه پتانس ب
راســتای توســعه یافتگی ایــن شهرســتان حرکــت کنیــم؛ 
ــد حــول محــور  به شــرط آنکــه نیروهــای دلســوز دماون
ــارغ از  ــتان« ف ــداری شهرس ــی »فرمان ــت اجرای مدیری
ــت  ــوارد دست به دس ــایر م ــی و س ــای سیاس گرایش ه
ــه،  ــا ان شــاءاهلل بتوانیــم شهرســتانی نمون هــم بدهنــد ت
درخــور شــأن و جایــگاه تاریخــی و مذهبــی شهرســتان 

ــد داشــته باشــیم. دماون
ــدار  ــرد، فرمان ــر محمودی ف ــکر ناص ــا تش ب

ــد ــتان دماون ــابق شهرس س

گزارش عملکرد و فعالیت های حوزه های مختلف فرمانداری 
شهرستان دماوند  طی چهار سال اخیر


