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نیازمند است.
ــت کار  ــاال جه ــی ب ــط عموم ــا رواب ــر ب ــنده ماه ــر فروش ــک نف ۱. ی

ــابقه کار ــال س ــه س ــش از س ــا بی ــروش ب ف
ــان انگلیســی،  ــا زب ــه کار و آشــنایی ب ــا تجرب ۲. یــک نفــر منشــی ب

ــی آشــنا تایــپ و بایگان
                                   تلفن تماس:  ۷۶۳۴۴۸۶۸



ــیب  ــنواره س ــم جش ــی در مراس ــود حجت  محم
ــالش  ــر از ت ــن تقدی ــد ضم ــتان دماون شهرس
ــرد:  ــار ک ــول اظه ــن محص ــدگان ای تولیدکنن
ــد  ــتان دماون ــی شهرس ــیب درخت ــول س محص
ســرآمد ســیب های تولیــد شــده در کشــور 
ــا تولیــد  اســت و کشــاورزان ایــن شهرســتان ب
ــط  ــر متوس ــول دو براب ــن محص ــن از ای 33 ت
ملــی و حتــی جهانــی محصــول ســیب درختــی 

تولیــد می کننــد.
ــده در  ــه دســت آم ــای ب ــزود: موفقیت ه وی اف
ــالش، دلســوزی،  ــد نتیجــه ت شهرســتان دماون
ــت،  ــوص کاش ــش روز در خص ــا دان ــنایی ب آش
برداشــت و مبــارزه بــا آفــات و بیماری هــا 
ــا  ــه ب ــم ک ــمتی بروی ــه س ــد ب ــا بای ــت و م اس
ــتفاده  ــک و اس ــالم و ارگانی ــد محصــول س تولی
ــول  ــا محص ــی و ریزمغذی ه ــای طبیع از کوده

ــم. ــه کنی ــردم ارائ ــه م ــی ب خوب
ــه  ــه داد: آنچــه ک ــاد کشــاورزی ادام ــر جه وزی
ــت  ــن اس ــرد ای ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای
کــه تولیدکننــدگان نبایــد بــه دولتی هــا دل 
ــده  ــد از کار برعه ــه 70 درص ــرا ک ــد، چ ببندن
اســت  شایســته  و  می باشــد  تولیدکننــدگان 

ــد. ــده گیرن ــر عه ــز ب ــات را نی ــی زحم مابق
ــورهای  ــرد کش ــر عملک ــی ب ــا نگاه ــی ب حجت
ــت کشــورهای  ــرد: موفقی ــح ک پیشــرفته تصری
ــه  ــا ک ــه و ایتالی ــد فرانس ــعه یافته ای مانن توس
پیشــرو در زمینــه کشــاورزی در اروپــای غربــی 
تولیــد،  زنجیــره  هســتند حاصــل تشــکیل 
ــد  ــز بای ــا نی ــوده و م ــا ب ــکل ها و تعاونی ه تش
ــن  ــا کمتری ــه ب ــود ک ــداد خ ــا و اج ــد آب مانن
ــات بهتریــن وضعیــت را داشــته و دســت  امکان
شــرایط  نمی کردنــد  دراز  کشــوری  جلــوی 

ــم. ــود بیاوری ــه وج ــی ب خوب
وی بیــان کــرد: متأســفانه کشــور مــا در برخــی 
ــروش محصــوالت  ــدم ف ــا مشــکل ع ــوارد ب م

ــود دالالن  ــال آن وج ــه در قب ــه اســت ک مواج
و سواســتفاده کنندگان مشــکل بیشــتری بــه 

وجــود مــی آورد.
ــر شــرایط  ــد ب ــا تاکی ــر جهــاد کشــاورزی ب وزی
مناســب شهرســتان دماونــد و تجربــه و دانــش 
در زمینــه تولیــد محصــول ســیب درختــی 
زنجیــره  ایــن شهرســتان  در  بایــد  گفــت: 
ــی  ــه صادرات ــک پایان ــه ی ــکل گرفت ــد ش تولی
ــی  ــی و شــرکت بازرگان محصــول ســیب درخت
ــا حضــور تولیدکننــدگان وجــود داشــته باشــد  ب
تــا بتوانیــم بــه صــادرات محصــول ســیب 
درختــی از شهرســتان دماونــد بپردازیــم و بایــد 
ــعه  ــای توس ــا و صندوق ه ــا کمــک از بانک ه ب

ــیم. ــهیالت بکوش ــت تس ــتای دریاف در راس
ــی از  ــران یک ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب حجت
ــول  ــده محص ــورهای تولیدکنن ــن کش مهم تری
ســیب درختــی در جهــان و روســیه از مهم تریــن 
ــوان  ــن محصــول اســت عن ــای ای وارد کننده ه
کــرد: خوشــبختانه بازارهــای شــمال کشــور بــه 
ــیا  ــرات اوراس ــود و مذاک ــاز می ش ــا ب ــمت م س
ــه  ــن منطق ــه ای ــم ب ــا بتوانی ــه ت ــورت گرفت ص
ــار  ــازاری در اختی ــب ب ــن ترتی ــه ای پیوســته و ب
مــا قــرار گیــرد گرچــه بازارهــای ســنتی ماننــد 

ــای  ــا بازاره ــتیم ام ــتان را داش ــراق و پاکس ع
ــداری نیســتند. پای

ــردخانه  ــود س ــوع کمب ــه موض ــاره ای ب وی اش
ــرد:  ــد ک ــت و تاکی ــد داش ــتان دماون در شهرس
ــود  ــا کمب ــتان ب ــن شهرس ــر ای ــال حاض در ح
ســردخانه محصــوالت کشــاورزی مواجــه اســت 
امــا هیــچ محدودیتــی در ایــن زمینــه نداریــم و 
رونــد دریافــت مجــوز و تســهیالت بــه ســرعت 

ــرد. ــی ک ــرعت ط ــه س ــوان ب را می ت
وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت: مــا بایــد 
ــیم  ــود باش ــات موج ــا و امکان ــدردان نعمت ه ق
چــرا کــه در برخــی از کشــورها علی رغــم نبــود 
ــورت  ــی ص ــات خوب ــب اقدام ــات مناس امکان
می گیــرد در حالــی کــه مــا بــا وجــود در دســت 
کــم کاری  امکانــات  و  ظرفیت هــا  داشــتن 

می کنیــم.
ــر بهداشــت  حجتــی در خصــوص ســخنان وزی
ــح  ــدم تصری ــوب گن ــت نامطل ــورد کیفی در م
کــرد: مــن در جریــان صحبــت ایشــان نیســتم 
ــران  ــردم ای ــه م ــال اســت ک ــزاران س ــی ه ول
ــتفاده  ــدون اس ــرده و ب ــد ک ــی تولی ــدم ایران گن
از نمــک بهتریــن نــان را تولیــد و اســتفاده 

و می کردنــد 

ــارج از  ــدم از خ ــه گن ــت ک ــه ای اس ــد ده چن
می شــود. وارد  کشــور 

وی ادامــه داد: مــا بــه لطــف خــدا ایــن امــکان 
ــته  ــی داش ــد کاف ــه ح ــدم ب ــه گن ــم ک را داری
باشــیم و بــا وجــود اســتفاده از گنــدم و آرد 
ایرانــی شــنیده می شــود کــه نان هــا شــور 
ــن  ــه ای ــی ک ــت در حال ــت اس ــا بی کیفی و ی
موضــوع در مرکــز پژوهشــگاه آرد و نــان مــورد 
ــات  ــه تحقیق ــرد و نتیج ــرار می گی ــی ق بررس
ــد  ــه بای ــد بلک ــد نمی کن ــوع را تأیی ــن موض ای

ــوده اســت. ــه ب ــوا چ ــه مشــکل نان ــد ک دی
وزیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص دورنمــای 
ــاخه ای از  ــرد: ش ــوان ک ــادرات عن ــره ص زنجی
زنجیــره از مزرعــه تــا ســفره می توانــد در بــازار 
داخــل و بخشــی نیــز در خــارج از کشــور باشــد.
کشــور  در  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  حجتــی 
ــن  ــزار ت ــون و 600 ه ــه میلی ــه س ــک ب نزدی
محصــول ســیب درختــی تولیــد می کنیــم کــه 
تنهــا 10 الــی 15 درصــد از آن صــادر می شــود 
و مابقــی در داخــل کشــور بــه مصــرف می رســد 
ــک  ــا کم ــد ب ــره تولی ــه زنجی ــم ک و امیدواری
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ایجــاد شــده و 
ایــن ارزش افــزوده را در داخــل زنجیــره ببینیــم 
تــا بــر اســاس نیــاز و تقاضــای بازارهــای هــدف 
محصــول را بســته بندی و بــرای بازارهــای 

ــم. ــده کنی هــدف آم
ــره صــادرات محصــول  ــه زنجی وی اشــاره ای ب
ــت:  ــرد و گف ــوز ک ــی و واردات م ــیب درخت س
بــر ایــن اســاس می تــوان واردات مــوز در ازای 
صــادرات محصــول ســیب درختــی را انجــام داد 
و بــه طــور غیرمســتقیم به تشــویق صــادرات در 
زمینــه ســیب و کشــمش پرداخــت زیــرا ایــن دو 
محصــول در کتــاب مقــررات صــادرات و واردات 
مطــرح شــده و صادرکنندگان ســیب و کشــمش 
می تواننــد بــا تعرفــه ترجیحــی مــوز وارد کننــد.

وزیر جهاد کشاورزی در جشنواره سیب شهرستان دماوند مطرح کرد؛
تولیدکنندگان نباید به دولتی ها دل ببندند/ پایانه صادراتی محصول سیب درختی در شهرستان دماوند ایجاد شود/ کمبود 

سردخانه محصوالت کشاورزی در شهرستان دماوند

دستگیری ۳ سرکرده اصلی باند متکدیان 
پاکستانی در حوزه قضایی دماوند

دادســتان عمومــی و انقــالب اســالمی شهرســتان 
ــد  ــی بان ــرکرده اصل ــه س ــتگیری س ــد دس دماون
ــد و  ــی دماون ــوزه قضای ــتانی در ح ــان پاکس متکدی
ســوء اســتفاده باندهــای تکدی گــری از پســران بــا 

ــر داد. ــه خب پوشــش دختران
حســن ابراهیمــی بســابی بــا اشــاره بــه دســتگیری 
ــد  ــی دماون ــوزه قضای ــان در ح ــزرگ متکدی ــد ب بان
اظهــار کــرد: بــه دنبــال گزارش هــای مکــرر 
مبنــی  امنیتــی  و  درمانــی  بهداشــتی،  مراجــع 
برحضــور متکدیــان اتبــاع خارجــی بــه ویــژه 
ــتفاده های  ــو اس ــد و س ــوزه دماون ــتانی در ح پاکس
ــی الزم را  ــتورات قضای ــردم دس ــراد از م ــن اف ای
صــادر کردیــم و بــا بررســی ایــن موضــوع بــه بانــد 
بزرگــی از ایــن متکدیــان و ســرکرده آنهــا رســیدیم.
ــددی از  ــات متع ــان اقدام ــن متکدی ــزود: ای وی اف
جملــه تکدی گــری و اغفــال مــردم بــرای رســیدن 
ــر  ــرف دیگ ــد و از ط ــود می کردن ــته خ ــه خواس ب
ایــن افــراد معضــالت و مشــکالت دیگــری ماننــد 
امنیــت شــهر و بهداشــت بــرای مــردم ایجــاد 

می کردنــد.
دادســتان عمومــی و انقــالب اســالمی شهرســتان 
ــه  ــتور ورود ب ــدور دس ــا ص ــه داد: ب ــد ادام دماون
منــزل و مخفیــگاه ایــن متکیــدان، مبلــغ 37 
ــراه 20  ــه هم ــا ب ــر از آنه ــان از دو نف ــون توم میلی
دســتگاه گوشــی موبایــل ســرقتی کشــف شــد کــه 
قطعــا فرصــت نکردنــد ایــن پــول را بــه حســابهایی 
واریــز کــرده و یــا تحویــل کارفرمایــان دهنــد و مــا 
همچنــان بــه دنبــال شناســایی و دســتگیری افــراد 

ــتیم. ــا هس ــرکرده های آنه ــط و س مرتب
ابراهیمــی بســابی بــا بیــان اینکــه بیشــتر متکدیــان 
ــی  ــت: برخ ــتند گف ــتانی هس ــده پاکس ــتگیر ش دس
ــوز  ــه هن ــد ک ــال بودن ــر 20 س ــران زی ــا پس از آنه
ــی  ــاد تغیییرات ــا ایج ــتند و ب ــه نداش ــمایل مردان ش
در خــود و پوشــش زنانــه اقــدام بــه تکــدی 
گــری و اغفــال پســرانی کــه در مســیر آنهــا قــرار 

می کردنــد. می گرفــت 
ــر  ــکل از 38 نف ــد متش ــن بان ــرد: ای ــوان ک وی عن
ــر از آنهــا دســتگیر  ــون ســه نف می باشــد کــه تاکن
ــراد هســتیم. شــده و درصــدد شناســایی مابقــی اف
 دادســتان عمومــی و انقــالب اســالمی شهرســتان 
دماونــد تصریــح کــرد: ایــن افــراد طبــق گزارشــات 
مراکــز بهداشــتی و درمانــی دارای بیمــاری متعــدد 
ــایر  ــا و س ــب ماالری ــت، ت ــدز، هپاتی ــل ای از قبی
و  پاکســتان  در  مســری  و  رایــج  بیماری هــای 

ــد. ــتان بودن افغانس
دادســتان عمومــی و انقــالب اســالمی شهرســتان 
ــن  ــی ای ــوال کارفرمایان ــرد: معم ــان ک ــد بی دماون
ــای  ــه و در محل ه ــه کار گرفت ــا را ب ــان انه متکدی
ــد کــه در  ــاده می کنن ــردد و اماکــن تجــاری پی پرت
ــا  ــد و ب ــام می ش ــم انج ــد ه ــر در دماون ــن ام ای
ــان  ــده کارفرمای ــام ش ــی های انج ــه بررس ــه ب توج
و  وانــت  بــا  و  می کردنــد  مدیریــت  را  آنهــا 
مینی بــوس متکدیــان را در محــل هــای پــر تــردد 
و اماکــن تجــاری پیــاده می کردنــد و در واقــع 
ــان  ــرای کارفرمای ــوان کارگــر ب ــه عن ــراد ب ــن اف ای

می کردنــد. کار 

ــد  ــتان دماون ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس رئی
ــک  ــند ت ــه س ــزار و 400 قطع ــک ه ــدور ی از ص
ــهرک  ــه در ش ــه 20 کالس ــاخت مدرس ــی و س برگ
مســکن مهــر گیالونــد خبــر داد و گفــت: 40 هکتــار 
از اراضــی دولتــی شهرســتان دماونــد بــه ارزش 140 
ــان در 6 ماهــه نخســت ســال جــاری  ــارد توم میلی

ــد. آزادســازی گردی
ــزار  ــک ه ــدور ی ــه ص ــاره ب ــا اش ــر ب ــد رنجب محم
و 400 قطعــه ســند تــک برگــی در شهرســتان 
دماونــد اظهــار کــرد: مهمتریــن هــدف مــا تبدیــل 
ــه اســناد تــک برگــی اســت کــه  اراضــی دولتــی ب
ایــن امــر کمــک بزرگــی بــه جلوگیــری از ســاخت 
و ســازهای غیرمجــاز و زمیــن خــواری در ایــن 

شهرســتان می کنــد.
وی افــزود: خوشــبختانه ایــن ایــن آمــار بــه نوعــی 
در ســطح اســتان تهــران بی نظیــر بــوده اســت چــرا 
کــه آنچــه بــر مــا تکلیــف شــده بــود تــک برگــی 
کــردن 700 ســند بــود در حالــی کــه مــا توانســتیم 
یــک  هــزار و 400 ســند تــک برگــی صــادر کنیــم.

رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان دماونــد بــا 
اشــاره بــه عملیــات پــروژه مســکن مهــر در دماونــد 
تصریــح کــرد: متاســفانه ایــن پــروژه رونــد خوبــی 
نداشــت امــا بــا همــکاری فرمانــداری و ادارات 
ــه  ــش گرفت ــی در پی ــت خوب ــان وضعی ــات س خدم
ــوع  ــژه موض ــه وی ــردم ب ــای م ــی از دغدغه ه و یک
روســاخت ها بــه ویــژه آســفالت در آن انجــام شــده 

اســت.
رنجبــر ادامــه داد: در ایــن راســتا بــا انجــام برخــی 
پــرورش  و  آمــوزش  اداره  بــا  هــا  هماهنگــی 
شهرســتان دماونــد تصمیــم بــر ســاخت مدرســه 20 
کالســه در شــهرک مســکن مهــر گیالونــد داریــم 

ــرد. ــم ک ــاخت آن خواهی ــه س ــدام ب ــه اق ــه ک ک
وی از جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز 
بــه عنــوان یکــی از اهــداف مهــم برشــمرد و گفــت: 
در طــول 6 مــاه گذشــته 40 هکتــار از اراضــی دولتی 
ــازهای  ــاخت و س ــرف و س ــورت تص ــه ص ــه ب ک
ــارد  ــغ 140 میلی ــه مبل ــود ب ــده ب ــاز درآم غیرمج

تومــان رفــع تصــرف شــد.
ــه  ــتان اضاف ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس رئی
کــرد: آخریــن تخریــب در ایــن شهرســتان مربــوط 
بــه ســادات محلــه بــود کــه بــا همــکاری شــهردار 
ــوه  ــد ق ــه تاکی ــه ب ــا توج ــد و ب ــام ش ــن انج روده
ــر مجــاز  ــورد ســاخت و ســازهای غی ــه در م قضایی
در آن هنــوز یــک روز دیگــر نیــز ایــن موضــوع بــه 

طــول مــی انجامــد.
ــاده 12  ــون کمیســیون م ــه قان ــا توجــه ب ــر ب رنجب
بیــان کــرد: هــر مجــوزی کــه بــرای ســاخت و ســاز 
ــد  ــود بای ــادر می ش ــهر ص ــم ش ــدوده و حری در مح
ــه  ــرا ک ــود چ ــتعالم ش ــازی اس از اداره راه و شهرس
برخــی اوقــات افــراد بــدون اطــالع از ایــن موضــوع 
اقــدام بــه ســاخت ویالهــای میلیــاردی می کننــد و 
پــس از آن درخواســت ســند می نماینــد کــه زحمــات 
آنهــا بــه واســطه عــدم آگاهــی در ایــن خصــوص از 

بیــن مــی رود.

صدور ۱۴۰۰ قطعه سند تک برگی در 
شهرستان دماوند

در همایش پلیس امنیت با اتاق اصناف در شهرستان دماوند مطرح شد؛
فعالیت برخی از اصناف فاقد مجوز در سطح شهرستان دماوند/ ساماندهی اصناف فاقد مجوز در راستای جلوگیری از هرج 

و مرج مورد توجه قرار گیرد

محمــد حســن محمــدی فرمانــده نیــروی 
ــه روح  ــا درود ب ــد ب ــتان دماون ــی شهرس انتظام
ــه  ــهدای عرص ــی و ش ــگ تحمیل ــهدای جن ش
ــروی  ــه نی ــت هفت ــت و گرامیداش ــم و امنی نظ
انتظامــی اظهــار کــرد: ســخنان رهبــر انقــالب 
ــر  ــی ب ــان کشــور مدال ــبز قامت در خصــوص س
ــه جهــت تعامــل، ایجــاد امنیــت  ســینه ناجــا ب

ــت. ــور اس ــم در کش ــراری نظ و برق
ــن  ــا در بی ــت کشــور م ــود امنی ــزود: وج وی اف
کشــورهای اطــراف مرهــون خــون شــهدا اســت 
و مــا خداونــد را بــه دلیــل وجــود ایــن امنیــت 

شــاکریم.
ــد  ــتان دماون ــی شهرس ــروی انتظام ــده نی فرمان
ادامــه داد: از نــگاه بنــده اصنــاف معتمــدان 
پلیــس و مــردم هســتند کــه در ایجــاد امنیــت 
موثــر هســتند و ایــن تعامــل می توانــد بســتری 

ــرای توســعه اقتصــادی باشــد. ب
محمــدی خاطرنشــان کــرد: بــدون وجــود 
ــی،  ــم از سیاس ــت اع ــه فعالی ــت هیچگون امنی
نمی گیــرد  صــورت  فرهنگــی  و  اقتصــادی 
ــتان  ــطح شهرس ــه در س ــاکریم ک ــدا را ش و خ
دماونــد بــا کمتریــن مشــکل در تعامــل بــا اتــاق 

ــتیم. ــه هس ــاف مواج اصن
در  کــرد:  اضافــه  وی 
واقــع اصنــاف در بحــث 
فعالیــت  خدمات دهــی 
ــا ارتبــاط و  خوبــی دارد و ب
ــم  ــتر می توانی ــل بیش تعام
امنیــت مطلوبــی داشــته 

باشــیم.
ــی  ــروی انتظام ــده نی فرمان
بــا  دماونــد  شهرســتان 
اشــاره بــه فعالیــت برخــی اصنــاف فاقــد مجــوز 
در ســطح ایــن شهرســتان تصریــح کــرد: 
ــا وجــود ایــن کــه مــورد  بســیاری از اصنــاف ب
ــد مجــوز  ــه صــورت فاق ــا هســتند ب ــاد م اعتم
بــه فعالیــت می پردازنــد کــه الزم اســت دســت 
بــه دســت یکدیگــر داده و بــه ســاماندهی آنهــا 

ــم. بپردازی
ــوان  ــچ عن ــه هی ــا ب ــرد: م ــان ک ــدی بی محم
ــه  ــد ب ــا بای ــیتم ام ــراد نیس ــب اف ــف کس مخال
ــودن  ــدم دارا ب ــه ع ــند ک ــته باش ــر داش خاط
بــه  بســیاری  مشــکالت  می توانــد  مجــوز 
دنبــال داشــته باشــد، حتــی بســیاری از صنــوف 
تــا پاســی از شــب بــه فعالیــت می پردازنــد کــه 

ــند. ــوز باش ــد مج ــت فاق ــن اس ممک
وی ضمــن تشــکر از کســبه شهرســتان دماونــد 
ــس  ــود و پلی ــوان خ ــا آنچــه در ت ــا ب ــت: م گف
امنیــت داریــم در خدمــت ایــن شهرســتان 
هســتیم امــا موضــوع ســاماندهی اصنــاف فاقــد 
ــرج  ــرج و م ــری از ه ــه جهــت جلوگی مجــوز ب

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م بای
در ادامــه ایــن نشســت موســی احمــدی رئیــس 
اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان 

دماونــد اظهــار داشــت: نیــروی انتظامــی حافــظ 
نظــم و آرامــش مــردم در کشــور و بــه تبــع در 
شهرســتان دماونــد اســت و بــه ایــن جهــت مــا 
ــق  ــوده و برایشــان آرزوی توفی ــا ب ــدردان آنه ق

داریــم.
وی بــا اشــاره بــه همــکاری کمیســیون نظــارت 
ــیون  ــرد: کمیس ــوان ک ــد عن ــتان دماون شهرس
نظــارت بــا دیــده ای بــاز و نــگاه مثبــت کمــک 
ــات  ــا از خدم ــتند و م ــاف هس ــاق اصن ــال ات ح

ــم. ــی می کنی ــا قدردان آنه

ــتان  ــه در شهرس ــت ۱۶ اتحادی *فعالی
دماونــد/ شهرســتان دماونــد دارای 
صنفــی  عضــو   ۴۸۰۰ از  بیــش 

اســت مجــوزدار 
ــاق  ــس ات ــه ای رئی ــا خواج ــن علیرض همچنی
ــت  ــن نشس ــد در ای ــتان دماون ــاف شهرس اصن
اظهــار کــرد: شهرســتان دماونــد بیــش از 
ــوز  ــف دارای مج ــو صن ــزار و 800 عض چهاره
ــاخت و  ــوص س ــز در خص ــهرداری نی دارد و ش
ــه  ــن ک ــل ای ــه دلی ــد ب ســازهای تجــاری جدی
دارد  کشــور  در  را  اشــتغال زایی  بیشــترین 

ــدارد. ــی ن دخالت
اتحادیــه در شهرســتان  از فعالیــت  16  وی 
دماونــد خبــر داد و گفــت: ایــن اتحادیه هــا 
و  توزیــع  فنــی،  خدمــات  تولیــد،  از  اعــم 
صنــوف  خصــوص  در  و  هســتند  خدماتــی 
ــه  ــرار گرفت ــار ق ــی در اختی ــز زمین ــم نی مزاح
ــک  ــاز ی ــذاری ف ــال واگ ــون در ح ــه هم اکن ک
ــک  ــده ای نزدی ــا در آین ــتیم ت ــروژه هس ــن پ ای
ــر و  ــاری از س ــا و ع ــان زیب ــا مبلم ــهری ب ش

صــدا و آالیندگــی داشــته باشــیم.

رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان دماونــد ادامــه 
ــورت  ــه ص ــاف ب ــاق اصن ــبختانه ات داد: خوش
ــه  ــدام ب ــاف اق ــیج اصن ــاق بس ــه اتف ــه ب ماهان
ــه  ــد و ب ــوزش می کن ــزاری کالس هــای آم برگ
ــی  ــام صنف ــون نظ ــان قان ــه بی ــب ب ــن ترتی ای

می پردازیــم.
خواجــه ای در خصــوص فعالیــت برخــی صنــوف 
فاقــد مجــوز تصریــح کــرد: اتحادیه هــا تــا حــد 
ــد  ــا بای ــد ام ــراد را شناســایی می کنن ممکــن اف
ــه افزایــش آمــار ســاخت و  ــا توجــه ب ــم ب بدانی
ســاز میــزان فعالیــت صنف هــای بــدون مجــوز 
ــد کــه  ــود؛ هرچن هیــچ وقــت صفــر نخواهــد ب
ــران  ــتان ته ــطح اس ــد در س ــتان دماون شهرس
جایــگاه دوم را از لحــاظ وارد کــردن سیســتم و 
ــه خــود اختصــاص داده  ــی ب فعالیت هــای قانون

اســت.
آتــی  مــاه  دو  طــول  در  کــرد:  بیــان  وی 
ســاماندهی صنــوف فاقــد مجــوز در شــهرهای 
دماونــد، گیالونــد، آبســرد و رودهــن در دســتور 
ــود  ــا وج ــبختانه ب ــرد و خوش ــرار می گی کار ق
ــرایط  ــاهد ش ــا ش ــای اتحادیه ه ــات رؤس زحم
ــد هســتیم. ــتان دماون ــی در ســطح شهرس خوب
ــا  ــد ب ــتان دماون ــاف شهرس ــاق اصن ــس ات رئی
ــوزه  ــم در ح ــار تی ــکاری چه ــه هم ــاره ب اش
ــزان کاالی  ــان کــرد: در گذشــته می ــاف بی اصن
قاچــاق در ایــن شهرســتان بــه  10 درصــد 
بــا  هم اکنــون  بحمــداهلل  و  بــود  رســیده 
میــزان  ایــن  صورت گرفتــه  همکاری هــای 
ــورد  ــازار م ــدک اســت و مشــکالت ب بســیار ان

بررســی قــرار می گیــرد.

نصب فیلترهای آلودگی  هوا در کارگاه های تولیدی ریخته گری روستای اسالم آباد دماوند/ عدم استقبال از تولیدات 
کارگاه های منبت کاری روستای آیینه  ورزان

ــداری  معــاون برنامه ریــزی و اداری مالــی فرمان
از  شهرســتان دماونــد در راســتای حمایــت 
ــان از  ــدگان و بررســی مشــکالت آن ــد کنن تولی
کارگاه هــای ریخته گــری و منبــت کاری بازدیــد 
ــوری  ــیاوش ن ــدا س ــد ابت ــن بازدی ــرد؛ در ای ک
ــداری  معــاون برنامه ریــزی و اداری مالــی فرمان
از کارگاه هــای ریخته گــری شــیرآالت واقــع در 
ــد کــرد و از نزدیــک  روســتای اســالم آباد بازدی
در جریــان برخــی از مشــکالت ایــن کارگاه هــا 

همچــون آلودگی هــای صوتــی و محیطــی، 
کمبــود فضــای تولیــد و مشــکل گاز بهــای ایــن 

ــرار گرفــت. کارگاه هــا ق
بــرای  ریخته گــری  تولیــدی  کارگاه هــای 
برخــی از اهالــی روســتا مشــکالتی ایجــاد 
شــد،  مقــرر  بازدیــد  ایــن  در  کــه  کــرده 
ــط  ــارت محی ــا نظ ــری ب ــای ریخته گ کارگاه ه
زیســت نســبت بــه نصــب فیلترهــای الزم 
اقــدام نماینــد. آلودگی هــا  جهــت کاهــش 
ــداری  معــاون برنامه ریــزی و اداری مالــی فرمان
ــن  ــه ای ــن در ادام ــد همچنی ــتان دماون شهرس

بازدیــد از کارگاه هــای منبــت کاری واقــع در 
ــرد. ــد ک ــه  ورزان بازدی ــتای آیین روس

ــی،  ــم کارگاه ــای ک ــون فض ــکالتی همچ مش
ــا و  ــن کارگاه ه ــدات ای ــتقبال از تولی ــدم اس ع
نبــود یک تشــکل منســجم بــه منظــور پیگیری 
ــق کســب و کار در  ــا و رون ــن کارگاه ه ــور ای ام
ایــن بازدیــد از ســوی هنرمنــدان تولیــد کننــده 
بــه آگاهــی معــاون برنامه ریــزی و اداری مالــی 

ــید. ــداری رس فرمان

ــد  رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان های دماون
ــل  ــواد غیرقاب ــرم م ــت: 600 کیلوگ ــس گف و پردی
مصــرف از مراکــز عرضــه گوشــت و مــرغ در 

ــد. ــط گردی ــف و ضب ــد کش ــه گیالون منطق
در  کــرد:  اظهــار  گفتگویــی  در  امامــی  علــی 
ــه  ــز عرض ــر از مراک ــد روز اخی ــی چن ــدی ط بازدی
ــدود 600  ــد، ح ــه گیالون ــرغ در منطق ــت و م گوش
ــانی  ــرف انس ــل مص ــواد غیرقاب ــواع م ــرم ان کیلوگ
ــرغ و  ــه م ــه، کل ــنگدان، پاچ ــر، س ــون جگ همچ
ــته کشــف و  ــخ مصــرف گذش ــد تاری ــی منجم ماه

ــد. ــط گردی ضب
ــر  ــی ه ــع علم ــق مناب ــه مطاب ــان اینک ــا بی وی ب
ــل  ــد عام ــوده می توان ــی آل ــاده غذای ــرم م ــد گ ص
ــرد  ــک ف ــی در ی ــاد گوارش ــای ح ــاد بیماریه ایج
بالــغ را باشــد، خاطرنشــان کــرد: در ایــن بازدیدهــا 
ــد  ــواد فاس ــرم از م ــش از 600 کیلوگ ــذف بی ــا ح ب
در حقیقــت از بیمــاری بیــش از 6 هــزار نفــر از 

ــت. ــده اس ــل آم ــه عم ــری ب ــان جلوگی هموطن
شهرســتان های  دامپزشــکی  شــبکه  رئیــس 
دماونــد و پردیــس ادامــه داد: از همشــهریان عزیــز 
خواســتاریم بــه هنــگام خریــد مــواد پروتئینــی حتمــًا 
بــه مشــخصات موجــود در برچســب، بــه خصــوص 
شــرایط نگهــداری و تاریــخ مانــدگاری محصــوالت 

ــژه ای داشــته باشــند. توجــه وی
امامــی در پایــان بــر اهمیــت و نقــش ویــژه 
در  دامپزشــکی  اداره  بهداشــتی  نظارت هــای 
ــردم  ــتفاده م ــورد اس ــذای م ــت غ ــالمت و امنی س

ــرد. ــد ک تأکی

کشف و ضبط ۶۰۰ کیلوگرم مواد 
غیرقابل مصرف از مراکز عرضه گوشت 

و مرغ در منطقه گیالوند
ساخت »کیسه هوشمند«، دستاورد جدید 

آموزشکده سما واحد رودهن

مدیــر مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور دانشــگاه 
ــه  ــاخت »کیس ــن از س ــد روده ــالمی واح آزاد اس
ــما  ــه ای س ــی و حرف ــکده فن ــمند« در آموزش هوش

ــر داد. ــن خب ــد روده واح
ــای  ــز رشــد واحده ــر مرک جــالل حیدربیگــی، مدی
فنــاور دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رودهــن و 
مجــری طــرح ســاخت »کیســه هوشــمند« اظهــار 
و  جشــنواره  دهمیــن  در  دانشــگاه  ایــن  کــرد: 
نمایشــگاه فــن آوری نانــو هشــت محصــول نانویــی 

ــت. ــه داده اس ارائ
 smart pack »وی افــزود: »کیســه هوشــمند
نتیجــه طــرح پژوهشــی »بررســی اســتفاده از 
افزایــش مانــدگاری محصــوالت  نانــو ذرات در 
دکتــر  همــکاری  بــا  کــه  اســت  کشــاورزی« 

ذوالقرنیــن انجــام گرفتــه اســت.
ــاور دانشــگاه آزاد  ــر مرکــز رشــد واحدهــای فن مدی
اســالمی واحــد رودهــن مانــدگاری بیشــتر میوه هــا، 
ســبزی ها و صیفی جــات، اســتفاده از فــن آوری نانــو 
ــت  ــا، زیس ــد باکتری ه ــری از رش ــد، جلوگی در تولی
تخریــب پذیــر بــودن، جلوگیــری از ضایعــات میــوه، 
افزایــش ارزش افــزوده ناشــی از صــادرات و کمــک 
بــه اقتصــاد خانــواده را از ویژگی هــای کیســه 

هوشــمند عنــوان کــرد.



شناسایی و انهدام باندهای برگزار کننده 
مهمانی  های شبانه در شهرستان دماوند

در نشست کارگروه اشتغال شهرستان دماوند مطرح شد؛
بررسی ۶ طرح روستا تعاون جهت اشتغال زایی در شهرستان دماوند/ ثبت نام  ۱۷۵ کارورز و ۲۳ واحد تولیدی از 

شهرستان دماوند در سامانه طرح کارورزی

امنیــت عمومــی  پلیــس اطالعــات و  نماینــده 
شهرســتان دماونــد از شناســایی و انهــدام باندهــای 
ســال  از  شــبانه  مهمانی هــای  کننــده  برگــزار 
واحدهــای صنفــی  پلمــب  و  تاکنــون  گذشــته 
ــاد  ــت ایج ــه عل ــد ب ــتان دماون ــف در شهرس متخل

داد. خبــر  اجتماعــی  ناهنجاری هــای 
ــاء  محمدرضــا شــریفی در نشســت کمیســیون ارتق
ــداری  امنیــت اجتماعــی و اخالقــی در محــل فرمان
ایــن شهرســتان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه نیــروی 
انتظامــی در حــوزه فرهنگ ســازی امکانــات زیــادی 
ــوص  ــبختانه در خص ــت: خوش ــار داش ــدارد، اظه ن
ــای  ــی فعالیت ه ــی و اجتماع ــای فرهنگ کارگروه ه
خوبــی صــورت گرفتــه اســت کــه امیدواریــم شــاهد 

عملکــرد بهتــری نیــز در آینــده باشــیم.
ــوزه  ــده در ح ــئولیت بن ــان مس ــزود: در زم وی اف
ــد مهــم  ــدادی بان ــت اجتماعــی در رودهــن تع امنی
برگزارکننــده مهمانی هــای شــبانه از ســال گذشــته 
ــدم شــد  ــایی و منه ــن بخــش شناس ــون در ای تاکن
و رونــد فعالیــت ایــن افــراد بــه ایــن صــورت بــود 
کــه در فضــای مجــازی اقــدام بــه انجــام تبلیغــات 
ــراد در آن مــکان  ــا دعــوت اف ــام کــرده و ب و ثبت ن

حاضــر می شــدند.
امنیــت عمومــی  پلیــس اطالعــات و  نماینــده 
شهرســتان دماونــد ادامــه داد: همچنیــن در گذشــته 
ــد  ــردد مانن ــر ت ــای پ ــی در محل ه ــوف متخلف صن
ــد  ــوری مانن ــه ام ــن ب ــگاه آزاد روده ــل دانش مقاب
صــرف قلیــان و بازی هــای نه چنــدان متعــارف 
ایــن  شناســایی  انجــام  بــا  کــه  می پرداختنــد 
ــه  ــا پلمــب شــد و در حــال حاضــر هیچگون واحده

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن زمین ــکلی در ای مش
بخــش  در  فعــال  *ســفره خانه های 
ــتند ــاله هس ــوز ۱۰ س ــن دارای مج روده

شــریفی در خصــوص وضعیــت ســفره خانه های 
ســنتی موجــود در بخــش رودهــن تصریــح کــرد: در 
ــم  ــال داری ــدادی ســفره خانه فع بخــش رودهــن تع
کــه مجــوز آنهــا از ســوی نیــروی انتظامــی صــادر 
نشــده و در گذشــته از طریــق اتحادیــه بــه صــورت 

10 ســاله اخــذ مجــوز شــده بــود.
وی اضافــه کــرد: ایــن اماکــن محــل بســیار 
ــر موجــه و حتــی  ــراد غی ــرای تجمــع اف مناســبی ب

ارازل و اوبــاش اســت.
*شناســایی و طــرد اتبــاع بیگانــه در 

دماونــد شهرســتان 
امنیــت عمومــی  پلیــس اطالعــات و  نماینــده 
ــوع  ــه موض ــز ب ــاره ای نی ــد اش ــتان دماون شهرس
شناســایی و طــرد اتبــاع بیگانــه در شهرســتان 
ایــن موضــوع  بیــان کــرد:  دماونــد داشــت و 
ــاع  ــرار دارد و اتب ــی ق ــروی انتظام ــه نی ــورد توج م
ــران شناســایی و طــرد  ــی در ای ــدرک اقامت ــد م فاق
می شــوند امــا الزم اســت کــه از صــدور کارت 
ــود  ــری ش ــه جلوگی ــراد غیرموج ــرای اف ــش ب آمای
ــوص  ــدی در خص ــکالت بع ــروز مش ــاهد ب ــا ش ت

نباشــیم. اجتماعــی  آســیب های 
ــتر در  ــرل بیش ــام کنت ــه انج ــد ب ــا تاکی ــریفی ب ش
مناطــق حاشیه نشــین ایــن شهرســتان تصریــح 
ــد  ــه شهرســتان دماون ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــمال  ــمت ش ــه س ــی ب ــور مواصالت ــن دو مح در بی
ــه آن  ــی ب ــای مختلف ــرار دارد فرهنگ ه ــور ق کش

می شــود. تزریــق 
وی خاطرنشــان کــرد: در بخــش رودهــن مباحــث 
امنیــت اخالقــی مــورد توجــه قــرار دارد و در دماونــد 
ــراد  ــواد مخــدر و اف ــاش، م ــز حضــور ارازل و اوب نی
حامــل اســلحه غیــر مجــاز مطــرح بــود کــه 
خوشــبختانه در طــرح ذوالفقــار عملکــرد بســیار 
ــع ســالح داشــتیم. ــه خل ــژه در زمین ــه وی ــی ب خوب

برگزاری اردوی جهادی توسط دانشجویان 
دانشگاه های آزاد دماوند و رودهن 

گروه هــای جهــادی شــهید محمــد ابراهیــم همــت 
ــیج  ــا از بس ــیرت نی ــماعیل س ــید اس ــهید س و ش
واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه های  دانشــجویی 
ــانی  ــه زده خراس ــن در مناطــق زلزل ــد و روده دماون

ــدند. ــر ش ــمالی حاض ش
تیــم جهــادی شــهید محمــد ابراهیــم همــت 
ــیج  ــا از بس ــیرت نی ــماعیل س ــید اس ــهید س و ش
واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه های  دانشــجویی 
ــی و  ــدف محرومیت زدای ــا ه ــن ب ــد و روده دماون
ترویــج فرهنــگ اســالمی انقالبــی، در قالــب اردوی 
ــه  ــهریور ب ــی 23 ش ــهریورماه ال ــادی از 12 ش جه
ــه زده خراســان شــمالی اعــزام شــدند. مناطــق زلزل
ســاخت انبــار علوفــه، خانــه دام، مشــارکت در 
ســاخت خانــه اهالــی، کنــدن پی، ســاخت ســرویس 
بهداشــتی و دیــوار کشــی از جملــه اقدامــت ایــن دو 
ــی و  ــتاهای اخل ــه در روس ــود ک ــادی ب ــروه جه گ
دنــگل از توابــع شهرســتان بجنــورد اســتقرار یافتــه 

ــد. بودن
برگــزاری کالس هــای معرفتــی و ورزشــی، اکــران 
فیلــم، برپایــی حالقــات بصیرتــی از دیگــر اقدامــات 

ــن اردو می باشــد. ــه در ای صــورت گرفت
حضــور حداکثــری در مناطــق محــروم، تــالش 
ــرای محرومیت زدایــی، ترویــج فرهنــگ اســالمی  ب
انقالبــی و آشــنایی دانشــجویان بــا مشــکالت 
و معضــالت و آســیب های مختلــف در مناطــق 

ــود. ــادی ب ــن اردوی جه ــداف ای ــروم از اه مح

نشســت کارگــروه اشــتغال در شهرســتان دماوند 
دســتگاه های  گــزارش  ارائــه  رویکــرد  بــا 
اجرایــی در خصــوص طــرح تســهیالت مشــاغل 
ــاون  ــتا تع ــی کارورزی، روس خانگــی، طــرح مل
و تکاپــو در محــل فرمانــداری ایــن شهرســتان 

برگــزار شــد.
کار  تعــاون  اداره کل  معــاون  دلیــری  ســام 
و رفــاه اجتماعــی اســتان تهــران در ایــن 
ــن  ــدف از تشــکیل ای ــرد: ه ــار ک نشســت اظه
ــات مناســب در  ــعه خدم ــل نشســت ها توس قبی
شهرســتان و ارائــه خدمــات بــه جامعــه هــدف 

ــت. اس
چندیــن  پیشــین،  نشســت  در  افــزود:  وی 
ــاون  ــتا، تع ــرح روس ــوص ط ــه در خص مصوب
ــه از آن  ــد ک ــرح ش ــد مط ــتان دماون در شهرس
ــرح  ــروه ط ــکیل کارگ ــه تش ــوان ب ــه می ت جمل
ــاره  ــدار اش ــت فرمان ــا مدیری ــاون ب ــتا، تع روس

ــرد. ک
ــی  ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــاون اداره کل تع مع
اســتان تهــران ادامــه داد: همــکاران مــا در 
در  را  طرح هایــی  نزدیــک  از  تعــاون  اداره 
ــد  ــه تایی ــه ب ــد ک ــد کردن ــن خصــوص بازدی ای
شهرســتان دماونــد رســیده اســت و الزمــه 
ــب  ــا در قال ــی طرح ه ــر بررس ــن ام ــق ای تحق
صورت جلســه توســط کارگــروه شهرســتان، 

ــت. ــران اس ــتان ته ــه اس ــت ب ــد و هدای تایی
دلیــری اضافــه کــرد: در صــورت تصویــب 
و  شهرســتانی  کارگــروه  توســط  طرح هــا 
ــا  ــاد تعاونی ه ــران، ایج ــتان ته ــه اس ــی ب معرف
در روســتا محقــق شــده و از تســهیالتی کــه در 
ایــن خصــوص در نظــر گرفتــه شــده بهره منــد 

می شــوند.
وی تصریــح کــرد: آنچــه کــه بــه عنــوان 
مــالک مــد نظــر قــرار دارد یافتــن روســتاهایی 
بــا مزیت هــای خــاص اســت کــه قابلیــت 
ــد و در  ــته باش ــدار را داش ــتغال پای ــاختار اش س
ــران  ــتان ته ــرح در اس ــوص 100 ط ــن خص ای

ــد. ــد می رس ــه تایی ب
ــی  ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــاون اداره کل تع مع
اســتان تهــران از ارائــه 58 طــرح در ایــن 
اســتان خبــر داد و گفــت: برخــی طرح هــا 
ــش از 200  ــودن بی ــا دارا ب ــی ب ــل قالیباف مث
تعاونــی صنایــع دســتی در اســتان تهــران تاییــد 
نمی شــود زیــرا بــازار فــروش و مزیــت رقابتــی 
ندارنــد، امــا تعاونی هــای معدنــی در شهرســتان 
دماونــد بــه دلیــل پتانســیل شهرســتان عملکــرد 

قوی تــری دارنــد.

دلیــری بیــان کــرد: طــرح روســتا تعــاون 
ظرفیت هــای  و  مزیــت  یافتــن  هــدف  بــا 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــتان م شهرس
و تمــام پتانســیل های خدماتــی، تولیــدی و 
تامیــن نیــاز کــه قابلیــت تبدیــل بــه شــرکت را 
ــا در  ــوند، ام ــرح می ش ــن ط ــد مشــمول ای دارن
ــورد توجــه  ــی م ــو ظرفیت هــای کل طــرح تکاپ

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــه  ــی در برنام ــور کل ــه ط ــرد: ب ــان ک وی بی
ششــم توســعه ظرفیتــی در جهــت حفــظ 
جمعیــت روســتاها و جلوگیــری از مهاجــرت بــه 
شــهرها مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــر ایجــاد 
ــتاییان،  ــرای روس ــب ب ــادی مناس ــه اقتص چرخ
ــا  ــتاییان ب ــرای روس ــی ب ــت رقابت ــاد ظرفی ایج

ــت. ــده اس ــد ش ــتاها تاکی ــایر روس س
شهرســتان  در  اشــتغال  کارگــروه  نشســت 

دماونــد
شهرســتان  روســتاهای  *بیشــتر 
دماونــد بــه مناطــق خوش نشــین 

شــده اند تبدیــل 
ــی  ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــاون اداره کل تع مع
بیشــتر  تقریبــا  داد:  ادامــه  تهــران  اســتان 
روســتاهای شهرســتان دماونــد بــه مناطــق 
خوش نشــین تبدیــل شــده اند کــه در واقــع 
ــن  ــه ای ــدارد و ب ــتاییان ن ــرای روس ــی ب منافع
جهــت دولــت چهــار هــزار و  800 میلیــارد 
ــعه  ــدوق توس ــل صن ــهیالت از مح ــان تس توم
ملــی بــا ســود 6 درصــد بــرای حفــظ ســاکنان 
ــتا و ایجــاد بســتر اشــتغال در آن در نظــر  روس

ــت. ــه اس گرفت
ــوع  ــن موض ــار ای ــرد: در کن ــه ک ــری اضاف دلی
ــای  ــرمایه گذاری در فض ــت س ــدوق ضمان صن
ــر  ــن براب ــا چندی ــد ب ــا بتوان ــده ت کاری وارد ش

ــت  ــهیالت ضمان ــت تس ــرای دریاف ــرمایه ب س
ــن  ــه ای ــت ک ــر داش ــد در نظ ــه بای ــد، البت کنن
ــل  50  ــه حداق ــتاهایی ک ــه روس ــهیالت ب تس
باشــند  داشــته  روســتا  در  ســاکن  خانــوار 

می یابــد. اختصــاص 
وی اشــاره ای بــه عقــد تفاهم نامــه بــا مجموعــه 
ــن  ــران و همچنی ــتان ته ــازندگی اس ــیج س بس
موسســه توســعه روســتایی اســتان تهــران 
ــرادی از  ــاس اف ــن اس ــر ای ــت: ب ــت و گف داش
ــورت  ــه در ص ــوند ک ــی می ش ــتاها معرف روس
ــه و  ــهیل گری پرداخت ــه تس ــروه ب ــد کارگ تایی
ــا را  ــکالت تعاونی ه ــطه مش ــوان واس ــه عن ب

می کننــد. منعکــس 
ــی  ــاه اجتماع ــاون کار و رف ــاون اداره کل تع مع
ــر   ــال حاض ــرد: در ح ــد ک ــران تاکی ــتان ته اس
ــد  ــتان دماون ــاون از شهرس ــتا تع ــرح روس 6 ط
معرفــی شــده اســت کــه بــه تفکیــک ســه مورد 
در حــوزه صنایــع معدنــی، یــک مــورد در حــوزه 
گردشــگری و طبیعــت گــردی جــام جهان بیــن 
دماونــد، یــک مــورد ماهــی رودافشــان و یــک 

ــند. ــدک می باش ــی ف ــورد تعاون م
ــای  ــی طرح ه ــرد: تمام ــان ک ــری خاطرنش دلی
ــتان  ــروه شهرس ــد کارگ ــه تایی ــد ب ــور بای مذک
ــوی  ــد از س ــورت تایی ــد و در ص ــد برس دماون
شهرســتان، اســتان تهــران بــا ورود بــه آن بــه 

ــردازد. ــرح می پ ــی ط بررس
علــی  نشســت  ایــن  ادامــه  در  همچنیــن 
مشــهدی عباســی رئیــس اداره کار، رفــاه و 
امــور اجتماعــی شهرســتان دماونــد اظهــار 
ــه ای کــه  داشــت: خوشــبختانه هــر پنــج مصوب
در نشســت قبلــی مطــرح شــد اجرایــی گردیــد 
ــک  ــاد ی ــه ایج ــوان ب ــان می ت ــن می ــه از ای ک
تعاونــی در محلــه مرانــک شــهر آبســرد و 

و  شــورا  بخشــداری،  توســط  اطالع رســانی 
ــرد. ــاره ک ــن اش ــاران روده دهی

وی افــزود: برخــی از طرح هــای موجــود در 
ــبکه  ــد ش ــده و بای ــتاره دار ش ــاری س ــال ج س
ــورت  ــد و در ص ــدا کن ــت در آن ورود پی بهداش
تصویــب طــرح، ایــن نهــاد نیــز بایــد در کارگروه 

ــد. ــور یاب ــتغال حض اش
شهرســتان  در  اشــتغال  کارگــروه  نشســت 

دماونــد
*تاکنــون طرحــی در خصوص مشــاغل 
ــه  ــد ارائ ــتان دماون ــی در شهرس خانگ

ــده است نش
اجتماعــی  امــور  و  رفــاه  کار،  اداره  رئیــس 
شهرســتان دماونــد بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح 
ــرد:  ــح ک ــد تصری کارورزی در شهرســتان دماون
ــده  ــم ش ــرارداد تنظی ــه ق ــن خصــوص س در ای
و  175 کارورز و 23 واحــد پذیرنــده ثبت نــام 

کرده انــد.
و  ویژگــی   در خصــوص  عباســی  مشــهدی 
مزایــای طــرح کارورزی گفــت: ایــن طــرح بــه 
منزلــه تبــادل نظــر بیــن دانشــگاه و کارآفریــن 
ــط  ــه محی ــل ب ــراد فارغ التحصی ــد و اف می باش
ــار  ــرارداد چه ــد ق ــا عق ــده و ب ــی ش کار معرف
ــه در  ــوند ک ــه کار می ش ــغول ب ــاه مش ــا 6 م ت
صــورت تمایــل طرفیــن ایــن همــکاری ادامــه 
ــه  ــت بیم ــال معافی ــا دو س ــد و ب ــدا می کن پی

ــراه اســت. هم
ــان کــرد: تاکنــون طرحــی در خصــوص  وی بی
ــه  ــد ارائ ــتان دماون ــی در شهرس ــاغل خانگ مش
نشــده اســت کــه در صــورت چنیــن طرح هایــی 

ــود. ــال ش ــا ارس ــد گزارش ه بای
ــتان  ــی شهرس ــد صنعت ــار واح *چه
ــت  ــرح کارورزی ثب ــرای ط ــد ب دماون
نــام کردنــد/ ۱۷ مــورد صــدور مجــوز 
مشــاغل خانگــی در شهرســتان دماوند 

ــته ایم داش
ــاون  ــدی مع ــان احم ــت آرش آقاج ــی اس گفتن
اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان 
دماونــد چهــار واحــد صنعتــی در خصــوص 
ــج مــورد  ــد، پن ــام کردن طــرح کارورزی ثبــت ن
مراجعــه بــرای عقــد قــرارداد نیــز داشــتیم کــه 

ــد. ــرارداد ش ــاد ق ــه انعق ــر ب ــورد منج دو م
وی افــزود: همچنیــن 17 مــورد صــدور مجــوز 
ــال  ــوز در ح ــورد مج ــی و 15 م ــاغل خانگ مش
پیگیــری اســت کــه غالبــا در زمینــه قالی بافــی، 
گوهــر  و  جواهرســازی  فنــی  مهارت هــای 

تراشــی و خیاطــی می باشــد.

ــم  ــارک پرچ ــیک در پ ــای کالس ــش خودروه همای
شــهر رودهــن واقــع در شهرســتان دماونــد بــا 
حضــور بیــش از 140 خــودرو کالســیک، آنتیــک و 

ــد. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــیکلت ب موتورس
ــواری و  ــت موتورس ــس هیئ ــگری، رئی ــا عس  پوری
ــار  ــی اظه ــن در گفتگوی ــهر روده ــی ش اتومبیلران
کــرد: در ایــن همایــش کــه در فضایــی مناســب و 
هوایــی مطلــوب بــا اســتقبال بی نظیــر مــردم شــرق 
تهــران برگــزار شــد، حــدود 140 خــودرو کالســیک 

ــدادی موتورســیکلت حضــور داشــتند. و تع
ــان  ــت جوان ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــزود: پ وی اف
معرفــی و شناســاندن انــواع خودروهــای کالســیک 
ــن  ــزاری ای ــم برگ ــداف مه ــی از اه ــردم یک ــه م ب

ــود. ــنواره ب جش
ــهر  ــی ش ــواری و اتومبیلران ــت موتورس ــس هیئ رئی
ــای  ــف مشــخصی از خودروه ــت: تعری ــن گف روده
ایــن  واقــع  در  و  گفــت  نمی تــوان  کالســیک 
خودروهــا اعتبــار خاصــی در صنعــت جهانــی تولیــد 
ــه  ــی ک ــا در زمان ــن خودروه ــد و ای ــودرو دارن خ
در کشــور تولیــد کننــده تولیــد شــده اند دارای 

مشــخصه ای بودنــد کــه مانــدگار شــده اند.

همایش خودروهای کالسیک در پارک 
پرچم شهر رودهن برگزار شد

اجرای ۸ طرح گردشگری، تجاری و ورزشی 
در شهر رودهن 

ــرح  ــت ط ــرای هش ــن از  اج ــهر روده ــهردار ش ش
ــهر و  ــن ش ــی در ای ــاری و ورزش ــگری، تج گردش
کلنگ زنــی ســه طــرح بــا جــذب ســرمایه گذار 

ــر داد. ــده خب ــاه آین ــی دو م ط
ــت  ــرای هش ــی از اج ــی در گفتگوی ــدی کچوی مه
ــهر  ــی در ش ــاری و ورزش ــگری، تج ــرح گردش ط
ــبختانه در  ــرد: خوش ــار ک ــر داد و اظه ــن خب روده
شــهر رودهــن شــاهد پیشــرفت خوبــی در حوزه های 
مختلــف بودیــم و وجــود نیروهــای خــوب در حــوزه 
شــهرداری و شــورای شــهر عامــل موفقیــت در ایــن 

ــوده اســت. خصــوص ب
ــت  ــگری فعالی ــوزه گردش ــا در ح ــه داد: م وی ادام
خــود را آغــاز کردیــم و بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه 
تهــران و شــرایط آب و هوایــی مناســب، طرح هــای 

خوبــی در ایــن خصــوص تدویــن و ارائــه شــد.
حــوزه  در  کــرد:  تصریــح  رودهــن  شــهردار 
ــه تجــاری  ــی در منطق ســرمایه گذاری فضــای خوب
و گردشــگری اجــرا گردیــده و در حــوزه اقتصــادی و 

ــت. ــته اس ــر از گذش ــرایط بهت ــز ش ــی نی عمران
ــت  ــر هش ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــی تصری کچوی
ــاری و  ــی، تج ــگری، ورزش ــوزه گردش ــروژه در ح پ
خدماتــی تعریــف شــده کــه در نهایــت از ایــن تعداد، 
ســه طــرح بــا مشــورت و جــذب ســرمایه گذار 
ــات  ــده عملی ــی دو مــاه آین ــد و ط ــراه گردی هم
قــرار می گیــرد. کلنگ زنــی آن در دســتور کار 

ــمال کشــور  ــردد در محــور ش ــه ت ــه ب ــا توج وی ب
بیــان کــرد: در کمتــر از دومــاه آینــده شــاهد 
ــگری  ــوزه گردش ــی در ح ــی پروژه های ــگ زن کلن
باحضــور ســرمایه گذار در بخــش خصوصــی در 
ــاری،  ــی، تج ــه ورزش ــگری، مجموع ــوزه گردش ح
ــگ،  ــالن بولین ــتخر، س ــیده و اس ــهربازی سرپوش ش
ــورت  ــوت ک ــتوران و ف ــگ و رس ــات پارکین خدم

ــود. ــم ب خواهی

با همت سازمان خیریه آبشار عاطفه ها شعبه ابا محمد شرق استان تهران؛
امیر تاجیک، خواننده مطرح کشورمان در بین دانش آموزان دبستان ۱۵ خرداد روستای جابان دماوند حضور پیدا کرد 

۲۰۰ بسته آموزشی بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد

امیــر تاجیــک، خواننــده مطــرح کشــورمان بنــا 
ــه  ــی خندوان ــه تلویزیون ــه در برنام ــی ک ــر قول ب
داده بــود، امــروز بــا حضــور در یکــی از مــدارس 
بســته   200 توزیــع  و  دماونــد  شهرســتان 

ــرد. ــل ک ــود عم ــد خ ــه عه آموزشــی ب
توزیــع  مراســم  حاشــیه  در  تاجیــک  امیــر 
دانش آمــوزان  بیــن  آموزشــی  بســته های 
دبســتان 15 خــرداد روســتای جابــان واقــع 
ــت  ــه هم ــه ب ــد ک ــتان دماون در بخــش شهرس
ــا  ــعبه اب ــا ش ــار عاطفه ه ــه آبش ــازمان خیری س
ــد،  ــزار ش ــران برگ ــتان ته ــرق اس ــد ش محم
اظهــار کــرد: مســبب آغــاز ایــن مراســم برنامــه 

ــود. ــه ب ــی خندوان تلویزیون

وی افــزود: در آن برنامــه 
قــول داده بودیــم کــه 
بــه  فشــرده  لوح هــای 
خیــران دهیــم تــا بــه 
نیازمنــد  افــراد  دســت 
برســد و بــا تعــدادی لــوح 
ــتیم  ــه داش ــرده ای ک فش
جمــع آوری  مبلغــی 
 200 امــروز  شــد؛ 
در  را  آموزشــی  بســته 
ــن  ــد بی ــتان دماون شهرس
و  دختــر  دانش آمــوزان 
ــن کار را در  ــد ای ــم و همانن ــدا کردی ــر اه پس
نظــر داریــم در شــیراز نیــز انجــام دهیــم.
ایــن خواننــده مطــرح کشــورمان تصریــح کــرد: 
ــر یادداشــت،  ــن بســته آموزشــی شــامل دفت ای
ــراش  ــن و ت ــش، پاک ک ــط ک ــی، خ ــداد رنگ م

بــوده اســت.
تاجیــک بــا اشــاره بــه فعالیــت کمرنــگ 
ــان  ــیقی بی ــوزه موس ــد در ح ــتان دماون شهرس
کــرد: تــور کنســرت های مــا بعــد از ایــام 
عــزاداری محــرم و صفــر از گیــالن آغــاز 

. د می شــو
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا بــه ســمت 
اصفهــان و شــیراز خواهیــم رفــت و در صــورت 

همــکاری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــز  ــتان نی ــن شهرس ــد در ای ــتان دماون شهرس

برگــزار می کنیــم. کنســرت 

ایــن خواننــده نامــی کشــور اضافــه کــرد: 
مبلغــی کــه در آن کنســرت جمــع آوری خواهــد 
شــد، بــه افــراد نیازمنــد داده می شــود و صــرف 

ــه خواهــد شــد. ــور خیری ام
ــا  ــار عاطفه ه ــه آبش ــازمان خیری ــل س مدیرعام
شــعبه ابــا محمــد)ع( شــرق اســتان تهــران نیــز 
در خصــوص فعالیت هــای ایــن ســازمان اظهــار 
کــرد: ســازمان خیریــه آبشــار عاطفه هــا شــامل 
400 شــعبه در سراســر کشــور اســت کــه شــعبه 

ــرق  ــد در ش ــا محم اب
بــه  تهــران  اســتان 
مرکزیــت شهرســتان 
حــال  در  دماونــد 

ــت. ــت اس فعالی
مختــاری  محبوبــه 
اقــدام  خصــوص  در 
امیــر  خیرخواهانــه 
بــه  تاجیــک گفــت: 
بــه  وفــای  منظــور 
عهــد ایــن هنرمنــد 
بنــا بــر قولــی کــه 

ــوت  ــود، از وی دع ــه داده ب ــه خندوان در برنام
کردیــم تــا هدایایــی بــه دانش آمــوزان نیازمنــد 

اهــدا کنــد.
ــورت  ــن در ص ــرد: همچنی ــان ک وی خاطرنش
ــم در  ــرده می توانی ــای فش ــه لوح ه ــروش بقی ف
زمینــه تأمیــن جهیزیــه و درمــان کمــک خوبــی 
داشــته باشــیم کــه امیدواریــم ایــن اقــدام 
پایه گــذار اقــدام خیــر دیگــر در شهرســتان 

ــود. ــد ش دماون
الزم بــه ذکــر اســت رئیــس اداره آمــوزش 
اداره ورزش و جوانــان  و پــرورش و رئیــس 
شهرســتان دماونــد نیــز در ایــن مراســم حضــور 

ــتند. داش

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند خبر داد؛
شناسایی ۳۵۴ نفر معلول در بخش رودهن/ برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه )CBR( در بخش رودهن تقویت می شود

رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان 
نفــر   354 شناســایی  از  دماونــد 
معلــول  و تقویــت برنامــه توانبخشــی 
در   )CBR( جامعــه  بــر  مبتنــی 

بخــش رودهــن خبــر داد.
ــت  ــن نشس ــاز در اولی ــین بی نی حس
توانبخشــی مبتنــی بــر جامعــه در 
ــار  ــن اظه ــداری روده ــل بخش مح
کــرد: بــر اســاس قانــون جامــع 
حمایــت ازمعلــوالن، فــرد معلــول 
کســی اســت کــه دچــار ضایعــه 

فاقــد  و  شــده  روانــی  و  ذهنــی  جســمی، 
ــای  ــام فعالیت ه ــت انج ــای الزم جه توانایی ه
روزمــره اســت و بــه ایــن ترتیــب عملکــرد فــرد 

اختــالل می شــود. دچــار 
ــن  ــش روده ــول در بخ ــود 354 معل وی از وج
خبــر داد و افــزود: از ایــن تعــداد 229 نفــر 
بخــش  در  نفــر   125 و  شــهری  حــوزه  در 
روســتایی شناســایی شــده کــه اقداماتــی از 
ــات  ــه خدم ــازل، ارائ ــازی من ــل مناسب س قبی
بهداشــتی و دریافــت مســتمری بــه ایــن افــراد 

می شــود. ارائــه 
اداره بهزیســتی شهرســتان دماونــد  رئیــس 
 )CBR( ــه ــی برجامع ــه مبتن ــه داد: برنام ادام
یکــی از فعالیت هــا در حــوزه توانبخشــی اســت 
کــه بــه  ارائــه خدمــات بــه افــراد دارای معلولیت 

بــه ویــژه در مناطقــی که دسترســی بــه خدمات 
توانبخشــی کمتــر اســت می پــردازد و بــا توجــه 
ســازمان  اجتماعــی،  مســئولیت پذیری  بــه 
ــوذ  ــب نف ــه ضری بهزیســتی در صــدد اســت ک
ــای  ــوزه ه ــتا در ح ــطح روس ــات را در س خدم
ــوالن  ــا شناســایی معل ــدد افزایــش داده و ب متع

ــد. ــه کن ــا ارائ ــه آنه ــته تری ب ــات شایس خدم
ناشــنوایی،  از  پیشــگیری  طــرح  از  بی نیــاز 
تنبلــی چشــم و مشــاوره پزشــکی و ژنتیــک در 
جهــت پیشــگیری از اختــالل ژنتیــک و کاهــش 
معلولیــت بــه عنــوان برنامه هــای اجرایــی 

ــرد. ــام ب ــتی ن ــازمان بهزیس ــط س توس

پلمب یک واحد نانوایی به علت کم فروشی و 
استعمال مواد مخدر در شهر آبسرد

رضــا میــرزا کریمــی مســئول بازرســی اتــاق اصناف 
شهرســتان دماونــد از پلمــب یــک واحــد نانوایــی در 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ک ــر داد و اظه ــرد خب ــهر آبس ش
بــه شــکایت های متعــدد از نانوایی هــای ســطح 
ــا در  ــن واحده ــی از ای ــد، بازرس ــتان دماون شهرس
دســتور کار قــرار گرفــت و متاســفانه در اولیــن روز از 
ایــن بازرســی شــاهد تخلفاتــی ماننــد کم فروشــی و 

تخلــف در کســب بودیــم.
ــز شــاهد ســکونت  ــوارد نی ــزود: در برخــی م وی اف
در  کــه  هســتیم  نانوایــی  واحــد  در  کارگــران 
صــورت مشــاهده هــر یــک از ایــن تخلفــات بــدون 
ــوع  ــی موض ــه بررس ــدام ب ــی اق ــه اغماض هیچ گون
ــم  ــی خواهی ــد نانوای ــاز پلمــب واح و در صــورت نی

ــرد. ک
مســئول بازرســی اتــاق اصنــاف شهرســتان دماونــد 
در  نانوایــی  واحــد  یــک  پلمــپ  خصــوص  در 
ــد  ــن واح ــف ای ــرد: تخل ــح ک ــرد تصری ــهر آبس ش
ــواد  ــات و م ــتعمال دخانی ــی و اس ــامل کم فروش ش
ــه ایــن  ــاک اســت کــه ب ــوع شــیره تری مخــدر از ن
ــم  ــا تنظی ــد و ب ــط ش ــود ضب ــایل موج ــب وس ترتی

ــد. ــب گردی ــور پلم ــد مذک ــه واح صورت جلس



با حضور رایزن بازرگانی فنالند صورت گرفت؛
افتتاح نخستین نمایندگی رسمی هلدینگ تجاری تامیستوی کشور فنالند در شهرستان دماوند

 پایــگاه خبــری تــارود- آییــن افتتــاح نخســتین نمایندگــی رســمی 
هلدینــگ تجــاری تامیســتوی کشــور فنالنــد بــا حضــور رایــزن بازرگانــی 
ســفارت فنالنــد، فرمانــدار شهرســتان دماونــد، شــهردار و رئیــس شــورای 
شــهر دماونــد و جمعــی از مســئوالن در محــل شــرکت مبلمــان مرکــزی 

ــزار شــد. ــد برگ در دماون
ــذ  ــن اخ ــت ضم ــته اس ــراردادی توانس ــزی در ق ــان مرک ــرکت مبلم ش
ــور  ــه کش ــود را ب ــان خ ــوالت مبلم ــتو، محص ــاری تامیس ــی تج نمایندگ
فنالنــد صــادر و در ازای آن وســایلی بــرای ســاخت کلبــه چوبــی وارد کنــد.

ــه  ــان ب ــی مبلم ــوالت ایران ــر محص ــک کانتین ــال ی *ارس
ــد فنالن

ــن  ــیه ای ــزی در حاش ــل مرک ــرکت مب ــل ش ــکوهی، مدیرعام ــرز ش فریب
ــد  ــران و کشــور فنالن ــن ای ــکاری اقتصــادی بی ــم در خصــوص هم مراس
اظهــار کــرد: در ســال 1394، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 94 تاجــر 
ــران دعــوت کــرد و تنهــا شــرکتی کــه در آن دعــوت  ــه ای ــدی را ب فنالن
ــدی جنــس بفروشــد، شــرکت مبــل مرکــزی  ــه تاجــران فنالن توانســت ب

بــود.
ــد  ــان بخرن ــا مبلم ــه از م ــد ک ــول کردن ــدی قب ــران فنالن ــزود: تاج وی اف
ــا  ــه م ــی ب ــه چوب ــان کلب ــروش مبلم ــا در ازای ف ــرارداد، آن ه ــق ق و طب
ــید. ــه امضــا رس ــه بخــش ب ــرارداد در س ــن خصــوص، ق ــد؛ در ای می دهن

مدیرعامــل شــرکت مبــل مرکــزی گفــت: کاالهــای شــرکت مــا و آن هــا 
صــادر و وارد شــد و در مرحلــه بعــد مقــرر گشــت تــا اجناســی کــه بــرای 
ــد بیایــد و در ایــران  ــود، مــواد اولیــه اش از فنالن ــازار ایــران مناســب تر ب ب

تکمیــل شــود.
ــال 1395  ــر س ــای آخ ــرارداد در روزه ــتین ق ــه داد: نخس ــکوهی ادام ش
انجــام شــد و یــک کانتینــر بــه فنالنــد ارســال شــد و اکنــون چنــد ماهــی 

ــا در آن کشــور در حــال فــروش اســت. ــاس م اســت کــه اجن
وی تصریــح کــرد: یــک کانتیــر از محصــوالت بــرای ســاخت کلبــه چوبــی 
از فنالنــد وارد بنــدر عبــاس شــده و امــروز بــه دماونــد حرکــت کــرده تــا 
ــا محصــوالت ارســالی آن هــا،  ــد را در ماه هــای آینــده آغــاز کنیــم؛ ب تولی

ــاخت. ــوان س ــی می ت ــا، اســتخر و … چوب ــف کلبه ه ــواع مختل ان
*جلوگیری از خروج ۲ میلیون دالر ارز از کشور

ــته  ــال گذش ــه در 6 س ــان اینک ــا بی ــزی ب ــل مرک ــرکت مب ــل ش مدیرعام
ــان  ــت، بی ــده اس ــه ش ــور گرفت ــون دالر ارز از کش ــروج دو میلی ــوی خ جل
کــرد: اجناســی کــه وارد می کنیــم، تنهــا در چیــن و ویتنــام تولیــد 

ــم. ــت داری ــد مزی ــا چن ــا آن ه ــت ب ــرای رقاب ــا ب ــود و م می ش
ــران  ــه ای ــا، فاصل ــن مزیت ه ــی از مهم تری ــرد: یک ــه ک ــکوهی اضاف ش
ــی  ــران ایران ــر کارگ ــا و دیگــری دســتمزد کمت ــا اروپ ــن ت ــه چی نســبت ب
ــت   ــی رغب ــرکت های اروپای ــه ش ــود ک ــث می ش ــوارد باع ــن م ــت؛ ای اس

ــند. ــته باش ــران داش ــا ای ــرای مشــارکت ب بیشــتری ب
وی خاطرنشــان کــرد: ایــران زیرســاخت های جــاده ای، شــهرک های 
ــوان  ــام دارد؛ می ت ــه ویتن ــی نســبت ب ــی و ظرفیت هــای بســیار خوب صنعت
توســعه اقتصــادی و صــادرات را گســترش داد؛ در گذشــته اجنــاس از چیــن 

ــم. ــوی آن را گرفتی ــه جل ــارج می شــد ک وارد و ارز از کشــور خ
مدیرعامــل شــرکت مبــل مرکــزی افــزود: امــروز تولیــد کلبه هــای چوبــی 
ــت؛  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــد در دس ــتان دماون ــردم شهرس ــاز م موردنی
چراکــه ســاخت کلبه هــای چوبــی نیــاز بــه جــواز ســاخت و تغییــر کاربــری 

ــود  ــه خ ــه ب ــاری آن را در خاورمیان ــی انحص ــا نمایندگ ــرکت م ــدارد؛ ش ن
ــن  ــد، ای ــراف دماون ــی در اط ــم حت ــه می توانی ــت ک ــاص داده اس اختص

ــروش برســانیم. ــه ف محصــول را ب
ــون دالر  ــک میلی ــاالنه ی ــود س ــرکت خ ــه در ش ــان اینک ــا بی ــکوهی ب ش
ــت:  ــم، گف ــان داری ــول مبلم ــد محص ــان تولی ــارد توم ــار میلی ــادل چه مع
ــای  ــؤوالن و بانک ه ــت مس ــرمایه و حمای ــه س ــاز ب ــادرات نی ــعه ص توس
ــت  ــور فعالی ــر کش ــزی در سراس ــل مرک ــی مب ــل دارد؛ 100 نمایندگ عام

ــد. دارن
ــردم  ــن از م ــرد: همچنی ــان ک ــزی  بی ــل مرک ــرکت مب ــل ش مدیرعام
خواســتاریم، در راســتای اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری بــا 
ــن از پول هــای خــود  هدف تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، بجــای ســود گرفت
ــد  ــی بپردازن ــوالت داخل ــد محص ــرمایه گذاری در تولی ــه س ــا  ب در بانک ه
ــرمایه گذار در  ــراد س ــکاری با اف ــاده هم ــزی آم ــل مرک ــرکت مب ــرا ش زی

ــد. ــغلی می باش ــه ش ــن زمین ای
محتــرم  فرمانــدار  جانبــه  همــه  هــای  حمایــت  از  شــکوهی 
مراســم  ایــن  در  مســئوالن  ســایر  حضــور  و  دماونــد  شهرســتان 
تشــکر و قدردانــی کــرد و خوســتار همــکاری بیشــتر شــهرداری و 
 شــورای اســالمی شــهر دماونــد بــا ایــن شــرکت تولیــدی گردیــد.

بانــک  ریاســت  ویــژه  همــکاری  از  خــود  ســخنان  ادامــه  در  وی 
نماینــده ســابق  و  تهــران  اســتان  ســپه شــعبه گیالونــد و شــرق 
مجلــس  در  فیروزکــوه  و  دماونــد  شهرســتان های  فعلــی  و 
آورد. عمــل  بــه  قدردانــی  و  تشــکر  نیــز  اســالمی   شــورای 

*ورود شرکت های فنالندی به تجارت با ایران
کیمــو الکســونن، رایــزن بازرگانــی ســفارت فنالنــد در ایــران نیــز 
ــرژی  ــدن و ان ــه مع ــف از جمل ــای مختل ــد در زمینه ه ــرد: فنالن ــار ک اظه
ــد در  ــور فنالن ــی دارد؛ کش ــابقه طوالن ــاک س ــرژی پ ــوص ان ــه خص ب
ــه  ــران ب ــا ای ــد آن را ب ــه می توان ــی دارد ک ــای آب تخصــص خوب زمینه ه

ــذارد. ــتراک بگ اش
ــای  ــوص صحبت ه ــران در خص ــد در ای ــفارت فنالن ــی س ــزن بازرگان رای
ــح  ــران تصری ــه ای ــکا علی ــوری آمری ــس جمه ــپ، رئی ــد ترام ــر دونال اخی
کــرد: تخصــص مــا در زمینــه بازرگانــی اســت و تخصــص سیاســی نداریــم؛ 
ــخنان  ــا س ــه آی ــم ک ــر کنی ــد صب ــون بای ــه اکن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــر؛ آن  ــا خی ــری دارد ی ــکا روی بخــش تجــارت تأثی ــوری آمری رئیس جمه

ــم. ــر دهی ــوص نظ ــن خص ــم در ای ــت می توانی وق

ــران و  ــور ای ــادی دو کش ــای اقتص ــه همکاری ه ــاره ب ــا اش ــونن ب الکس
ــدی وارد  ــرکت فنالن ــک ش ــه ی ــت ک ــه ای نیس ــرد: هفت ــان ک ــد بی فنالن
ــق نمایشــگاه ها  ــه از طری ــأله ای اســت ک ــن مس ــران نشــده و ای ــازار ای ب
ــنا  ــران آش ــا ای ــدی ب ــرد و شــرکت های فنالن ــمینارها صــورت می گی و س

می شــوند.
ــران  ــن ای ــن خصــوص، تفاهم نامه هــای همــکاری بی ــه داد: در ای وی ادام

و فنالنــد امضــا شــده کــه از مهم تریــن آن هــا در زمینــه انــرژی اســت.
*تولیدات چوبی بازار خوبی دارد

رایــزن بازرگانــی ســفارت فنالنــد در ایــران عنــوان کــرد: فنالنــد در مســأله 
تولیــدات چوبــی بــه خصــوص ســاخت خانه هــای چوبــی مهــارت خوبــی 
ــای  ــته جنگل ه ــه ادوار گذش ــد نســبت ب ــه فنالن ــه خصــوص اینک دارد؛ ب

بیشــتری دارد.
ــرژی  ــگل ان ــه جن ــوط ب ــائل مرب ــد در مس ــرد: فنالن ــان ک ــونن بی الکس
بیشــتری می گــذارد؛ چراکــه تولیــدات چوبــی بــازار خوبــی دارد کــه تعامــل 

ــه آن هاســت. امــروز شــرکت تامیســتو از جمل
ــزود:  ــادی اف ــه اقتص ــد در زمین ــران و فنالن ــاط ای ــده ارتب ــاره آین وی درب
پــس از توافــق هســته ای، حجــم مبــادالت دائــم در حــال افزایــش اســت 

و هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه ایــن رونــد کنــد شــود.
ــد در  ــرد: فنالن ــه ک ــران اضاف ــد در ای ــفارت فنالن ــی س ــزن بازرگان رای
ــک  ــران کم ــه ای ــد ب ــی می توان ــزات معدن ــدن و تجهی ــای مع زمینه ه
ــا  ــد ب ــور فنالن ــره وری آب، کش ــه و به ــه تصفی ــن در زمین ــد؛ همچنی کن
ــن  ــران در ای ــه ای ــد ب ــی می توان ــه خوب ــی ب ــع آب ــود مناب ــه کمب ــه ب توج

ــد. ــک کن ــوزه کم ح
الزم بــه ذکــر اســت مســئوالن شهرســتان دماونــد نیــز در مراســم افتتــاح 
ــد در ایــن  نمایندگــی رســمی هلدینــگ تجــاری تامیســتوی کشــور فنالن
ــق اقتصــادی  ــرای صــادرات و رون شهرســتان قــول همــکاری و تعامــل ب

بــا ایــن شــرکت را دادنــد.


