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نگاه نگران نسل های آینده را با مصرف 
بهینه آب به آرامش تبدیل کنیم.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران

واژه ســرطان کــه ایــن روزهــا از زبــان کشــاورزان دماونــدی زیــاد شــنیده می شــود، همــان 
گل جالیــز علــف هــرز انگلــی بــا نــام علمــی Orobanche اســت. ریشــه خــود را بــه ریشــه گیــاه 
ــد،  ــتفاده می کن ــد، اس ــی برس ــاه اصل ــه گی ــه ب ــل از اینک ــی قب ــواد غذای ــد و از م ــل می کن وص

گیــاه اصلــی ضعیــف شــده و دیگــر قــادر بــه تولیــد محصــول نمی شــود.
ســاناز پــور علــی کارشــناس ارشــد رشــته کشــاورزی دانشــگاه آزاد رودهــن در ایــن مــورد گفــت: 
ــذر از طریــق تحریــک مــواد ترشح شــده  ــذر شــروع می شــود، ب ــا ب چرخــه زندگــی گل جالیــز ب
توســط ریشــه گیــاه میزبــان در زیرخــاک جوانــه زده و پــس از اتصــال بــه ریشــه گیــاه میزبــان 
ــی  ــت و زمان ــول اس ــه محص ــارت ب ــاز خس ــان آغ ــن هم ــد و ای ــه می ده ــود را ادام ــی خ زندگ
کــه از دل خــاک بیــرون می آیــد، خســارت خــود را بــه محصــول زده اســت. گل جالیــز، انــگل 
بســیاری از گیاهــان زراعــی و غیــر زراعــی اســت کــه بــا اســتقرار روی ریشــه گیاهــان ســاالنه 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــاه انگل ــن گی ــد. ای ــارت وارد می کن ــد خس ــا 100 درص ــط 5 ت ــور متوس به ط
ــال  ــا 13 س ــای آن ت ــد و بذره ــاک می گذران ــر خ ــود را زی ــی خ ــد دوره زندگ ــه 70 درص اینک
امــکان زنــده مانــدن در خــاک را دارد، کنتــرل گل جالیــز را بســیار مشــکل کــرده اســت. ایــن 
انــگل دارای بذرهــای بســیار ریــز بــوده به طــوری هــر بوتــه گل جالیــز حــدود 250 هــزار بــذر 
ــب  ــوند، اغل ــا می ش ــی جابه ج ــاری به راحت ــاد و آب آبی ــط ب ــا توس ــن بذره ــد، ای ــد می کن تولی
بذرهــای گل جالیــز دارای خــواب اولیــه هســتند، حداکثــر فاصلــه بــذر از ریشــه میزبــان بــرای 
ــری  ــرای تأثیرپذی ــان الزم ب ــانتیمتر و مدت زم ــی دو س ــرک جوانه زن ــواد مح ــری از م تأثیرپذی
ــن 48ـ 24  ــت بی ــن کش ــازی زمی ــس از آماده س ــان پ ــه میزب ــرک ریش ــواد مح ــز از م گل جالی

ســاعت اســت.
محســن قرایــی دیگــر کارشــناس ارشــد رشــته کشــاورزی دانشــگاه آزاد رودهــن ادامــه می دهــد: 
زمانــی کــه ایــن ســرطان گیاهــی در مزرعــه آنهــا رشــد می کنــد، تــا 80 درصــد خســارت وارد 
ــع آوری،  ــر ارزش جم ــرا دیگ ــد، زی ــا می کنن ــود را ره ــن خ ــا زمی ــیاری از آنه ــد و بس می کن
ــدارد. البتــه چنــد ســالی اســت کــه ایــن شــک و تردیــد  ــازار را ن ــه ب بســته بندی و فرســتادن ب
ــه سراغشــان  هــم به پایــان رســیده و کشــاورزان کامــًا می داننــد کــه ایــن ســرطان گیاهــی ب
خواهــد آمــد، امــا بــاز می کارنــد چــون چــاره ای جــز ایــن ندارنــد، کشــاورزند، از کودکــی ایــن کار 
را کرده انــد و شــغل آبــا و اجدادشــان اســت، دل بــه کار دیگــری نمی تواننــد بدهنــد. کشــاورزی 
ــد  ــام درآم ــاره تم ــه یک ب ــود و آب الزم نیســت، ب ــذر، ک ــه ب ــن هزین ــه تأمی ــادر ب ــی ق ــه حت ک
ســاالنه اش بــه تــاراج آفــت مــی رود، دیگــر پولــی نیســت، بــذر اصاح شــده بخــرد، یــا کــودی 
کــه ســال بــه ســال قیمتــش اضافــه می شــود، را خریططططططططططططططططططططططــط
طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

ــداری کند. طططططططط
ــده اند.  ــل ش ــز متحم ــبب گل جالی ــه س ــادی را ب ــارت زی ــدی، خس ــاورزان دماون ــال کش امس
موضوعــی کــه جــای خالــی حمایــت از کشــاورز را بــار دیگــر بــه نمایــش می گــذارد. ان شــاءاهلل 
ــم  ــر می کنی ــگل را منتش ــن ان ــا ای ــارزه ب ــای مب ــل راهکاره ــاررود حداق ــی ت ــماره های آت در ش

ــی  ــن موضوع ــود، اصلی تری ــس می ش ــزرگ ح ــبتًا ب ــه ای نس ــه زلزل ــی ک زمان
ــه مســئوالن می شــود، مســئله  ــی هم ــراز نگران ــان نقطــه مشــترک اب ــه ناگه ک
ــی زود  ــا خیل ــن صحبت ه ــش ای ــد آت ــر چن ــه ه ــوده اســت. البت ــای فرس بافت ه
ــزار و  ــک ه ــش از ی ــت بی ــا ثب ــود؛ ام ــوش می ش ــد و زود فرام ــش می کن فروک
ــوع را  ــن موض ــون، ای ــال 85 تاکن ــد از س ــتان دماون ــرزه در شهرس ــرده ل 327 خ
ــاک شــدن اصــل صورت مســئله  ــای پ ــه معن ــد کــه فراموشــی ب ــادآوری می کن ی

نمی باشــد.
بافت هــای فرســوده محدوده هــای آســیب پذیر شــهر در برابــر مخاطــرات 
طبیعــی )به ویــژه زلزلــه( بــه شــمار می آینــد کــه نیازمنــد برنامه ریــزی و مداخلــه 
ــت  ــر رضای ــالوه ب ــر ع ــن ام ــه در ای ــی هســتند ک ــامان یاب ــرای س ــگ ب هماهن
ســاکنان بایــد اجــرای اصــول شهرســازی، معمــاری و اقتصــادی شــهری بــا توجــه 
بــه قابلیــت ســنجی ویــژه همــان منطقــه صــورت گیــرد و بــا دیــدی همه جانبــه، 
ــد  ــن هــدف بای ــه ای ــرای دســتیابی ب ــدام شــود و ب ــای بافــت اق ــه احی نســبت ب

ــرای طــرح فراهــم شــود. ــر ســاخت های الزم ب بســترها و زی
ــود  ــوده موج ــت فرس ــزان باف ــمی از می ــق  و رس ــار دقی ــد آم ــر چن ــفانه ه متأس
ــات  ــده و اقدام ــازی ش ــوده نوس ــای فرس ــزان بافت ه ــد، می ــتان دماون در شهرس
صــورت گرفتــه بــرای نوســازی ایــن بافت هــا، در آرشــیو اخبــار چنــد ســال اخیــر 
بــه چشــم نمی خــورد؛ ولــی آنچــه مســلم اســت ده هــا هکتــار بافــت فرســوده در 
ــرای  ــژه ای ب ــد وجــود دارد کــه اقــدام وی شــهرها و روســتاهای شهرســتان دماون

نوســازی آن هــا صــورت نگرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه وضعیــت نامناســب تســهیالت دولتــی، ایجــاد طرح هــای تشــویقی 
ــش  ــکار پی ــن راه ــردم، اصلی تری ــط م ــوده توس ــای فرس ــازی بافت ه ــرای نوس ب
رو  اســت کــه حفــظ و صیانــت از ســرمایه و منابــع انســانی و کاهــش صدمــات 
و تلفــات ناشــی از زلزلــه از مزایــای انجــام ایــن کار اســت کــه بــا هیــچ معیــاری 

قابــل ارزش گــذاری نیســت. 

سایه غفلت مسئوالن 
بر روی بافت های 

فرسوده!



ــتان  ــدار شهرس ــی فرمان ــی و عمران ــاون فن مع
شــهرداری های  اینکــه  بیــان  بــا  دماونــد 
پــد  احــداث  زمینــه  در  آبعلــی  و  کیــالن 
ــت:  ــد، گف ــل می کنن ــف عم ــر ضعی هلی کوپت
شــهرداری جهــت احــداث ســایت 22 هکتــاری 
ــون  ــد تاکن ــهر دماون ــراری در ش ــکان اضط اس

ــت. ــداده اس ــام ن ــی انج اقدام
علــی شــیوا در نشســت ســتاد مدیریــت بحــران 
شهرســتان دماونــد در محــل فرمانــداری اظهــار 
کــرد: ایــن ســومین نشســت در خصــوص 
احــداث پدهلی کوپتــر اســت کــه  در شهرســتان 
دماونــد برگــزار می شــود و از اهمیــت بســیاری 

برخــوردار اســت.
وی افــزود: هم اکنــون شــهرهای کیــالن و 
ــن  ــن در ای ــذاری زمی ــوص واگ ــی در خص آبعل
ــه  ــا نکت ــد؛ ام ــکل مواجه ان ــا مش ــوص ب خص
اخیــر  زلزله هــای  کــه  اســت  ایــن  مهــم 
تلنگــری بــرای ماســت و بــروز اتفــاق در 
ــاز  ــامل دو ف ــد ش ــد در دماون ــتان دماون شهرس
ــات در  ــن و اتفاق ــد بهم ــوردی مانن ــوادث م ح

ــت. ــی اس ــطح مل س
ــتان  ــدار شهرس ــی فرمان ــی و عمران ــاون فن مع

خصــوص  در  دماونــد 
بحــث اســکان اضطراری 
در ایــن شهرســتان بیــان 
زمینــه  ایــن  در  کــرد: 
ــود  ــه ش ــرح تهی ــد ط بای
الزم  نیازســنجی های  و 

ــرد. ــورت گی ص
داد:  ادامــه  شــیوا 
 13 مــدت  متاســفانه 
ســال اســت کــه زمینــی 
ــهرداری  ــل ش ــار تحوی ــاحت 22 هکت ــه مس ب
ــی در  ــوز اقدام ــا هن ــت ام ــده اس ــد ش دماون
ــه  ــت ک ــه اس ــورت نگرفت ــوص ص ــن خص ای
ــرایط  ــاری ش ــال ج ــان س ــا پای ــم ت امیدواری
بــرای برپایــی چــادر در آنجــا مهیــا شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: اگــر محلــی توســط 
کارشــناس پــرواز مــورد تائیــد قــرار گیــرد بایــد 
ــوی ساخت وســازهای غیرمجــاز اطــراف آن  جل
گرفتــه شــود؛ همچنیــن در مــورد ایجــاد پــارک 
ــر واگــذاری زمیــن نیســت. اضطــراری قــرار ب

ــتان  ــدار شهرس ــی فرمان ــی و عمران ــاون فن مع
دماونــد خاطرنشــان کــرد: در شــهر کیــالن تــا 
ــا  ــراری ب ــد محــل اضط ــال جاری بای ــان س پای
هــدف برپایــی چــادر ایجــاد شــود و شــهرداری 
ــوع را  ــن موض ــه ای ــت ک ــف اس ــالن مکل کی

ــرار دهــد. مدنظــر ق
ــد  ــوع پ ــت موض ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــیوا ب ش
ــهرهای  ــفانه ش ــرد: متاس ــد ک ــر تاکی هلی کوپت
ــف  ــوص ضعی ــن خص ــالن در ای ــی و کی آبعل
عمــل می کننــد و پیگیــری جــدی ایــن از 

ــت. ــت اس ــن نشس ــات ای مصوب

پدهلی کوپتــر  از  *بهره بــرداری 
ــر  ــه فج ــام ده ــرد در ای ــهر آبس ش
ــتان  ــتاهای شهرس ــال جاری/ روس س
شناســنامه  دارای  بایــد  دماونــد 
امــدادی و مکانــی بــرای اســکان 

باشــند اضطــراری 
جعفــر نورمحمــدی در نشســت ســتاد مدیریــت 
بحــران شهرســتان دماونــد در محــل فرمانداری 
اظهــار کــرد: خوشــبختانه پــد هلی کوپتــری در 
ــرداری  ــورد بهره ب ــه رودهــن احــداث و م منطق
قــرار گرفــت و پــد دوم نیــز در ایــام دهــه 
ــرد  ــاه در آبس ــا 22 بهمن م ــان ب ــر همزم فج
بحــث  هم اکنــون  و  می شــود  بهره بــرداری 

رنگ آمیــزی ســطح فــرود در 
حــال انجــام اســت.

نیــز  کیــالن  در  افــزود:  وی 
ــن  ــذاری زمی ــض واگ ــه مح ب
صــورت  الزم  اقدامــات 
آبعلــی  در  می گیــرد؛ 
ــوص  ــن خص ــی در ای مکان های
مشــخص شــده کــه بایــد مــورد 
تاییــد کمیتــه فنــی پــرواز باشــد 
کــه در صــورت تاییــد اقدامــات 
امــا  می گیــرد  صــورت  الزم 

پارکینــگ پیســت محــل مناســبی در ایــن 
نمی باشــد. خصــوص 

ــداث  ــرای  اح ــد ب ــهرداری دماون *ش
اســکان  هکتــاری   ۲۲ ســایت 

کنــد اقــدام جــدی  اضطــراری 
ــداری شهرســتان  مســئول ســتاد بحــران فرمان
دماونــد ادامــه داد: در شــهر دماونــد زمینــی بــه 

ــارک  ــاد پ ــدف ایج ــا ه ــار ب ــاحت 22 هکت مس
اضطــراری و پــد هلی کوپتــر واگــذار شــده کــه 

شــهرداری بایــد بــه آن بپــردازد.
نورمحمــدی خاطرنشــان کــرد: آنچــه کــه 
ــام  ــت، انج ــت اس ــز اهمی ــان حائ ــن می در ای
ــا  ــری ت ــای هلی کوپت ــورد پده ــش در م آزمای
ــورت  ــه در ص ــت ک ــاه اس ــش از 22 بهمن م پی
ــرف  ــص برط ــی نواق ــکالت احتمال ــود مش وج

ــود. ش
ــراری  ــکان اضط ــارک اس ــوص پ وی در خص
بیــان کــرد: مبنــای ایجــاد پــارک اضطــراری بر 
ایــن اســت کــه بــرای هــر خانــوار بایــد محلــی 
بــرای برپایــی چــادر در نظــر گرفتــه شــود کــه 

در شــرایط بحــران، پــس از اتمــام اســکان 
موقــت، کانکــس در آن محــل جانمایــی شــود.
ــداری  ــران فرمان ــت بح ــتاد مدیری ــئول س مس
شهرســتان دماونــد عنــوان کــرد: روســتاها بایــد 
جایــی بــرای اســکان اضطــراری داشــته و دارای 
شناســنامه امــدادی باشــند کــه برخــی از ادارات 
ــرای  ــراری را ب ــکان اضط ــل اس ــی مح کروک

ــد. ــداری ارســال کردن فرمان

در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان دماوند مطرح شد؛
شهرداری های کیالن و آبعلی در زمینه احداث پد هلی کوپتر ضعیف عمل می کنند/ عدم اقدام شهرداری دماوند 

جهت احداث سایت ۲۲ هکتاری اسکان اضطراری

دستگیری عوامل باند صدور گواهینامه 
جعلی رانندگی در شهرستان دماوند

دادســتان عمومــی و انقالب اســالمی شهرســتان 
صــدور  بانــد  عوامــل  دســتگیری  از  دماونــد 
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــی در ای ــه جعل گواهینام

حســن ابراهیمــی بســابی در گفتگویــی اظهــار 
کــرد: در پــی گزارشــات مردمــی مبنــی بــر فعالیــت 
غیرمجــاز یــک آموزشــگاه رانندگی در شــرق اســتان 
تهــران، کــه اخیــرا در حــوزه قضایــی دماونــد 
دســتورات  بــود  کــرده  آغــاز  را  فعالیت هایــی 

ــد. ــادر ش ــی ص قضای
وی افــزود: پــس از انجــام تحقیقــات میدانی توســط 
ــا  ــگاه ب ــن آموزش ــه ای ــد ک ــخص ش ــان مش ضابط
ترفندهــای گوناگــون از جملــه جایگزین کــردن 
افــراد معلوم الحــال بــه جــای متقاضیــان گواهینامــه 
ــت،  ــه ای هنگف ــت هزین ــا دریاف ــا و ب در آزمون ه
ــه  ــق ب ــه موف ــواد ک ــواد و کم س ــراد بی س ــرای اف ب
ــا  ــوند ب ــه نمی ش ــذ گواهینام ــون اخ ــی در آزم قبول
ــد. ــادر می کن ــی ص ــه جعل ــوان گواهینام ــل عن جع

دادســتان عمومــی و انقالب اســالمی شهرســتان 
ــد  ــه بان ــات ب ــه تحقیق ــه داد: در ادام ــد ادام دماون
ــه  ــم ک ــر دســت یافتی ــج نف ــی متشــکل از پن بزرگ
ایــن افــراد در آموزشــگاهی بــا مجــوز قانونــی 
و خــارج از ایــن آموزشــگاه اقــدام بــه جــذب 
ــه در  ــد ک ــوص می کردن ــن خص ــان در ای متقاضی
نهایــت شناســایی، دســتگیر و روانــه زنــدان شــدند.

انجــام  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  ابراهیمی بســابی 
ــه  ــورد گواهینام ــدود 30 م ــی ح ــات ابتدای تحقیق
غیرقانونــی توســط ایــن افــراد شناســایی شــد 
ــی  ــای جعل ــن گواهینامه ه ــال ای ــه در صــدد ابط ک
ــایر  ــتگیری س ــایی و دس ــن شناس ــتیم؛ همچنی هس

ــرار دارد. ــر ق ــه مدنظ ــن زمین ــن در ای مرتبطی
ــگاه  ــن آموزش ــوز ای ــال مج ــوص ابط وی در خص
ــال  ــدد ابط ــا در ص ــرد: قطع ــح ک ــی تصری رانندگ
غیرقانونــی  فعالیــت  کــه  آموزشــگاهی  مجــوز 
مدیریــت و عوامــل دخیــل در آن محــرز شــده 
اســت هســتیم و همچنیــن عوامــل بــه ویــژه افــراد 
ــوم  ــازات محک ــد مج ــه اش ــگاه ب ــر در آموزش حاض

می شــوند.
دادســتان عمومــی و انقالب اســالمی شهرســتان 
دماونــد بیــان کــرد: ایــن افــراد مبلــغ قابــل توجهــی 
تحصیــل مــال نامشــروع کردنــد و عــالوه بــر واریــز 
ایــن مبالــغ بــه حســاب دولــت، بــه جــزای نقــدی، 

زنــدان و شــالق محکــوم خواهنــد شــد.
ابراهیمی بســابی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه تلفــات 
ــی از  ــای ناش ــته ها و زخمی ه ــار کش ــاده ای و آم ج
ــدی  ــه درص ــت ک ــوان گف ــی می ت ــوادث رانندگ ح
ــه عدم مهــارت در رانندگــی  ــوط ب ــار مرب ــن آم از ای
ــت  ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــرادی ک ــذا اف اســت و ل
ــه  ــارات وارده ب ــرم خس ــریک ج ــا ش ــتند قطع داش

کشــور و مــردم هســتند.
جاده هــا  در  بی اعتمــادی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــت  ــدم دریاف ــا و ع ــی خودروه ــی از بی کیفیت ناش
ــت:  ــود گف ــی می ش ــی ناش ــی رانندگ ــوز قانون مج
ــد  ــی باش ــه غیرقانون ــر صــدور گواهینام ــا ب ــر بن اگ
قطعــا امنیتــی در جــاده وجــود نخواهــد داشــت و مــا 
ــی  ــی و دولت ــات خصوص ــگاه ها، موسس ــر آموزش ب
کــه بــا مــال و جــان و نامــوس مــردم در ارتباطنــد 

نظــارت می کنیــم.
دادســتان عمومــی و انقالب اســالمی شهرســتان 
ــون  ــیر قان ــا در مس ــت ت ــردم خواس ــد از م دماون
حرکــت کننــد و اظهــار داشــت: ممکــن اســت کــه 
ــارات  ــات و خس ــب تصادف ــا موج ــن گواهینامه ه ای
مالــی و جانــی شــوند کــه ایــن امــر قطعــا پشــیمانی 

ــی خواهــد داشــت. در پ

در راســتای تأســیس و فعالیــت شــعب و دفاتــر 
ــه  ــاد، موافقت نام ــردم نه ــکل های م ــی تش نمایندگ
موسســه  نمایندگــی  دفتــر  فعالیــت  مجــوز 
خیریــه آبشــار عاطفه هــا در شهرســتان دماونــد 
و  آســیب پذیر  قشــر  بــه  کمک رســانی  جهــت 
بــا  جامعــه  نیازمنــد  افــراد  از  محرومیت زدائــی 
ــن  ــرد بســیار خــوب ای ــت و عملک ــه فعالی ــه ب توج
خیریــه طــی یکســال گذشــته از ســوی فرمانــداری 

ــد. ــادر گردی ــد ص ــتان دماون شهرس
محبوبــه مختــاری، مســئول موسســه خیریــه آبشــار 
گفتگویــی  در  دماونــد  در شهرســتان  عاطفه هــا 
ــه آبشــار  ــاد خیری ــردم نه ــازمان م ــرد: س ــار ک اظه
ائمــه  عنایــت  و  الهــی  لطــف  بــه  عاطفه هــا 
معصومیــن توانســته اســت از بــدو تأســیس تاکنــون 
مؤمنیــن  و  خیریــن  مشــارکت های  جلــوه  بــا 
و  محرومــان  بــه  در جهــت خدمــت  نیکــوکار 
ــب  ــت جل ــه در نهای ــه اهــداف خــود ک دســتیابی ب

ــردارد. ــری ب ــت گام مؤث ــی اس ــت اله رضای
ــا  ــار عاطفه ه ــه آبش ــه موسس ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــی امیرالمؤمنی ــیره عمل ــالی س ــتای اعت در راس
حصــرت علــی )ع( و بــا توجهــات خــاص حضــرت 
ــا عنایــت حضــرت حــق  ولیعصــر عصــر )عــج( و ب
بــه پشــتیبانی ولــی نعمتمــان حضــرت ثامن الحجــج 
علــی ابــن موســی الرضا )ع( بــه همــت چنــد نفــر از 
نیکــوکاران در جــوار ایــن حضــرت در شــهر مشــهد 
تأســیس شــد، گفــت: ایــن خیریــه از همــان ابتــدای 
ــی  ــای تخصص ــرح دیدگاه ه ــا ط ــت ب ــروع فعالی ش
و  نگرشــی  و  کارشناســی شــده  بررســی های  و 
پژوهشــی بــه مســائل اجتماعــی و فرهنگــی تــالش 
داشــته تــا زمینــه را جهــت خدمــت گــذاری هرچــه 

بیشــتر بــه محرومــان جامعــه فراهــم آورد.
وی تأکیــد کــرد: بــا عنایــت خداونــد ایــن موسســه 
چشــم گیری  موفقیت هــای  تاکنــون  توانســته 
ــتان  ــطح اس ــت در س ــه از فعالی ــد ک ــته باش داش
ــت  ــه اس ــترش یافت ــر و گس ــی تغیی ــطح مل ــه س ب
و توانســته 380 شــعبه در کل کشــور تأســیس کنــد 
کــه یکــی از شــعبات این موسســه در شــرق اســتان 
ــا  ــعبه اب ــام ش ــه ن ــد و ب ــتان دماون ــران، شهرس ته
محمــد )ع( می باشــد کــه از دی مــاه ســال گذشــته 
افتتــاح و در راســتای اهــداف ایــن ســازمان فعالیــت 

ــاز نمــوده اســت. خــود را آغ
مســئول موسســه خیریــه آبشــار عاطفه هــا در 
شهرســتان دماونــد ادامــه داد: ایــن شــعبه توانســته 
تــا بــه امــروز تعــداد زیــادی از افــراد واجــد 
شــرایط را در ایــن منطقــه شناســایی و تحــت 
پوشــش قــرار دهــد بــرای نیــل بــه اهــداف و رفــع 
ــاز  ــه نی ــر چــه بیشــتر در منطق ــی ه محرومیت زدای
ــن  ــر و مؤم ــزان خی ــاری عزی ــاعدت و ی ــرم مس مب

ــش دارد. ــر اندی خی

موافقت نامه مجوز فعالیت دفتر نمایندگی موسسه 
خیریه آبشار عاطفه ها در شهرستان دماوند

 در چهارمین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان دماوند مطرح شد؛
عدم تخصیص اعتبار 13 میلیارد تومانی به 41 طرح اقتصاد مقاومتی در شهرستان دماوند/ تصویب طرح پذیرفتن سند واحدهای 

صنعتی جهت تضمین پرداخت تسهیالت بانکی
معــاون برنامه ریــزی، اداری و مالــی فرمانــداری 
ــار  ــص اعتب ــدم تخصی ــد از ع ــتان دماون شهرس
13 میلیــارد تومانــی بــه 41 طــرح اقتصــاد 
مقاومتــی در ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: 
طــرح پذیرفتــن ســند واحدهــای صنعتــی 
جهــت تضمیــن پرداخــت تســهیالت بانکــی بــه 

ــیده اســت. ــب رس تصوی
ــتاد  ــت س ــن نشس ــوری در چهارمی ــیاوش ن س
بــا  دماونــد  شهرســتان  مقاومتــی  اقتصــاد 
حضــور جمعــی از مســئوالن در ســالن جلســات 
ــرد: از  ــار ک ــتان اظه ــن شهرس ــداری ای فرمان
ابتــدای ســال جــاری تعــداد 41 طــرح در قالــب 
توســعه و تکمیــل بــا بیــش از 13 میلیــارد 
تومــان اعتبــار اولیــه داشــتیم کــه ایــن میــزان 
بــرآورد اعتبــارات بــه اســتانداری تهــران ارســال 
ــری از ســوی  ــدام مؤث ــون اق ــا تاکن ــد، ام گردی

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــتان ص اس
ــی  ــای معرف ــز طرح ه ــم تمرک ــزود: اه وی اف
در  مقاومتــی  اقتصــاد  خصــوص  در  شــده 
شهرســتان دماونــد در زمینــه تولیــد و در قالــب 
ــازی،  ــی، قالب س ــواد غذای ــی، م ــع تبدیل صنای
شــیرآالت، دامــداری مبلمــان و مصنوعــات 

ــت. ــوده اس ــی ب بتن
مالــی  و  اداری  برنامه ریــزی،  معــاون 
داد:  ادامــه  دماونــد  شهرســتان  فرمانــداری 
ــد  ــورد بازدی ــین 20 م ــت های پیش ــرو نشس پی
حضــوری بــه همــراه کارشناســان در خصــوص 

پرداخــت تســهیالت صــورت گرفــت.
نــوری خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا افتتــاح 
چهــار شــرکت تولیــدی جدیــد در شــهرک 
بــا ظرفیــت اشــتغال  آیینــه ورزان  صنعتــی 

ــاح  ــر و افتت 120 نف
دو جایــگاه پمــپ 
بنزیــن و »ســی .ان .

ــرمایه  ــا س ــی« ب ج
ســه  از  بیــش 
ــان در  ــارد توم میلی
ســیدآباد  منطقــه 
بــا  گیالونــد  و 
نفــر   15 اشــتغال 

انجــام شــد.
کــرد:  بیــان  وی 
محــور دوم بحــث 
تحــت  امــروز 

عنــوان حمایــت از تولیــد و اشــتغال اســت کــه 
در ایــن راســتا 10 مــورد بازدیــد از شــرکت های 
فعــال در ســطح شهرســتان دماونــد و پیگیــری 
ــرار  ــد مدنظــر ق مســائل مطــرح شــده در بازدی

گرفــت.
معــاون برنامه ریــزی، اداری و مالــی فرمانــداری 
وضعیــت  خصــوص  در  دماونــد  شهرســتان 
اشــتغال در طرح هــای معرفی شــده در ایــن 
شهرســتان گفــت: بــه طــور کلــی یــک هــزار و 

ــتغال  ــورد فرصــت اش 393 م
در شهرســتان دماونــد مطــرح 
شــد کــه از ایــن تعــداد، 896 
ــه کار گمــارده شــدند. نفــر ب

در  کــرد:  اضافــه  نــوری 
ــز  بحــث مشــاغل خانگــی نی
36 مــورد طــرح در ســال 
ــا  جــاری معرفــی شــد کــه ت
ــام  ــورد انج ــال 15 م ــه ح ب

ــت. ــده اس ش
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت 
تســهیالت  دریافــت 

واحدهــای صنعتــی تصریــح کــرد: مشــکل 
بانک هــا در زمینــه پرداخــت تســهیالت بیشــتر 
در خصــوص بحــث تضامنــی بــوده اســت کــه 
تضمیــن واحدهــای صنعتــی بــا مشــکل مواجــه 
ــه از  ــنامه ای ک ــاس بخش ــر اس ــا ب ــد، ام می ش
ــند  ــه س ــد ک ــرر گردی ــد مق ــال ش ــران ارس ته
واحدهــای صنعتــی بــه عنــوان تضمیــن از 
ســوی بانــک پذیرفتــه شــود و ایــن طــرح بــه 

ــت. ــیده اس ــب رس تصوی

ــدگان کار  ــر از جوین ــی 896 نف *معرف
ــدی  ــای تولی ــرکت ها و کارگاه ه ــه ش ب

در شهرســتان دماونــد
اداره کار،  علــی مشــهدی عباســی، رئیــس 
ــد  ــتان دماون ــی شهرس ــور اجتماع ــاون و ام تع
ــزار  ــک ه ــاری ی ــال ج ــت: در س ــار داش اظه
و 393 نفــر جوینــده کار در ایــن شهرســتان 
داشــتیم کــه از ایــن تعــداد، 896 مــورد بــدون 
تســهیالت بانکــی بــه شــرکت ها و کارگاه هــای 

ــدند. ــه کار ش ــی ب ــف معرف مختل
ــی در  ــاغل خانگ ــوص مش ــزود: در خص وی اف
ــتیم و  ــب هس ــدری عق ــد ق ــتان دماون شهرس
نهادهایــی کــه بــه ارائــه طــرح پرداختند، شــامل 
ادارات میــراث فرهنگــی و گردشــگری بــا ارائــه 
هشــت طــرح و صنعــت، معــدن و تجــارت 29 
ــک  ــه بان ــا ب ــن طرح ه ــه ای ــتند ک ــرح هس ط

ــد. ــی گردی معرف
رئیــس اداره کار، تعــاون و امــور اجتماعــی 

شهرســتان دماونــد ادامــه داد: بایــد برخــی 
ــهید و  ــاد ش ــداد، بنی ــه ام ــد کمیت ــا مانن نهاده
امــور ایثارگــران، صنــدوق کارآفرینــی، اداره 
جهــاد  اداره  و  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
کشــاورزی طــرح مشــاغل خانگــی خــود را 

ــد. ــی کنن بررس
ــر از  ــه غی مشهدی عباســی خاطرنشــان کــرد: ب
نهادهــای فــوق، ســایر ادارات نیــز می تواننــد به 
ارائــه طــرح بــه پردارنــد، زیــرا در ایــن خصوص 
ــی  ــت و تمام ــده اس ــخص نش ــهمیه ای مش س
ــا  ــود؛ ام ــال می ش ــران ارس ــه ته ــا ب پرونده ه
ــی  ــه برخ ــت ک ــن اس ــکالت ای ــی از مش یک
ایــن  افــراد کــه در ســال های گذشــته در 
خصــوص تســهیالت بانکــی دریافــت کرده انــد 
ــد. ــت کنن ــدداً آن را دریاف ــد مج ــه نمی توانن ک
وی در خصــوص طــرح کارورزی در شهرســتان 
دماونــد تصریــح کــرد: اولیــن نشســت در ایــن 
ــد و  ــزار ش ــد برگ ــتان دماون ــه در شهرس زمین
ــرار  ــر ق ــد آن را مدنظ ــی بای ــای اجرای نهاده

ــد. دهن
رئیــس اداره کار، تعــاون و امــور اجتماعــی 
شهرســتان دماونــد بیــان کــرد: در زمینــه طــرح 
کارورزی ادارات بایــد بــه طــور کلــی بایــد 
ــورد  ــاورزی، 85 م ــاد کش ــرای جه ــورد ب 61 م
ــورد  ــارت، 40 م ــدن و تج ــت، مع ــرای صنع ب
بــرای میــراث فرهنگــی و گردشــگری، 17 
ــورد  ــرورش، 15 م ــوزش  و پ ــرای آم ــورد  ب م
ــگ و ارشــاد اســالمی و  اداره کار،  ــرای فرهن ب
65 مــورد طــرح بــرای تعــاون و امــور اجتماعــی 

مدنظــر می باشــد.
مشــهدی عباســی عنــوان کــرد: از آغــاز طــرح 
کارورزی تاکنــون در میــان افــراد تحصیل کــرده 
15 مــورد قــراداد منعقــد شــد کــه از ایــن تعــداد 
ــه اداره جهــاد کشــاورزی و  ــوط ب دو طــرح مرب
هشــت طــرح مربــوط بــه اداره صنعــت، معــدن 

و تجــارت شهرســتان دماونــد بــوده اســت.

*ســهمیه ۲83 نفــری طــرح کارورزی 
در شهرســتان دماونــد بــا کمبــود 

ــت ــه اس ــی مواج ثبت نام
ــه  ــا دو هفت ــًا ت ــه تقریب ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
اخیــر شهرســتان دماونــد رتبــه اول را در زمینــه 

کارورزی در ســطح اســتان داشــته اســت، گفت: 
بعیــد اســت کــه تعــداد 283 ســهمیه پیشــنهاد 
ــه طــرح  ــد در زمین ــتان دماون ــه شهرس شــده ب
کارورزی بــه تحقــق برســد، زیــرا کارورز نداریــم 
ــام  ــه ثبت ن ــدام ب ــه اق ــی ک ــداد کارورزان و تع
ــای  ــداد واحده ــورد و تع ــد 35 م ــق کرده ان موف

ــوده اســت. ــده 19 واحــد ب پذیرن
رئیــس اداره کار، تعــاون و امــور اجتماعــی 
شهرســتان دماونــد در مــورد طــرح روســتا 
تعــاون در ایــن شهرســتان یــادآور شــد: تعــداد 
پنــج طــرح در ایــن خصــوص بــه اســتان 
ــچ  ــوز هی ــی هن تهــران ارســال شــده اســت ول
اقدامــی در ایــن زمینــه انجــام نشــده اســت و بــا 
وجــود تأییــد کمیتــه اشــتغال شهرســتان هنــوز 

ــد. ــت نگردی ــه آن پرداخ بودج

نفــر   150 بــرای  *اشــتغال زایی 
متقاضــی جویــای کار در واحد هــای 
شهرســتان  کشــاورزی  تولیــدی 

دماونــد
ــور،  ــادی طهرانی پ ــت، ه ــن نشس ــه ای در ادام
شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  اداره  رئیــس 
دماونــد اظهــار کــرد: ایــن نهــاد همچــون ســال  
ــتای  ــول در راس ــف مح ــی وظای ــته تمام گذش
اقتصادمقاومتــی را بــه طــور کامــل انجــام داده 
ــرده  ــت ک ــی ثب ــاد مقاومت ــامانه اقتص و در س

اســت.
ــالوه  ــرد: ع ــح ک ــتغال تصری ــه اش وی در زمین
بــر اشــتغال واحدهــای پذیرنــده، 11 واحــد 
بــا  و  شناســایی  دماونــد  شهرســتان  در 
ــت  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــه ب ــور اولی ــام ام انج
واحدهــا  ایــن  بــه  نیــز  کارورز  تعــدادی  و 
ــوط  ــتغال مرب ــن اش ــده اند، همچنی ــی ش معرف
ــوص  ــامانه مخص ــاورزی در س ــش کش ــه بخ ب
ــغ  ــار بال ــر اســاس آم ــده اســت و ب ــت گردی ثب
بــر 150 نفــر تــا بــه امــروز اشــتغال ثبــت شــده 

در ســامانه کشــاورزی داریــم.
شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  اداره  رئیــس 
بخــش  در  نفــر   45 اشــتغال  از  دماونــد 
گلخانه هــا در خصــوص آبیــاری تحــت فشــار و 
در صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی خبــر داد و گفــت: 
نویــن  بخــش ســامانه های  در  خوشــبختانه 
ــتان از  ــای شهرس ــعه گلخانه ه ــاری و توس آبی
ــم. ــی گرفتی ــز پیش ــده نی ــداف مشخص ش اه
ــاغل  ــش مش ــرد: در بخ ــان ک ــور بی طهرانی پ
بــا  کشــاورزی  جهــاد  اداره  نیــز  خانگــی 
ــدام  ــد اق ــتان دماون ــپاه شهرس ــی س هماهنگ
ــاط  ــه برگــزاری کالس هــای مشــترکی در نق ب
مختلــف شهرســتان بــه ویــژه روســتاهای 
کمتــر برخــوردار کــرده اســت کــه در راســتای 
ــپاه از  ــی س ــا هماهنگ ــهیالتی ب ــوزش، تس آم
ــه آنهــا  ــی ب بخــش تســهیالت اقتصــاد مقاومت

می شــود. ارائــه 

کیوکوشــین  باشــگاه های  مشــترک  تمریــن 
کاراتــه شهرســتان دماونــد بــا حضــور شــیهان 
ایــرج نــوروزی نماینــده ماتسوشــیما در اســتان 
تهــران بــه جهــت اعطــای نمایندگــی کیوکوشــین 
ــخت کوش و  ــی س ــه مرب ــد ب ــیمای دماون ماتسوش
حــاذق ایــن شهرســتان شــیهان محمدشــکری زیــر 
ــه انجــام پذیرفــت و درجــه دان  ــت کارات نظــر هیئ
ــا  ــدی اعط ــکار دماون ــن ورزش ــز ای ــه نی ــج کارات پن

شــد.
ــئوالن  ــا، مس ــری از کاراته کاه ــع کثی ــن جم همچنی
ورزشــی اداره ورزش و جوانــان، امــام جمعــه دماوند، 
ــرق  ــاجد ش ــور مس ــه ام ــیدگی ب ــز رس ــر مرک مدی
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــران، اعض ــتان ته اس
ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــاون تربیت بدن ــد و مع دماون

ــن حضــور داشــتند. ــن تمری ــد در ای دماون
ایــرج نــوروزی، نماینــده ماتسوشــیما در اســتان  
ــس  ــای رئی ــی از تالش ه ــن قدردان ــران، ضم ته
هیئــت کاراتــه شهرســتان دماونــد، اتحــاد و همدلــی 
ــن  ــی زحمــات ای ــاد و تجل حــال ورزشــکاران را نم
ــرای  ــان ب ــد من ــت: از خداون ــت و گف ــت دانس هیئ
شهرســتان  کاراتــه  هیئــت  مربیــان  مجموعــه 

ــم. ــألت داری ــزون مس ــات روزاف ــد توفیق دماون
ــز  ــد نی ــتان دماون ــه شهرس ــت کارات ــس هیئ ریی
نمایندگــی  اعطــای  گفــت:  مراســم،  ایــن  در 
ــن  ــی ای ــه مرب ــد ب ــیما دماون ــین ماتسوش کیوکوش
ــن  ــج ای ــرای تروی ــو ب ــه جل شهرســتان گامــی رو ب
ورزش رزمــی در دماونــد اســت، کــه مــورد اســتقبال 
هنرجویــان  و  پیشکســوتان  مربیــان،  عمومــی 
ــز  ــتان نی ــن شهرس ــه در ای ــبک های آزاد کارات س

ــت. ــرار گرف ق
ــتقبال  ــد اس ــان دماون ــزود: جوان ــد اف ــدی موح مه
خوبــی از ورزش کاراتــه دارنــد و بایــد اســتعداد 

ــد. ــرورش یاب ــد و پ ــت رش ــن جه ــا در ای آن ه

اعطای نمایندگی کیوکوشین ماتسوشیما به 
مربی کاراته دماوندی

مدرسه استثنایی دخترانه »تالش« در شهر 
دماوند افتتاح و بهره برداری شد

ــهر  ــالش« در ش ــه »ت ــتثنایی دختران ــه اس مدرس
دماونــد بــا حضــور مســئوالن اســتانی و شهرســتانی 

ــد. ــرداری ش ــاح و بهره ب افتت
ــرورش  ــس اداره آموزش وپ ــی، رئی ــرداد پورفتح مه
ــرد:  ــار ک ــم اظه ــن مراس ــد در ای ــتان دماون شهرس
ایــن مدرســه توســط خیــر دماونــدی، حمیــد 
ــک  ــع و در ی ــاحت 750 مترمرب ــیان در مس درویش
طبقــه بــا محوریــت فضــای آموزشــی احــداث شــد.

کالس   6 دارای  مدرســه  ایــن  افــزود:  وی 
شــامل  کالس   11 کل  طــور  بــه  و  آموزشــی 
ــع و  ــپزخانه، مجتم ــه، کارگاه آش ــه، آبدارخان نمازخان
ــن دارا  ــر ای سرویس بهداشــتی می باشــد و عــالوه ب
بــودن سیســتم گرمایــش و سرمایشــی و موتورخانــه 
ــه  ــای مدرس ــر ویژگی ه ــتقل از دیگ ــزی مس مرک

ــت. ــالش 11 اس ت
ــد  ــتان دماون ــرورش شهرس ــس اداره آموزش وپ رئی
ــه  ــال 95 ب ــه در س ــن مدرس ــگ ای ــه داد: کلن ادام
ــتیم  ــاح آن هس ــاهد افتت ــروز ش ــورد و ام ــن خ زمی
ــر در آن  ــتثنایی دخت ــوز اس ــداد 50 دانش آم ــه تع ک

ــد شــد. ــل خواهن مشــغول تحصی



واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در شرق 
استان تهران ادغام نمی شوند

دادستان عمومی و انقالب اسالمی شهرستان دماوند:
دستگیری ۲ زمین خوار حرفه ای در شهرستان دماوند/ پیگیری مشکل بالتکلیفی چندین ساله تعاونی های شهرستان دماوند در 

واگذاری زمین به متقاضیان

محمدمهــدی طهرانچــی، رئیــس دانشــگاه آزاد 
اســالمی اســتان تهــران در گفتگویــی اظهــار کــرد: 
ــگاهی  ــای دانش ــام واحده ــاره ادغ ــه درب ــی ک نکات
ــی در  ــود، جایگاه ــرح می ش ــران مط ــتان ته در اس

نــدارد. آزاد  دانشــگاه  برنامه ریزی هــای 
وی افــزود: در تصمیم گیری هایــی کــه جدیــداً اخــذ 
شــده، مباحــث ناحیــه بنــدی و اشــتراک اســتانی از 
لحــاظ اســتادان و دانشــجویان مطــرح هســت کــه 
مــا بتوانیــم بــا ترکیــب جمعیــت دانشــجوها و بــرای 
ــتان  ــالمی اس ــگاه آزاد اس ــای دانش ــظ واحده حف

تهــران، مدیریــت خوبــی را داشــته باشــیم.
رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان تهــران بیــان 
ــرب  ــالمی در غ ــگاه آزاد اس ــای دانش ــرد: واحده ک
اســتان تهــران بیــش  از حــد بــه هــم نزدیــک اســت 
ــم  ــد را اداره می کنی ــدی واح ــه  صــورت ناحیه بن و ب
ــه  ــه برنام ــران هیچ گون ــتان ته ــرق اس ــا در ش ام
بــرای ادغــام واحدهــای دانشــگاه آزاد اســالمی 

ــم. نداری
عضــو هیــات امنــای دانشــگاه آزاد اســالمی ادامــه 
داد: متناســب بــا طــرح تحولــی کــه بــرای دانشــگاه 
و  حــذف  رشــته ها  از  برخــی  داریــم،  کارآمــد 
ــد  ــر باش ــا مؤث ــد در منطقه ه ــه بتوان ــته هایی ک رش
بــه واحدهــای دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان نهــران 

اضافــه خواهــد شــد.
طهرانچــی دربــاره رشــته پزشــکی در دانشــگاه های 
ــح کــرد: بحــث پزشــکی  آزاد اســتان تهــران تصری
منــوط بــه مجوزهای الزم از وزارت بهداشــت اســت 
ظرفیت هــا  بــه  توجــه  بــا  و  مرحله به مرحلــه  و 

بایــد پیگیــری شــود.
وی افــزود: معاونــت پزشــکی وزارت بهداشــت 
ــران  ــتان ته ــگاه آزاد اس ــا در دانش ــکاران م و هم
ــا مشــکل رشــته پزشــکی  ــر هســتند ت بســیار پیگی

ــود ــل ش ح
ــران و  ــتان ته ــالمی اس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
واحــد تهــران مرکــزی دربــاره بیمارســتان دانشــگاه 
ــود  ــال خ ــه ح ــت ب ــال ها اس ــه س ــن ک آزاد روده
رهــا شــده اســت، گفــت: اگــر همــه منطقــه 
ــتان را  ــک بیمارس ــش ی ــس کش ــن و پردی روده
داشــته باشــد و حمایــت مردمــی را بتوانیــم در کنــار 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رودهــن داشــته باشــیم 

ــرد. ــم ک ــدام خواهی ــا اق ــاظ مجوزه از لح
طهرانچــی اضافــه کــرد: اکنــون دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد رودهــن نیــاز بــه حمایــت مــردم و 
ــا بتــوان ایــن بیمارســتان  مســئوالن منطقــه دارد ت
ــردم  ــه م ــی را ب ــات خوب ــرد و خدم ــل ک را تکمی

ــد. ــه کن ــن ارائ روده

امضاء تفاهم نامه بین موزه علوم و فناوری 
ایران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند

در روز اول نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی و 
فنــاوری تفاهم نامــه ای بیــن مــوزه علــوم و فنــاوری 

ــد منعقــد شــد. ایــران و دانشــگاه آزاد واحــد دماون
علمــی،  همکاری هــای  تفاهم نامــه  امضــاء 
تحقیقاتــی، آموزشــی و پژوهشــی بــا حضــور دکتــر 
محمــد صفــری رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــس  ــی رئی ــیف اهلل جلیل ــر س ــد و دکت ــد دماون واح
ــت. ــورت گرف ــران ص ــاوری ای ــوم و فن ــوزه عل م

صفــری بــا ابــراز خوشــحالی از همکاری هــای 
علمــی پژوهشــی بیــن دانشــگاه آزاد دماونــد و مــوزه 
ــد  ــه می توان ــن تفاهم نام ــت:  ای ــاوری گف ــم و فن عل
ــد،  ــن واح ــرژی در ای ــوزه ان ــه تأســیس م منجــر ب
ــیاء  ــاخت اش ــی و س ــی تفریح ــازی علم ــه ب خان

ــوزه ای شــود. م
ــی  ــیل های خوب ــه پتانس ــه ب ــا توج ــزود:  ب وی اف
آزمایشــگاهی و  زمینــه  در  دماونــد  واحــد  کــه 
ــرای ســاخت  ــد ب ــز می توان کارگاهــی دارد مــورد نی
ــد  ــات واح ــوزه ای از امکان ــیاء م ــوالت و اش محص

ــد. ــتفاده کن اس
اینکــه موزه هــای فنــاوری  صفــری بــا بیــان 
حــدود 50 ســال اســت کــه در دنیــا شــروع بــه کار 
ــی  ــرد متفاوت ــا رویک ــگاه م ــت:  دانش ــد، گف کرده ان
ــی  ــوزش دارد و قصــد دارد روی پژوهش های ــه آم ب
ســرمایه گذاری کنــد کــه بــر همگانــی شــدن علــم 

ــز اســت. متمرک
ــداوم  ــورت ت ــه در ص ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
همــکاری بیــن واحــد و مــوزه امیــدوار اســت 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــد، گف ــه یاب ــا ادام همکاری ه
ــوزه  ــرای م ــی ب ــیاء پژوهش ــاخت اش ــال س در ح

ــتیم. هس
ــوم و  ــوزه عل ــدف م ــه ه ــان اینک ــا بی ــی ب جلیل
ــر  ــتانی در سراس ــعبه های اس ــیس ش ــاوری تأس فن
کشــور اســت، گفــت:  مــوزه علــوم و فنــاوری قصــد 
دارد شــعبه هایی در سراســر کشــور ایجــاد کنــد تــا 
تمامــی مراکــز و روســتاهای اطــراف آنهــا بتواننــد از 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــات موزه ه امکان
ــاوری تنهــا  ــوم و فن وی در ادامــه افــزود: مــوزه عل
ــه  ــه ب ــت بلک ــه نیس ــاء تفاهم نام ــال امض ــه دنب ب

ــت. ــا اس ــن برنامه ه ــدن ای ــی ش ــال اجرای دنب
 10 تاکنــون  کــرد:  اضافــه  جلیلــی  همچنیــن 
تفاهم نامــه بــا دانشــگاه های دیگــر در سراســر 
کشــور بــه امضــاء رســانده ایم کــه بســیاری از آنهــا 

ــیده اند. ــی رس ــه اجرای ــه مرحل ب
ــوزه  ــگ م ــه فرهن ــم ک ــد داری ــزود: قص ــی اف جلیل
ــرا  ــود چ ــه ش ــور نهادین ــاوری در کش ــوم و فن عل
جملــه  از  فنــاوری  و  علــوم  موزه هــای  کــه 
ــت.  ــان اس ــر جه ــی در سراس ــم آموزش ــز مه مراک
ــاال در  ــطح ب ــی س بســیاری از مؤسســات آموزش
جهــان دارای مــوزه علــوم و فنــاوری هســتند مــوزه 
ــه  ــد ب ــه می توان ــر اینک ــالوه ب ــاوری ع ــوم و فن عل
ــد  ــد، می توان ــل می کن ــز آموزشــی عم ــوان مرک عن
ــراث علمــی کشــور هــم  ــرای حفــظ می مرکــزی ب

ــد. باش

ــی اظهــار  حســن ابراهیمــی بســابی در گفتگوی
کــرد: حــوزه قضایــی دماونــد بــه لحــاظ 
زیســت محیطی  و  گردشــگری  جاذبه هــای 
ــرار  ــودجو ق ــراد س ــی از اف ــاوز برخ ــورد تج م
ــث  ــال در بح ــالیان س ــه س ــت ک ــه اس گرفت
ملــی  اراضــی  بــه  تجــاوز  و  زمین خــواری 

ــد. ــوالن دادن ج
وی افــزود: در طــول یــک ســال گذشــته 
ــی  ــه اراض ــاوزان ب ــی از متج ــداد قابل توجه تع
ــد  ــتان دماون ــت محیطی در شهرس ــی و زیس مل
ــدان شــدند و ایــن افــراد  ــه زن شناســایی و روان
یــا  محکومیــت  متعــدد  پرونده هــای  دارای 
جریانــی هســتند کــه در حــال پیگیــری قضایــی 

ــت. ــی اس و قانون
اســالمی  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
ــاوز  ــراد متج ــه داد: اف ــد ادام ــتان دماون شهرس
کــه علیــه طبیعــت خــدادادی و محیــط زیســت 
دماونــد و انفــال و منابــع طبیعــی بی پــروا 
تجــاوز می کردنــد تــا اینکــه دادســتان در مقــام 
مدعی العمــوم بــه وظیفــه ذاتــی و قانونــی خــود 
در برخــورد قاطــع بــا ایــن متجاوزیــن از ادامــه 
ــایی  ــا شناس ــود و ب ــری نم ــان جلوگی تجاوزش
ــه  ــادی روان ــدان اقتص ــن مفس ــتگیری ای و دس

ــدند. ــدان ش زن
ــراً دو  ــرد: اخی ابراهیمــی بســابی خاطرنشــان ک
نفــر از ایــن افــراد متجــاوز مشــهور کــه اشــتهار 
بــه فســاد اقتصــادی، اداری و زمین خــواری 
ــدان  ــه زن ــتگیر و روان ــایی، دس ــتند شناس داش

شــدند کــه از کهولــت ســن برخوردارنــد کــه بــا 
ــی  ــات میدان ــری و تحقیق ــوابق کیف بررســی س
آنــان همگــی  بــه آوردن امــوال بــادآورده 
حکایــت از صــرف عمــر طوالنی شــان در ایــن 

ــوده اســت. راه ب
مفســدان  کــه  هرچنــد  کــرد:  بیــان  وی 
اقتصــادی عامــل مؤثــری بــر رشــد فســاد 
اقتصــادی در ایــن حــوزه قضایــی بودنــد قطعــًا 
خریــداران اراضــی ملــی و برخــی از افــراد 
حقیقــی و حقوقــی و برخــی از تعاونی هــای 
ــاد  ــن فس ــد ای ــر در رش ــی تأثی ــز ب ــکن نی مس
ــدون  ــراد ب ــن اف ــه ای ــد ک ــادی نبوده ان اقتص
مراجعــه بــه ضابطــان قضایــی و ادارات مرتبــط 
مثــل ثبــت اســناد، منابــع، جهــاد کشــاورزی و 
ــدام  ــتعالم اق ــذ اس ــازی و اخ اداره راه و شهرس

ــد. ــن می کردن ــد زمی ــه خری ب

*تاکنــون حــدود 500 هکتــار از اراضی 
ملــی در شهرســتان دماونــد شناســایی 

شد
اســالمی  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
ــال  ــک س ــی ی ــت: ط ــد گف ــتان دماون شهرس
گذشــته بیــش از 500 هکتــار از اراضــی ملــی در 
ایــن شهرســتان شناســایی شــد کــه بــا اقتــدار 
ــان خــارج و در  ــد متصرف ــی از ی دســتگاه قضای
تصــرف دولــت و منابــع طبیعــی قــرار گرفــت.
ابراهیمــی بســابی بیــان کــرد: در حــال حاضــر 
معضلــی کــه در دســتگاه قضایــی دماونــد 

وجــود دارد بحــث تعاونی هاســت کــه اعضــای 
ــده و زمیــن  آنهــا ســالیان ســال بالتکلیــف مان
و پولــی دریافــت نکرده انــد کــه امیدواریــم 

ــردد. ــع گ ــا مرتف ــکل آنه مش
ــه  ــدام ب ــا اق ــه داد: بعضــی از تعاونی ه وی ادام
ــه  ــدون اینک ــد ب ــراد کرده ان ــن از اف ــد زمی خری
اقدامــات قانونــی و رویه هــای معمــول را در 
ــد  ــد از خری ــد و بع ــام دهن ــوص انج ــن خص ای
متوجــه معــارض زمیــن و یــا ملــی بــودن 

ــدند. ــی ش اراض
اســالمی  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
ایــن  کــرد:  تصریــح  دماونــد  شهرســتان 
ــی  ــی دولت ــار از اراض ــا هکت ــواران ده ه زمین خ
آنهــا زنــدان،  را تصــرف کردنــد و جــزای 
ــت  ــه دول ــی ب ــت اراض ــدی، بازگش ــه نق جریم
ــد. ــداران می باش ــر خری ــخگویی در براب و پاس

* بخشــش قاتــل محکــوم بــه اعــدام 
ــاعدت  ــای دم و مس ــت اولی ــا رضای ب

ــد ــتان دماون ــرای شهرس دادس
ابراهیمی بســابی در ادامــه از بخشــش قاتــل 

ــای دم  ــت اولی ــا رضای ــدام ب ــه اع ــوم ب محک
ــر  ــتان خب ــن شهرس ــرای ای ــاعدت دادس و مس
ــح  و  ــگ صل ــداوم فرهن ــی ت ــت: در پ داد و گف
ــده ای در  ــا پرون ســازش در دســتگاه قضایــی، ب
شهرســتان دماونــد مواجــه شــدیم کــه در ســال 
ــه  ــر ب ــاجره  منج ــک مش ــاد و ی ــاق افت 90 اتف

ــود. ــته شــده ب ــل ناخواس قت
ــل  ــات گســترده قات ــس از تحقیق ــزود: پ وی اف
ایــن پرونــده شناســایی و دســتگیر شــد و پــس 
قطعیت یافتــن  و  نهایــی  نتیجــه  اعــالم  از 
ــور،  ــی کش ــوان  عال ــط دی ــم توس ــرای حک اج
ــزد  ــه دادســرا ن ــرای اجــرای حکــم ب ــده ب پرون

ــد. ــال گردی ــی ارس ــع قضای مرج
اســالمی  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
ــه  ــی ک ــه داد: از آنجای ــد ادام ــتان دماون شهرس
ــر  ــا ب ــدس م ــام مق ــالم و نظ ــن اس ــن مبی دی
ــد دارد درصــدد  ــح  و ســازش تاکی فرهنــگ صل
ــواده  ــوش خان ــه آغ ــر راب ــک نف ــه ی ــم ک بودی
بازگردانیــم کــه بــا تالش دادســرای شهرســتان 
دماونــد، رضایــت اولیــای دم اتخــاذ شــد و حکــم 
قصــاص در مــورد ایــن قاتــل اجرایــی نگردیــد.
ابراهیمــی  بســابی خاطرنشــان کــرد: بــه جهــت 
اســت  جنبــه عمومــی   دارای  قتــل  اینکــه 
نمی شــود،  منتهــی  قصــاص  بــه  صرفــا  و 
مجــازات ایــن فــرد در حــال اجراســت و قاتــل 
ــی خواهــد  ــه مــدت پنــج ســال زندان ــده ب پرون

ــود. ب

مســئول بازرســی اتــاق اصنــاف شهرســتان دماونــد 
ــکی  ــد دندانپزش ــک واح ــب ی ــایی و پلم از شناس

ــر داد. ــن خب ــاد روده ــه مهرآب ــاز در منطق غیرمج
رضــا میرزاکریمــی در گفتگویــی اظهــار کــرد: یــک 
ــاد  ــه مهرآب ــاز در منطق ــکی غیرمج ــد دندانپزش واح
ــت در  ــال فعالی ــک س ــدود ی ــن ح ــش روده بخ
داخــل مغــازه ای فعالیــت می کــرد کــه توســط 
و  درمــان  و  بهداشــت  امنیــت، شــبکه  پلیــس 

ــد. ــب ش ــاف پلم ــاق اصن ــی ات بازرس
ــکی از  ــد دندانپزش ــن واح ــفانه ای ــزود: متأس وی اف
نظــر مــکان خدمات دهــی غیربهداشــتی بــوده 
ــم و  ــادرت ترمی ــه مب ــدام ب ــردی اق ــون ف ــه تاکن ک

کشــیدن دنــدان می کردنــد.
گفتنــی اســت همچنیــن فــرد مــورد نظــر کــه خــود 
را در ایــن مــکان دکتــر دندانپزشــک معرفــی کــرده 
اســت غیربومــی و در منطقــه مهرآبــاد رودهــن 
ــت  ــرده جه ــرای نامب ــه ب ــود ک ــت ب مشــغول فعالی
معرفــی بــه مراجــع قضایــی پرونــده تشــکیل 

ــد. گردی

یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در منطقه 
مهرآباد رودهن شناسایی و پلمب شد

راه اندازی مرکز تحقیقات سالمت و 
تندرستی در دانشگاه آزاد رودهن

مرکــز تحقیقــات ســالمت و تندرســتی دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد رودهــن گشــایش یافــت.

عبــاس شــعبانی رئیــس ایــن مرکــز هــدف از 
راه انــدازی مرکــز تحقیقــات ســالمت و تندرســتی را 
پیشــبرد اهــداف دانشــگاه و ارائــه خدمات تندرســتی 
مبتنــی بــر پایــش ســالمت روانــی و جســمانی بــه 
ــا  ــم ب ــان اعــالم کــرد و گفــت: قصــد داری هموطن
ــد  ــود در واح ــای موج ــه ظرفیت ه ــتفاده از هم اس
ــص  ــروی متخص ــری نی ــث به کارگی ــن از حی روده
ــژه همــکاری اعضــای  ــن، به وی و اســتادان اهــل ف
ــی و  ــکالت روح ــی مش ــه بررس ــی ب ــأت علم هی

ــم. ــه بپردازی ــی جامع روان
وی بــا توجــه بــه وجــود تجهیــزات کافــی و 
امکانــات بســیار مناســب کارگاهــی و آزمایشــگاهی 
ــات  ــه خدم ــزود: ارائ ــن، اف ــد روده ــطح واح در س
ــی  ــی، آمادگ ــاوره ورزش ــتی، مش ــالمت و تندرس س
ــکالت  ــی مش ــی، بررس ــه ورزش ــمانی و تغذی جس
روحــی و روانــی ناشــی از اعتیــاد از جملــه مــواردی 
ــن  ــی را در ای ــام کار علم ــت انج ــه قابلی ــت ک اس

ــی دارد. ــز تحقیقات مرک
ــا  ــط ب ــکو مرتب ــت ریس ــالت، تس ــی عض فیزیوتراپ
کامــل  آنالیــز  و  قلبــی  ســکته های  پیش بینــی 
ارگان هــای داخلــی بــدن بــا امــواج الکترومغناطیــس 
ــام  ــز انج ــن مرک ــی در ای ــه صــورت غیرتهاجم و ب

می شــود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند خبر داد؛
امکان اثرگذاری »هارپ« بر روی زمین لرزه وجود ندارد/ گسل مشاء مسبب بسیاری از زمین لرزه های چند ماهه اخیر در منطقه 

دماوند است

ــخ  ــی پاس ــت عموم ــی در نشس ــادی طبس ه
ــای  ــورد زلزله ه ــات در م ــؤاالت و ابهام ــه س ب
ایــران و دماونــد بــا هــدف اطالع رســانی و 
آماده ســازی اهالــی شهرســتان دماونــد در برابــر 
زمین لــرزه احتمالــی برگــزار شــده بــود، دربــاره 
شــکل گیری  چگونگــی  زمیــن،  ســاختمان 
ــت  ــی حرک ــل، چگونگ ــواع گس ــرزه، ان زمین ل
گســل ها و زمــان فعــال شــدن آنهــا، وضعیــت 
نحــوه  و  پراکندگــی  و  ایــران  لرزه خیــزی 

ــت. ــخن گف ــران س ــل های ای ــت گس حرک
بخــش   3 از  زمیــن  ســاختمان  افــزود:  وی 
اصلــی تشــکیل شــده کــه تــا عمــق 500 

در  کیلومتــری   700 الــی 
ســطح  دگرشــکلی های 
زمیــن اثــر گذارنــد؛ حرکــت 
ســخت  بخش هــای 
روی  بــر  زمیــن  ســطح 
اعمــاق  در  کــره  سســت 
آن  دنبــال  بــه  و  زمیــن 
و  شــکل گیری شکســتگی 
ــداد  ــه رخ گســل ها منجــر ب

می شــود. زمین لــرزه 
علمــی  هیئــت  عضــو 
ــه  ــد اضاف ــد دماون ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــدود  ــه مح ــه ب ــا توج ــران ب ــته ای ــرد: پوس ک
شــدن از ســوی ســه جهــت نیــروی تکتونیکــی 
کــه نیــروی منتــج از ورقــه عربــی پویاتــر اســت 
ــود  ــاه می ش ــال کوت ــر در س ــدود 22 میلی مت ح
و ایــن کوتــاه شــدگی میلی متــری باعــث 
رخــداد زمین لــرزه در نقــاط مختلــف ایــران 

. می شــود
ــد  ــران و دماون ــهرهای ته ــاره ش ــی درب طبس
ــر  ــد تحــت تأثی ــه تهــران و دماون گفــت: منطق
گســل مهــم و اصلــی مشــاء- فشــم اســت کــه 

از نزدیکــی لواســان دو شــاخه شــده و شــاخه ای 
ــوه و  ــرز ک ــران در م ــمال ته ــل ش از آن گس
ــه  ــل ب ــن گس ــازد و ای ــران را می س ــت ته دش
همــراه گســل های شــمال و جنــوب ری و 
ــر  ــدود 60 گســل کوچــک دیگ ــزک و ح کهری
ــت  ــه وضعی ــرار گرفت ــران ق ــت ته ــه در دش ک
ــن  ــرای ای ــرزه ای ب ــدگاه ل ــی را از دی خطرناک

ــرده اســت. شــهر ایجــاد ک
وی خاطرنشــان کــرد: گســل مشــاء در شــمال 
ــن  ــیاری از زمی ــز مســبب بس ــد نی ــهر دماون ش
ــه رخ داده  ــن منطق ــه در ای ــی اســت ک لرزه های
و در چنــد مــاه اخیــر نیــز احســاس شــده اســت؛ 
ایــن گســل آخریــن بــار ســال 1830 میــالدی 
شــهرهای دماونــد، شــمیرانات و تهــران را 
ــن  ــات زمی ــاس مطالع ــر اس ــرده و ب ــران ک وی
لرزه هــای تاریخــی دوره بازگشــت زمیــن لــرزه 
ــل 200  ــن گس ــول ای ــتر در ط ــاالی 7 ریش ب

ســال اســت.
اســتاد زمین شناســی دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد دماونــد دربــاره راه هــای مقابلــه بــا زلزلــه 
ــه  ــودن منطق ــز ب ــه لرزه خی ــه ب ــا توج ــت: ب گف
اعضــای  همــه  می شــود  توصیــه  دماونــد 

ــای  ــری و محل ه ــاه گی ــوه پن ــواده از نح خان
ــته  ــالع داش ــه اط ــهر و خان ــطح ش ــن در س ام
ــا  ــی هماهنگی ه ــات خانوادگ ــند و در جلس باش
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــود ع ــام ش ــراد انج ــن اف بی
تهیــه کیــف کمک هــای اولیــه و نیازهــای 
ــواده ضــروری اســت و  ــر خان ــرای ه ــی ب حیات
ــود و الزم  ــرار داده ش ــن ق ــی ام ــد در مکان بای
اســت بدانیــم زمیــن لــرزه بــا بزرگــی مختلــف 
ــک  ــد و ی ــران رخ می ده ــاط ای ــتر نق در بیش
ــرای کاهــش  رخــداد کامــاًل طبیعــی اســت و ب
ــی  ــل آمادگ ــد از قب ــی بای ــی و مال ــات جان تلف
کســب کــرد و ســازه های ایمــن ســاخته شــود 

ــازی دارد. ــه فرهنگ س ــاز ب ــر نی ــن ام و ای
ــه  ــخنرانی ک ــن س ــت در ای ــر اس ــه ذک الزم ب
آماده ســازی  و  اطالع رســانی  هــدف  بــا 
اهالــی شهرســتان دماونــد در برابــر زمیــن 
لــرزه احتمالــی برگــزار شــده بــود بــه ســؤاالت 
ــادی  ــی پاســخ داده شــد و ابهامــات زی گوناگون
کــه در زمینــه زلزله هــای دو مــاه گذشــته 
در فضاهــای مجــازی و برخــی کانال هــا و 
ســایت های غیرعلمــی بــا اهــداف مختلــف 

منتشر شده بود، مطرح و بررسی شد. 

در نشست کمیسیون ارتقای امنیت اجتماعی و اخالقی شهرستان دماوند مطرح شد؛
عدم ارائه آمار دقیق از معضالت اجتماعی موجود در شهرستان دماوند/ برگزاری پارتی و مهمانی های مختلط در ویالها از 

معضالت اجتماعی شهرستان دماوند است
و  سیاســی  معــاون  جهانشــاهی،  شــاهرخ 
انتظامــی فرمانــداری شهرســتان دماونــد در 
ــت اجتماعــی  ــای امنی نشســت کمیســیون ارتق
و اخالقــی ایــن شهرســتان اظهــار کــرد: امنیــت 
اجتماعــی و اخالقــی از منظــر ســلبی و ایجابــی 
ــای  ــزء نیازه ــت ج ــت و امنی ــم اس ــیار مه بس

اولیــه جامعــه می باشــد.
وی افــزود: هــدف اصلــی تشــکیل دولــت نیــز 
ــه اســت؛  ــه در جامع ــه جانب ــت هم ــن امنی تامی
ــت،  ــن امنی ــی تامی ــوص چگونگ ــا در خص ام
نــگاه ســنتی موجــود در جامعــه ســخت افزارانــه 
ــث  ــد بح ــگاه جدی ــه در ن ــی ک ــت؛ در حال اس
نرم افــزاری مطــرح شــده اســت و بایــد از همــه 
ــرد. ــتفاده ک ــوص اس ــن خص ــا در ای ظرفیت ه

فرمانــداری  انتظامــی  و  سیاســی  معــاون 
شهرســتان دماونــد ادامــه داد: نــگاه ســنتی 
معایبــی دارد و نمی توانــد پاســخگوی نیازهــای 
امــروز جامعــه باشــد و امنیــت مطلــوب و پایــدار 
ــد از تعامــل همــه  ــن بای ــد، بنابرای را ایجــاد کن

ــرد. ــتفاده ک ــه اس ــن زمین ــراد در ای اف
ــواع  ــروزه ان ــرد: ام ــان ک ــاهی خاطرنش جهانش
آســیب ها در جامعــه وجــود دارد بــه ویــژه 
ــاس  ــر اس ــه ب ــالق ک ــل ط ــوص معض در خص
نشســتی کــه در محــل اســتانداری تهــران 
ــن  ــا در ای ــد از طالق ه ــد، 12 درص ــزار ش برگ
اســتان بــه علــت عــدم تســلط و آشــنایی 
ــی  ــای زندگ ــه مهارت ه ــدان ب ــن و فرزن والدی
ــت  ــر از اهمی ــن ام ــه ای ــرد ک ــورت می گی ص

ــت. ــوردار اس ــی برخ خاص
ــه مــواد مخــدر  ــاد ب وی گفــت: همچنیــن اعتی
ــه  ــر روز ب ــه ه ــت ک ــیب هایی اس ــر آس از دیگ

ــف در حــال گســترش اســت  روش هــای مختل
و وظیفــه ایــن نشســت برداشــتن گام هایــی در 
راســتای کاهــش آســیب های اجتماعــی اســت.
فرمانــداری  انتظامــی  و  سیاســی  معــاون 
شهرســتان دماونــد از عــدم ارائــه آمــار درســت 
از معضــالت موجــود در شهرســتان دماونــد بــه 
ــام  عنــوان دیگــر مشــکالت ایــن شهرســتان ن
بــرد و تصریــح کــرد: در ایــن خصــوص اســتفاده 
ــش  ــوص پژوه ــگاه ها در خص ــت دانش از ظرفی
و کاربــردی کــردن آن بــه ویــژه در زمینــه 
آســیب های اجتماعــی بایــد مدنظــر قــرار گیــرد، 
چــرا کــه وقتــی دانشــگاهی در ایــن شهرســتان 
وجــود دارد بایــد نمــودی از آن در جامعــه وجــود 

داشــته باشــد.
ــی  ــط برخ ــاری  توس ــاد ناهنج *ایج
در  ســنتی  ســفره خانه های  از 

دماونــد شهرســتان 
ــا  ــت محمدرض ــن نشس ــه ای ــن در ادام همچنی
اســماعیلی، جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی 
شهرســتان دماونــد اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
ــی در  ــی اقدامات ــروی انتظام ــف نی ــرح وظای ش
ــی و اجتماعــی  ــت اخالق ــای امنی راســتای ارتق

صــورت گرفتــه اســت کــه می تــوان بــه طــرح 
بازدیــد از ســفره خانه های ســنتی در حــوزه 

ــد اشــاره کــرد. دماون
وی افــزود: برخــی از ســفره خانه های ســنتی 
ــد  ــی دماون ــوزه انتظام ــطح ح ــکالتی در س مش
زمینــه  ایــن  در  ناهنجاری هایــی  و  داشــتند 
ایجــاد شــده بــود کــه در پــی بازدیدهــای 
صــورت گرفتــه تعهداتــی اخــذ و اقدامــات 

ــد. ــام ش ــه آن انج ــوط ب مرب
جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان 
دماونــد از ایجــاد طــرح مشــترک گشــت زنی در 
معابــر پرتــردد شــهر، ارائــه تذکــرات لســانی بــا 
ــی  ــد از صنوف ــوان و بازدی ــد بان ــتفاده از واح اس
کــه متصدیــان آن بعضــا بانــوان بدحجــاب 
بودنــد بــه عنــوان دیگــر اقدامــات انجــام شــده 
توســط نیــروی انتطامــی در شهرســتان دماونــد 

نــام بــرد.
ــح کــرد: در راســتای برخــورد  اســماعیلی تصری
برخــورد  و  صوتــی  آلودگــی  مشــکل  بــا 
بــا خودروهایــی کــه بانــوان در آن کشــف 
حجــاب می کننــد پلیــس امنیــت ناجــا بــا 
ایجــاد سیســتم ناظــر در مرحلــه اول بــه افــراد 

ــه بعــد شــماره خودروهــا  تذکــر داده و در مرحل
ــال  ــا ارس ــراد ب ــود و اف ــامانه وارد می ش در س
پیامــک احضــار شــده و خــودروی آنهــا متوقــف 

می شــود.
ــار در  ــرح ذوالفق ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
ــته  ــاه گذش ــت: در م ــران گف ــتان ته ــرق اس ش
اســتان  شــرق  ســطح  در  ذوالفقــار  طــرح 
ــاع غیرمجــاز، ســالح  ــت اتب ــا محوری ــران ب ته
و مهمــات غیرمجــاز، دســتگیری ســارقان، 
ــی  ــروبات الکل ــدگان مش ــا توزیع کنن ــورد ب برخ
ــه  و مــواد مخــدر و باندهــای فســاد و فحشــا ب

ــد. ــرا در آم اج
جانشــین فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان 
ــات  ــه اقدام ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــد اضاف دماون
انجــام شــده و اختتامیــه ایــن طــرح در ورامیــن، 
اســتان تهــران عملکــرد شــاخصی داشــته 
امتیــاز  ایــن  از  دماونــد هــم  و شهرســتان 
بی نصیــب نبــود و اقدامــات خوبــی در راســتای 
ایجــاد و ارتقــای امنیــت اجتماعــی در ایــن 

ــت. ــده اس ــرا ش ــتان اج شهرس
ــد  ــتان دماون ــرد: در شهرس ــان ک ــماعیلی بی اس
ــر آنهــا در  ــادی ویــال داریــم کــه اکث تعــداد زی
ــا در  ــان آنه ــوند و صاحب ــا می ش ــتان ره زمس
ــه  ــد ک ــه می کنن ــه مراجع ــر هفت ــای آخ روزه
حتــی برخــی از آنهــا نگهبــان ندارنــد؛ برگــزاری 
جشــن های مختلــط و پارتــی از معضــالت 
موجــود در ایــن زمینــه اســت کــه بایــد از 
طریــق شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 
ــای  ــتای ارتق ــده و در راس ــی ش ــاره اندیش چ

ــود. ــام ش ــاماندهی انج ــی س ــت اجتماع امنی
 

بــا اســتفاده از تســهیالت بانــک کشــاورزی، واحــد 
ــن در  ــت 65 ت ــه ظرفی ــر ب ــاالی صف ــردخانه ب س
روســتای جابــان از توابــع شهرســتان دماونــد اســتان 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــران ب ته
ــال  ــارد ری ــر 74 میلی ــن طــرح بالغ ب کل ســرمایه ای
اســت کــه 10 میلیــارد ریــال آن توســط تســهیالت 
ــدوق  ــارات صن ــل اعتب ــاورزی و از مح ــک کش بان

توســعه ملــی تأمیــن شــد.
ــدازی ایــن طــرح،  ــا راه ان براســاس ایــن گــزارش ب
ــم  ــتقیم فراه ــور مس ــر به ط ــتغال 12 نف ــه اش زمین

شــد.

احداث و بهره برداری سردخانه 65 تنی 
باالی صفر در روستای جابان دماوند



160 هزار تن سیب ارگانیک و بین المللی 
دماوند در بازار بدون مشتری می ماند

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند خبر داد؛
 راه اندازی یک مرکز مشاوره ژنتیک دولتی در شهرستان دماوند/ اجرای طرح های پیشگیری جهت کاهش نرخ معلولیت 

در سطح شهرستان دماوند

ــس  ــوه در مجل ــد و فیروزک ــردم دماون ــده م نماین
بــا بیــان اینکــه بخشــی از ســیب ارگانیــک و بیــن 
ــن  ــر روی زمی ــتری ب ــدون مش ــد ب ــی دماون الملل
ــه  ــن ســیب وارد چرخ ــزار ت ــت: 200 ه ــده، گف مان
تولیــد می شــود امــا دولــت تنهــا 4 هزارتــن از ایــن 

ــد. ــداری می کن ــزان را خری می
قاســم میرزایــی نیکــو در گفتگویــی دربــاره وضعیت 
تولیــد ســیب دماونــد در کشــور، اظهــار کــرد: ســیب 
ــه  ــرایطی ب ــد در ش ــت دماون ــا کیفی ــوب و ب مرغ
میــزان 200 هــزار تــن وارد چرخــه تولیــد می شــود 
ــن  ــن از ای ــزار ت ــد 4 ه ــا می توان ــت تنه ــه دول ک
میــزان را خریــداری کنــد؛ بنابرایــن بــا ایــن شــرایط 
ــاورز  ــیب کش ــد س ــا بای ــه ی ــت ک ــخص اس مش
بــدون مشــتری بــر روی زمیــن بمانــد یــا بــر ریــل 

صــادرات قــرار بگیــرد.
ــس  ــوه در مجل ــد و فیروزک ــردم دماون ــده م نماین
شــورای اســالمی افــزود: اگــر به طــور واقــع بینانــه 
بــه دنبــال تولیــد ســیب بــا کیفیــت دماونــد هســتیم 
ــه  ــاماندهی چرخ ــرای س ــی ب ــری اساس ــد فک بای

ــم. ــز بکنی ــد نی ــروش ســیب دماون ــازار ف ب
وی افــزود: ســازمان توســعه و تجــارت بایــد چاره ای 
ــورهای  ــه کش ــیب ب ــادرات س ــرای ص ــی ب اساس
ــران  ــی ای ــیب صادرات ــتار س ــه خواس ــوار ک همج
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــد و ای هســتند، اتخــاذ کن
ــه پروســه  ــن اســت ک ــی ای ــزن بازرگان ــه رای وظیف
صــادرات ســیب را بررســی کنــد و اگــر حتــی ســیب 
ــرای قــرار گرفتــن در  ــد ب مرغــوب صادراتــی دماون
ریــل صــادرات بــا موانعــی نیــز روبــرو اســت، بایــد 
ــرف  ــه برط ــات مطروح ــه موضوع ــد ک ــالم کنن اع

شــود.
ــدگان  ــح کــرد: اگــر تولیدکنن ــی نیکــو تصری میرزای
ســیب در دماونــد نتواننــد محصوالتشــان را بــه نــرخ 
ــه  ــه فــروش برســاند، به طــور واقــع بینان مناســب ب
ــرر  ــدت متض ــه ش ــادی ب ــر اقتص ــاورزان از نظ کش

می شــوند.
عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی مجلــس 
یــادآور شــد: ســیب کیلویــی 1700 الــی 1800 
ــردارد و در  ــه در ب ــاورزان هزین ــرای کش ــان ب توم
بهتریــن شــرایط نیــز ســیب را از کشــاورزان 2 هــزار 
تومــان خریــداری می کننــد بنابرایــن بدیهــی اســت 
کــه کشــاورزان نمی تواننــد ســود متعارفــی در ایــن 

ــد. ــت آورن ــتا به دس راس

ابالغ مصوبه عدم ایجاد مکان فروش سیگار و 
دخانیات در شعاع 100 متری مدارس

ــی  ــی و انتظام ــاون سیاس ــاهی، مع ــاهرخ جهانش ش
ــت  ــیه نشس ــد در حاش ــتان دماون ــدار شهرس فرمان
ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا موادمخــدر در گفتگویی 
ــای  ــور اعض ــا حض ــت ب ــن نشس ــرد: ای ــار ک اظه
ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر اســتان تهــران برگــزار 
شــد و بــه موضوعاتــی ماننــد ســخت افزاری و 
مقابلــه بــا اســتفاده و عرضــه موادمخــدر پرداخــت.

ــن  ــی در ای ــات خوب ــبختانه اقدام ــزود: خوش وی اف
ــور  ــطح کش ــی در س ــوی نیروی انتظام ــه از س زمین
و شهرســتان دماونــد صــورت گرفتــه کــه متاســفانه 
هزینــه زیــادی در پــی داشــته اســت و شــاهد 
شــهادت نیروهــای مرزبانــی بــرای مقابلــه بــا 
ســوداگران مــرگ کــه همیشــه بــه دنبــال اهــداف 

اقتصــادی خویش انــد بودیــم.
ــتان  ــدار شهرس ــی فرمان ــی و انتظام ــاون سیاس مع
دماونــد ادامــه داد: مشــکل مواد مخــدر بحثــی 
همگانــی اســت و تنهــا مختــص کشــور مــا نیســت؛ 
ــود  ــع خ ــی مناف ــودجو در پ ــرادی س ــع اف در واق
هســتند و البتــه کشــور مــا در مقابلــه بــا موادمخــدر 

ــق اســت. بســیار موف
ــن موضــوع  ــرد: مهمتری جهانشــاهی خاطرنشــان ک
ــدر  ــای موادمخ ــا تقاض ــارزه ب ــه مب ــن زمین در ای
ــان،  ــوزش جوان ــق آم ــر از طری ــن ام ــد و ای می باش
ــان و آحــاد جامعــه مقــدر امکان پذیــر اســت  نوجوان
کــه بایــد در مــدارس و آموزشــگاه ها انجــام پذیــرد.
وی بــا بیان اینکــه افــراد بایــد توانایــی »نه گفتــن« 
در ایــن زمینــه را داشــته باشــند گفــت: در خصــوص 
مختلفــی  کالس هــای  موادمخــدر  بــا  مبــارزه 
آموزش وپــرورش،  ماننــد  نهادهایــی  طریــق  از 
نیروی انتظامــی و اصنــاف برگــزار شــده اســت 
معضــل  ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای  می تــوان  و 

خانمان ســوز اقــدام کــرد.
ــتان  ــدار شهرس ــی فرمان ــی و انتظام ــاون سیاس مع
ــزان کشــفیات موادمخــدر  ــد در خصــوص می دماون
تصریــح کــرد: میــزان کشــفیات در ســال جاری 
کــه  بــوده  قابل توجــه  شهرســتان  ایــن  در 
نیروی انتظامــی بــا آنهــا مقابلــه کــرده اســت.

مصوبــات  از  یکــی  کــرد:  بیــان  جهانشــاهی 
ــن خصــوص، عــدم ایجــاد مــکان  ابالغ شــده در ای
فــروش ســیگار و . .. در شــعاع صــد متــری مــدارس 
از  اســتفاده  زمینــه  در  ســنتی  رســتوران های  و 
ــن  ــدر اســت و همچنی ــواد مخ ــیگار و م ــان، س قلی
عنــوان  بــه  مجــوزی  هیــچ  ســفره خانه ها 
ــف  ــاهده تخل ــورت مش ــد و در ص ــرا ندارن قلیان س

ــود. ــل می ش ــا باط ــب آنه ــواز کس ج

راه اندازی شرکت تعاونی تخصصی و فراگیر 
منابع طبیعی، آبخیزداری و کشاورزی 

شهرستان دماوند

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  رئیــس 
ــه  ــر ب ــون 180 نف ــت: تاکن ــد گف ــتان دماون شهرس
ــر  ــی و فراگی ــی تخصص ــرکت تعاون ــت ش عضوی
منابــع طبیعــی، آبخیــزداری و کشــاورزی شهرســتان 

درآمده انــد. دماونــد 
از  بــا خبرنــگاران  گفتگویــی  در  خلیلــی  علــی 
ــر  ــی و فراگی ــی تخصص ــرکت تعاون ــدازی ش راه ان
منابــع طبیعــی، آبخیــزداری و کشــاورزی ایــن 
ــی  ــن تعاون ــرد: ای ــار ک ــر داد و اظه ــتان خب شهرس
کــه بــا حمایــت ایــن اداره کل، فرمانــداری، تعــاون 
ــد  ــتان دماون ــاورزی شهرس ــاد کش ــتایی و جه روس
راه انــدازی شــده بــا هــدف ترویــج و تحکیــم 
ــن  ــی، تأمی ــاون عموم ــکاری و تع ــارکت، هم مش
نیازهــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اعضــاء 
و در راســتای کمــک بــه تحقــق عدالــت اجتماعــی 

ــت. ــده اس ــکیل ش تش
وی بــه مزایــای تشــکیل ایــن تعاونــی اشــاره کــرد 
و افــزود: بــا تشــکیل ایــن تعاونــی و افزایــش 
ــی و  ــطح زندگ ــاء س ــاهد ارتق ــارکت پذیری ش مش
معیشــتی اعضــاء و جلوگیــری از مهاجــرت و در 
ــع  ــدار مناب ــت در راســتای توســعه پای ــت فعالی نهای

ــود. ــم ب ــی خواهی طبیع
ــرای تحقــق اهــداف مــورد  خلیلــی اضافــه کــرد: ب
ــاورزی  ــرداران کش ــامل بهره ب ــروه ش ــه گ ــر س نظ
رشــته های  فارغ التحصیــالن  طبیعــی،  منابــع  و 
منابــع طبیعــی و رشــته های مرتبــط و فعــاالن 
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی جــزء اعضــاء ایــن 

تعاونــی می باشــند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
لزوم ایجاد تقاطع غیرهم سطح در محدوده سه راهی مهرآباد رودهن/ محور روستایی صالح آباد-کیالن به راه فرعی 

ارتقاء می یابد

ــزوم ایجــاد  ــر راه و شهرســازی از ل معــاون وزی
تقاطــع غیرهم ســطح در محــدوده ســه راهی 
راه  گفــت:  و  داد  خبــر  رودهــن  مهرآبــاد 
روســتایی محــور مواصالتــی صالح آباد-کیــالن 

ــد. ــاء می یاب ــی ارتق ــه راه فرع ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــاورزیان در گفتگوی داوود کش
محورهــای  از  گرفتــه  صــورت  بازدیدهــای 
ــرد:  ــار ک ــد اظه ــتان دماون ــی شهرس مواصالت
اولیــن بازدیــد مــا از ســه راهی مهرآبــاد در 
ــه  ــود ک ــن ب ــدی روده ــد از کمربن ــمت بع قس

و  شــلوغ  نســبتا  منطقــه  ایــن 
ــه  ــاز ب ــاید نی ــت و ش ــم اس پرتراک
در  غیرهم ســطح  تقاطــع  ایجــاد 

ــد. ــته باش ــود داش ــا وج آنج
در  طرحــی  ظاهــرا  افــزود:  وی 
ــه  ــته تهی ــوص در گذش ــن خص ای
شــده بــود کــه اداره کل راهــداری 
ــورد  ــد آن را م ــران بای ــتان ته اس
مطالعــه قــرار داده کــه پــس از 
نهایی شــدن بــه اجــرای آن خواهیــم پرداخــت.
داد:  ادامــه  راه و شهرســازی  وزیــر  معــاون 
ایوانکــی  جــاده  از  بازدیــدی  در  همچنیــن 
مشــاهده شــد کــه در بخشــی از مســیر کیــالن 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــه بازســازی دارد و ب نیــاز ب
ایــن محــور جــزء ردیف هــای در دســت احــداث 
توســط شــرکت ســاخت و توســعه راه هــا اســت 
طبیعتــا اصــل کار را بایــد ایــن شــرکت انجــام 

شــود.

ــوص  ــن خص ــرد: در ای ــه ک ــاورزیان اضاف کش
توافقــی در مــورد بخشــی از کار کــه در حــوزه 
ــرار دارد  ــران ق ــتان ته ــداری اس اداره کل راه
ــه  ــاز ب ــه نی ــمت هایی ک ــا قس ــده ت ــام ش انج

ــرد. ــرار گی ــر ق ــازی دارد مدنظ بازس
وی در مــورد محــور صالح آبــاد بــه ســمت 
کیــالن خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر ایــن 
ــا ضوابــط راه  مســیر بــه صــورت روســتایی و ب
روســتایی اســت کــه در ایــن خصــوص تصمیــم 

ــا اعمــال  ــور ب ــه راه مذک ــر آن شــد ک ب
ضوابــط بــه راه فرعــی ارتقــاء یابــد 
تــا بتوانیــم آن را در حــد راه فرعــی 

ــم. ــازی کنی بهس
ــح  ــر راه و شهرســازی تصری ــاون وزی مع
کــرد: در خصــوص تعریــض محــور 
مواصالتــی کیــالن بــه آبســرد تصمیمی 
ــرا ایــن مســیر جــزء  ــد، زی اتخــاذ نگردی
پــروژه آبســرد بــه ســمت ایوانکــی قــرار 

دارد و در دســتور کار شــرکت ســاخت و توســعه 
ــد. ــا می باش راه ه

کشــاورزیان در خصــوص جــاده هومنــد آبســرد 
گفــت: شــهرداری آبســرد درخواســتی مبنــی بــر 
واگــذاری جــاده هومنــد بــه ایــن نهــاد دارد کــه 
ــهرداری،  ــط ش ــاخت آن توس ــه س ــه ب ــا توج ب
زمینــه  ایــن  در  نهایــی  بررســی های  بایــد 
ــتور  ــدی دس ــس از جمع بن ــا پ ــرد ت صــورت گی

ــردد. ــی صــادر گ نهای

اخذ 5۹ مورد رضایت شاکی در ندامتگاه دماوند طی 6 ماهه سال جاری/ ۲7 مورد صلح و سازش در 3 
ماهه آغاز فعالیت شورای حل اختالف ندامتگاه دماوند

مهــدی جمالیــان، رئیــس 
ــان  ــا بی ــد ب ــگاه دماون ندامت
ــد  ــون 98 درص ــه تاکن اینک
در  مطروحــه  پرونده هــای 
شــورا منجــر بــه صلــح و 
ســازش شــده اســت، اظهــار 
ــای  ــالش اعض ــا ت ــرد: ب ک
ــگاه  ــان ندامت ــورا و کارکن ش
از  کوتــاه  مــدت  ایــن  در 
ــن  ــت، ای ــاز فعالی ــان آغ زم

ــز  ــه و رم ــت دســت یافت ــن موفقی ــه ای شــورا ب
ــه در  ــراد باتجرب ــری اف ــت به کارگی ــن موفقی ای
زمینه هــای مــددکاری و قضایــی می باشــد.
ــگاه  ــالف ندامت ــل اخت ــورای ح ــزود: ش وی اف
دماونــد در ســه مــاه از آغــاز بــه کار خــود از 30 
پرونــده موجــود 27 مــورد پرونــده را بــا صلــح و 

ســازش مختومــه کــرد.
ــه  ــد در ادام ــگاه دماون ــس ندامت ــن رئی همچنی
عنــوان کــرد: طــی 6 مــاه ســال جــاری توســط 
واحــد مــددکاری ایــن ندامتــگاه حــدود دو هــزار 

ــان  ــه مددجوی ــاوره ب ــی و مش ــورد راهنمای م
ارائــه گردیــده و 59 مــورد اخــذ رضایــت شــاکی 

ــت. ــگاه صــورت پذیرف ــن ندامت در ای
ــورت  ــات ص ــر از اقدام ــن تقدی ــان ضم جمالی
ــان  ــددکاری خاطرنش ــد م ــط واح ــه توس گرفت
ــری  ــت کیف ــش جمعی ــتای کاه ــرد: در راس ک
ــی  ــان از وضعیــت قضای و آگاه نمــودن مددجوی
پرونــده خــود، واحــد مــددکاری اقدامــات خــوب 

ــت. ــرده اس ــی ک ــری را اجرای و مؤث

حســین بی نیــاز در نشســتی بــا حضــور جمعــی 
از خبرنــگاران شهرســتان دماونــد اظهــار کــرد: 
ــیدن  ــات رس ــه اثب ــوالن روز ب ــی مع روز جهان
ــن  ــرا ای ــت؛ زی ــتن اس ــتن، توانس ــعار خواس ش
ــم  ــه علی رغ ــت ک ــانی اس ــه کس ــق ب روز متعل
ــکالت  ــر مش ــتند ب ــمی، توانس ــکالت جس مش
خــود غالــب شــده و توانمنــدی آنهــا بــر کســی 

پوشــیده نیســت.
وی افــزود: ســازمان بهزیســتی متولــی پیگیــری 
ــد  ــا بتوان ــت ت ــه اس ــوالن در جامع ــوق معل حق
ــن  ــدی ای ــه توانمن ــد ک ــم کن ــرایطی فراه ش
افــراد بــا مشــارکت های نهادهــای اجرایــی 

شــود. امکان پذیــر 
اداره بهزیســتی شهرســتان دماونــد  رئیــس 
ادامــه داد: تکریــم از حقــوق معلــوالن وظیفه ای 
ــت از  ــه تبعی ــز ب ــا نی بشــر دوســتانه اســت و م
اصــول عدالــت محــور جمهــوری اســالمی 
ــکاس مشــکالت  ــا انع ــه ب ــم ک ــالش می کنی ت
ــطح  ــت در س ــراد دارای معلولی ــات اف و مطالب
ــا  ــرای آنه ــا را ب ــازی فرصت ه ــه، برابرس جامع

ــم. ــم کنی فراه

ــهری  ــای ش ــازی محیط ه *مناسب س
در  عمومــی  فضاهــای  و  اماکــن  و 
شهرســتان دماونــد مدنظــر قــرار دارد

بی نیــاز خاطرنشــان کــرد: اقدامــات مناســبی در 
ســطح شهرســتان دماونــد بــا کمــک مســئوالن 
از ســال گذشــته تاکنــون انجــام شــده کــه یکی 
از ایــن اقدامــات مناسب ســازی محیط هــای 
ــود و  ــی ب ــای عموم ــن و فضاه شــهری و اماک
بــر طبــق مصوبــات همــه مراکــز دولتــی تابــع 
بهزیســتی شهرســتان دماونــد ایــن امــر را مــد 

نظــر قــرار دادنــد.
و  مناسب ســازی  کــرد:  بیــان  وی 
الینفــک  حقــوق  از  یکــی  دســترس پذیری 
اجتماعــی  عدالــت  و  اســت  شــهروندی 
از  زمانــی صــورت می گیــرد کــه اســتفاده 
امکان پذیــر  افــراد  بــرای همــه  فرصت هــا 
ــداری  ــا همــکاری فرمان باشــد و خوشــبختانه ب
شهرســتان دماونــد مصوباتــی در ایــن خصــوص 

ــد. ــام ش انج

ــتی  ــس اداره بهزیس رئی
دماونــد  شهرســتان 
کــرد:  خاطرنشــان 
مناسب ســازی  میــزان 
معابــر و اماکــن عمومــی 
 20 بالغ بــر  کشــور  در 
مــا  و  اســت  درصــد 
متولــی حقــوق مــردم 
ــکالت و  ــتیم و مش هس
خواســته های مــردم را 

می رســانیم. مســئوالن  گــوش  بــه 
بــی نیــاز بــا توجــه بــه نــرخ معلولیت شهرســتان 
ــک  ــداد ی ــر تع ــال حاض ــت: در ح ــد گف دماون
ــول تحــت پوشــش اداره  هــزار و 559 نفــر معل
بهزیســتی در ایــن شهرســتان وجــود دارد کــه از 
ــتند  ــتمری بگیر هس ــر مس ــداد 795 نف ــن تع ای
ــتفاده  ــی اس ــات جانب ــز از خدم ــر نی و 764 نف

می کننــد.

ــد خــودروی  ــد فاق *شهرســتان دماون
ــتفاده  ــرای اس ــده ب ــازی ش مناسب س

ــت معلوالن اس
وی اضافــه کــرد: شهرســتان دماونــد فاقــد 
ــتفاده  ــرای اس ــودروی مناسب ســازی شــده ب خ
ــداری  ــت فرمان ــا هم ــه ب ــت ک ــوالن اس معل
مصــوب شــد تــا بتوانیــم با کمــک شــهرداری ها 
بحــث حمــل و نقــل شــهری را بــرای معلــوالن 

ــم. ــرار دهی ــری ق ــورد پیگی م
اداره بهزیســتی شهرســتان دماونــد  رئیــس 
ــام  ــت های انج ــق نشس ــرد: طب ــان ک خاطرنش
ــهرداری ها  ــه ش ــن هم ــر پرداخت ــرار ب ــده ق ش
ــود  ــوص ب ــن خص ــه در ای ــورت جداگان ــه ص ب
کــه بایــد توجیهــات فنــی نیــز در نظــر گرفتــه 
ــه  ــن ب ــد و روده ــهرهای دماون ــا ش ــود؛ ام ش
صــورت جداگانــه بــه آن خواهنــد پرداخــت 
ــتقبال  ــز اس ــرد نی ــالن و آبس ــه کی ــد ک هرچن

ــتند. ــوع داش ــن موض ــی از ای خوب
توانبخشــی  شــورای  خصــوص  در  بی نیــاز 
مبتنــی بــر جامعــه نیــز اظهــار داشــت: ایــن امــر 
در راســتای شناســایی افــراد معلــول در روســتاها 
و افزایــش ضریــب خدمــات بــه آنهــا می باشــد 
بنابرایــن بــا همــکاری انجمــن غیردولتــی 
و همــت بخشــداری مرکــزی و بخشــداری 
ــن  ــرح و تبیی ــوع مط ــت موض ــن، اهمی روده

ــد. ــام ش ــوص انج ــن خص ــات در ای خدم
وی بیــان کــرد: همچنیــن بحــث شــورای 
ســالمندی از دیگــر مــواردی اســت کــه در 
شهرســتان دماونــد مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
ــه قرارگیــری در شــیب تنــد  ــا توجــه ب اســت ب
ســالمندی بایــد بــه فکــر ســالمندان باشــیم تــا 
ــا در  ــه حضــور آنه بســترهایی فراهــم شــود ک

ــد ــش یاب ــه افزای جامع
اداره بهزیســتی شهرســتان دماونــد  رئیــس 
گفــت: ســالمند کســی اســت کــه بیــش از 60 
ــراد  ســال ســن دارد و منظــور از ســاماندهی اف
ســالمند بهبــود روش زندگــی، ارتقــای کیفیــت 
ــه  ــق ارائ ــی از طری ــت از زندگ ــاد رضای و ایج
ــت. ــره اس ــی و غی ــتی، خدمات ــات بهداش خدم

ــاز از به کارگیــری نیروهــای تخصصــی در  بی نی
ــای  ــذاری بخش ه ــت و واگ ــد خدم بحــث خری
ــات  ــر اقدام ــی از دیگ ــه غیردولت ــی ب تخصص
اداره بهزیســتی در شهرســتان دماونــد نــام بــرد 
و اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه نیــاز توانخواهــان 
افــراد کار درمــان و گفتــار درمــان در اداره 
ــات  ــراد خدم ــا اف ــدند ت ــتقر ش ــتی مس بهزیس

ــد. ــت کنن ــا دریاف ــاز را از آنه ــورد نی م
بــرای  مســافرتی  اردوی  برگــزاری  از  وی 
معلــوالن، برگــزاری مســابقات مختلــف در 
از  تجلیــل  معلــوالن،  خودبــاوری  راســتای 
ــد از مرکــز فرشــتگان  ــوالن موفــق و بازدی معل
برنامه هــای  عنــوان  بــه  رودهــن  مهرآبــاد 
ــام  ــد ن ــتان دماون ــالمندان در شهرس ــژه س وی

لــزوم  بــر  و  بــرد 
مســئوالن  بازدیــد 
از مراکــزی از ایــن 
ــرد. ــد ک ــت تأکی دس
اداره  رئیــس 
ــتی شهرستان  بهزیس
بیــان  بــا  دماونــد 
در ســازمان  اینکــه 
 169 بهزیســتی 
ــازمانی  ــت س مأموری
گــروه   30 بــرای 

ــر  ــن ام هــدف در ســطح کشــور وجــود دارد ای
را بیانگــر مســئولیت پذیری ســازمان بهزیســتی 
خوانــد و رویکــرد آن را نــه تنهــا حمایتــی بلکــه 
کــرد. قلمــداد  توانمندســازی  و  پیشــگیرانه 

پیشــگیری  طرح هــای  *اجــرای 
جهــت کاهــش نــرخ معلولیــت در 

دماونــد شهرســتان  ســطح 
بی نیــاز اضافــه کــرد: ایــن نهــاد در بحــث 
پیشــگیری دفتــری بــه نــام پیشــگیری از 
ــای  ــرای طرح ه ــا اج ــه ب ــم ک ــا داری معلولیت ه
ــت  ــرخ معلولی ــش ن ــر کاه ــعی ب ــف س مختل
ــرح  ــم و ط ــد داری ــتان دماون ــطح شهرس در س
ــری در  ــنجی، غربالگ ــم، شنوایی س ــی چش تنبل

ــد. ــرار دارن ــره ق ــن زم ای
مشــاوره  مراکــز  فعالیــت  در خصــوص  وی 
گفــت:  دماونــد  شهرســتان  در  ژنتیــک 
بــه  ژنتیــک  مشــاوره  مراکــز  مجمــوع  در 
خانواده هــای  تــا  می پردازنــد  غربال گــری 

معلــول زا و عمــوم مــردم در جهــت جلوگیــری 
از معلول زایــی بــه آنهــا مراجعــه کننــد و از 
خدمــات ایــن مرکــز بهره منــد شــوند کــه 
ــه  هــم اکنــون یــک مرکــز مشــاوره ژنتیــک ب
ــغول  ــتان مش ــن شهرس ــی در ای ــورت دولت ص

ــت. ــت اس فعالی

و  اشــتغالی  خــود  وام  *اعطــای 
ــوالن  ــر از مع ــه 10 نف ــی ب کارآفرین
شناســایی   دماونــد/  شهرســتان 
در  اوتیســم  بــه  مبتــا  بیمــار   ۲1

دماونــد شهرســتان 
اداره بهزیســتی شهرســتان دماونــد  رئیــس 
در خصــوص اشــتغالزایی توانخواهــان بیــان 
ــر  ــرای 10 نف ــاد ب ــن نه ــبختانه ای ــرد: خوش ک
ــتغالی و  ــود اش ــق وام خ ــان از طری از توانخواه
کارآفرینــی ایجــاد اشــتغال کردیــم و بــه طــور 
کلــی از ســال گذشــته تاکنــون تعــداد 25 نفــر 
بــه  اقــدام  حمایتــی  بســته های  طریــق  از 

کردیــم. اشــتغال زایی 
بــی نیــاز پرداخــت بیمــه ســهم خویــش 

ــی را از  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــی ب فرمای
دیگــر اقدامــات اداره بهزیســتی شهرســتان 
دماونــد برشــمرد و گفــت: در حــال حاضــر 
ــن  ــا از ای ــان م ــر از تواخواه ــت نف ــداد هف تع

هســتند. بهره منــد  بیمــه 
را  شــهری  محیط هــای  مناسب ســازی  وی 
از وظایــف شــهرداری ها برشــمرد و عنــوان 
ــوالن  ــازل معل ــل من ــازی داخ ــرد: مناسب س ک
کــه شــامل مناســب ســازی ســرویس های 
ــد را اداره بهزیســتی  ــپ می باش ــتی و رم بهداش

ــده دارد. ــر عه ب
ــد در  ــتان دماون ــتی شهرس ــس اداره بهزیس رئی
ــرد: در  ــح ک ــم تصری ــاری اوتیس ــوص بیم خص
حــال حاضــر تعــداد 21 فــرد مبتــال بــه اوتیســم 
ــود  ــا وج ــه ب ــود دارد ک ــن شهرســتان وج در ای
ــف  ــا موظ ــاری، م ــن بیم ــناخته ای ــل ناش دالی
ــه آموزش هــای الزم در ایــن خصــوص  ــه ارائ ب

هســتیم.
امیــد قمــی، رئیــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــد در گفتگوی دماون
امــالک و مســتغالت موجــود در شهرســتان دماونــد 
یکــی از مشــکالتی کــه در زمینــه تخصیــص 
ــای  ــدازی مجموعه ه ــداث و راه ان ــرای اح ــه ب بودج
ورزشــی و ورزش روســتایی وجــود دارد، عــدم 

ــت. ــالک اس ــندیت ام ــازی و س مستندس
ــا حضــور  وی افــزود: در ایــن خصــوص نشســتی ب
کارشناســان اداره تربیت بدنــی، 21 دهیــار و نماینــده 
نخســتین بار  بــرای  و  برگــزار شــد  بخشــداری 
بحــث مستندســازی امــالک و مســتغالت ورزشــی 
در شهرســتان دماونــد مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ــد  ــتان دماون ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان رئی
از وجــود 21 مــکان و ســالن ورزشــی مختــص بــه 
ــر داد  ــد خب ــتان دماون ــی در شهرس اداره تربیت بدن
ــاور  ــت موضــوع، مش ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب و گف
ایــن خصــوص  اداره کل در  ویــژه ای از ســوی 
تــا در خصــوص مستندســازی  تعییــن گردیــد 
ــتان  ــی در شهرس ــتغالت تربیت بدن ــالک و مس ام

ــد. ــک کنن ــا کم ــه م ــد ب دماون
ــم  ــه بتوانی ــم ک ــرد: امیدواری ــان ک ــی خاطرنش قم
تــا پایــان ســال جــاری حداقــل 10 ســند در 
ایــن زمینــه اخــذ کــرده و مابقــی را در ســال 
ــن  ــا در ای ــم؛ ام ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــده م آین
خصــوص نیــاز بــه همــکاری صددرصــد دهیــاری، 
بخشــداری و ارگان هایــی ماننــد مسکن  وشهرســازی 
ــز در  ــی نی ــم اقدام ــا بتوانی ــم ت ــی داری و منابع طبیع

ــم. ــام دهی ــتایی انج ــتای ورزش روس راس
ــد  ــتان دماون ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان رئی
تصریــح کــرد: مبنــای مــا بــر برپایــی نشســت های 
تخصصــی در روســتاها بــا حضــور دهیــار و نماینــده 
ــی  ــرای ارگان های ــم ب ــا بتوانی ــت ت ــداری اس بخش
ــتند  ــکل هس ــار مش ــند دچ ــذ س ــه اخ ــه در زمین ک
ــا همــکاری فرمانــداری و مســئوالن برنامه ریــزی  ب

کنیــم.
قمــی بــا بیــان ایــن کــه شهرســتان دماونــد 
پیش قــراول اســتان تهــران در زمینــه مستندســازی 
ــام  ــا انج ــرد: ب ــان ک ــت، بی ــی اس ــالک ورزش ام
از  بســیاری  جلــوی  می تــوان  مستندســازی 
بــه  آن  از  ناشــی  مشــکالت  و  زمین خواری هــا 
ــم  ــژه در پیســت آبعلی و ســایر مکان هــا را بگیری وی
ــی  ــل عــدم مســتندات قانون ــه دلی ــر ب ــن ام کــه ای
صــورت می گرفــت و امیدواریــم کــه در آینــده 
بتوانیــم اقدامــات خوبــی در راســتای افزایــش 

ــم. ــام دهی ــتایی انج ــی روس ــرانه ورزش س

قول مساعدت مسئوالن جهت مستندسازی 
امالک و اراضی ورزشی در روستاهای 

بخش مرکزی دماوند


