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ــان گل  ــاد شــنیده می شــود، هم ــدی زی ــان کشــاورزان دماون ــا از زب ــن روزه ــه ای واژه ســرطان ک
ssssssssاســت. ریشــه خــود را ب Orobanche ــام علمــی ــا ن ــی ب ــز علــف هــرز انگل جالی

ه ریشــه گیــاه وصــل می کنــد و از مــواد غذایــی قبــل از اینکــه بــه گیــاه اصلــی برســد، اســتفاده می کنــد، 
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: چرخــه 
ــواد ترشح شــده توســط ریشــه  ــک م ــق تحری ــذر از طری ــذر شــروع می شــود، ب ــا ب ــز ب ــی گل جالی زندگ
گیــاه میزبــان در زیرخــاک جوانــه زده و پــس از اتصــال بــه ریشــه گیــاه میزبــان زندگــی خــود را ادامــه 
ــه محصــول اســت و زمانــی کــه از دل خــاک بیــرون می آیــد،  می دهــد و ایــن همــان آغــاز خســارت ب
خســارت خــود را بــه محصــول زده اســت. گل جالیــز، انــگل بســیاری از گیاهــان زراعــی و غیــر زراعــی 
ــا 100 درصــد خســارت وارد  ــاالنه به طــور متوســط 5 ت ــان س ــتقرار روی ریشــه گیاه ــا اس ــه ب اســت ک
می کنــد. ایــن گیــاه انگلــی بــا توجــه بــه اینکــه 70 درصــد دوره زندگــی خــود را زیــر خــاک می گذرانــد و 
بذرهــای آن تــا 13 ســال امــکان زنــده مانــدن در خــاک را دارد، کنتــرل گل جالیــز را بســیار مشــکل کــرده 
اســت. ایــن انــگل دارای بذرهــای بســیار ریــز بــوده به طــوری هــر بوتــه گل جالیــز حــدود 250 هــزار بــذر 
ــای  ــب بذره 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
گل جالیــز دارای خــواب اولیــه هســتند، حداکثــر فاصلــه بــذر از ریشــه میزبــان بــرای تأثیرپذیــری از مــواد 
محــرک جوانه زنــی دو ســانتیمتر و مدت زمــان الزم بــرای تأثیرپذیــری گل جالیــز از مــواد محــرک ریشــه 

میزبــان پــس از آماده ســازی زمیــن کشــت بیــن 48ـ 24 ســاعت اســت.
محســن قرایــی دیگــر کارشــناس ارشــد رشــته کشــاورزی دانشــگاه آزاد رودهــن ادامــه می دهــد: زمانــی 
ــد و  ــارت وارد می کن ــد خس ــا 80 درص ــد، ت ــد می کن ــا رش ــه آنه ــی در مزرع ــرطان گیاه ــن س ــه ای ک
ــرا دیگــر ارزش جمــع آوری، بســته بندی و فرســتادن  ــد، زی ــا می کنن ــن خــود را ره ــا زمی بســیاری از آنه
بــه بــازار را نــدارد. البتــه چنــد ســالی اســت کــه ایــن شــک و تردیــد هــم به پایــان رســیده و کشــاورزان 
ــون  ــد چ ــاز می کارن ــا ب ــد، ام ــد آم ــان خواه ــه سراغش ــی ب ــرطان گیاه ــن س ــه ای ــد ک ــًا می دانن کام
چــاره ای جــز ایــن ندارنــد، کشــاورزند، از کودکــی ایــن کار را کرده انــد و شــغل آبــا و اجدادشــان اســت، 
ــه تأمیــن هزینــه بــذر، کــود و آب  دل بــه کار دیگــری نمی تواننــد بدهنــد. کشــاورزی کــه حتــی قــادر ب
الزم نیســت، بــه یک بــاره تمــام درآمــد ســاالنه اش بــه تــاراج آفــت مــی رود، دیگــر پولــی نیســت، بــذر 
اصاح شــده بخــرد، یــا کــودی کــه ســال بــه ســال قیمتــش اضافــه می شــود، را خریطططططططططــط
ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

ــداری کند. طططططططططططططططط
امســال کشــاورزان دماونــدی، خســارت زیــادی را بــه ســبب گل جالیــز متحمــل شــده اند. موضوعــی کــه 
ــی  ــاءاهلل در شــماره های آت ــذارد. ان ش ــش می گ ــه نمای ــر ب ــار دیگ ــت از کشــاورز را ب ــی حمای ــای خال ج
ddddddddddddddddddddddddddd تــاررود حداقــل راهکارهــای مبــارزه بــا ایــن انــگل را

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddمنتشــر 
dddddddddddddssss.ــند ــده بیندیش ــال آین ــرای س ــاره ای ب ــم چ ــئوالن ه ــاید مس ــم ش می کنی

ssssssssssssssssss

بررســی وضعیــت اجــرای طــرح فاضــالب و بازدیــد از ســد وادان، مهم تریــن مــوارد 
ــه  ــه گفت ــود و ب ــد ب ــتان دماون ــرو در شهرس ــر نی ــور وزی ــی حض ــده در پ مطرح ش
ــای  ــات تصفیه خانه ه ــرای عملی ــاز اج ــکالت آغ ــد، مش ــتان دماون ــدار شهرس فرمان
ــا معرفــی ســرمایه گذاری  ــد برطــرف شــده اســت کــه ب فاضــالب شــهرهای دماون

ــم. ــالم می کنی ــات را اع ــن عملی ــرای ای ــه زودی اج ب
ــه  ــات احــداث آن ب ــه پروژه هــای اســت کــه ســال ها قبــل عملی ســد وادان از جمل
دلیــل نداشــتن توجیــه اقتصــادی متوقف شــده بــود و امــروز بــا محوریــت گردشــگری 
ــه  ــه و مناطــق پایین دســت مجــدد موردتوجــه قرارگرفت ــن منطق ــن آب در ای و تأمی
اســت و آن طــور کــه نماینــده مــردم دماونــد و فیروزکــوه گفتــه اســت، قــرار اســت 
ــون  ــا اختصــاص 2٫5 میلی ــاررود ب ــه ت ــب آب از رودخان ــون مترمکع ــج میلی ــه پن ک
مترمکعــب بــه ســد وادان بــرای ایجــاد منطقــه گردشــگری و مابقــی آن بــه دشــت 
هومنــد آبســرد انتقــال یابــد کــه بــرای تحقــق ایــن امــر، قــرار شــد کــه گزارشــی 
آمــاده شــود و کارشناســان آن را بررســی کننــد کــه موافقــت ایــن طــرح را از وزیــر 

ســابق نیــرو داشــتیم و در حــال پیگیــری هســتیم.
ــی کــه  ــه فصــول ســرد ســال و زمان ــوط ب ــال مرب ــن انتق ــت از ای ــد صحب هــر چن
ــرازیر  ــو س ــد مامل ــه س ــد ب ــهر دماون ــتفاده در ش ــدون اس ــاررود ب ــه ت آب رودخان
ــش از  ــه پی ــن رودخان ــهم برندگان از آب ای ــق س ــه دقی ــد و توجی ــود، می باش می ش
هــر اقدامــی حائــز اهمیــت اســت و دیــدگاه شهرســتانی قائــل بــر ایــن اســت کــه 
بــرای آبادانــی تک تــک نقــاط آن برنامه ریــزی کنیــم؛ ولــی بحــث اصلــی بــر ســر 
ایــن انتقــال اینجــا اســت کــه ایــن انتقــال بــه نفــع پــر آب شــدن هــزاران حلقــه چاه 
غیرمجــاز ویالهــای خوش نشــین و افــزوده شــدن اراضــی جدیــدی بــرای گســترش 
ــع نجــات دشــت آبســرد و سرســبز شــدن اراضــی  ــه نف ــا ب ــال ســازی اســت ی وی
ــر  ــا تکیه ب ــه ب ــگری منطق ــاورزی و گردش ــود کش ــد وادان و بهب ــت س پایین دس

ــدار. ایجــاد درآمدهــای پای
ــای  ــداث چاه ه ــل اح ــئوالن و معض ــات مس ــا و اقدام ــا، وعده ه ــوع صحبت ه مجم
ــرای  غیرمجــاز حتــی عمیــق در ســطح شهرســتان، هیــچ نشــانی از عــزم جــدی ب
ســاماندهی هــزاران حلقــه چــاه غیرمجــاز نــدارد و در حقیقــت پیش نیــاز ایــن انتقــال 
کــه انســداد چاه هــای غیرمجــاز اســت هنــوز پــاس نشــده اســت و جالــب اســت کــه 
ــی کــه  ــت آب ــول دهــد، یــک کشــاورز باب ــرای آب شــرب پ ــد ب یــک شــهروند بای
بــرای آبیــاری باغــش مصــرف می کنــد پــول دهــد، یــک کارخانــه آب معدنــی بــرای 
اســتفاده از آب یــک چــاه مجــاز پــول دهــد؛ ولــی هــزاران چــاه غیرمجــاز داشــته 

باشــیم کــه رایــگان از آب اســتفاده کنــد!



پایــگاه خبــری تــارود- فرشــید مشــیر غفــاری، 
معــاون عمرانــی مدیریــت امــور عشــایر اســتان 
ــایری  ــور عش ــت ام ــتین نشس ــران در نخس ته
ــات  ــالن اجتماع ــه در س ــد ک ــتان دماون شهرس
فرمانــداری ایــن شهرســتان برگــزار شــد، 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه فصــل کــوچ عشــایر 
ــال  ــات س ــری مصوب ــزوم پیگی ــاه، ل در خردادم
ــان  ــی می ــاد هماهنگ ــور ایج ــه منظ ــته ب گذش
دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط جهــت تســهیل 
ــه  ــن جلس ــداف ای ــی از اه ــوچ یک ــر ک در ام

اســت.
وی یکــی از مهم تریــن موضوعــات بخــش 
راه هــای عشــایری  ایــل  را،  امــور عشــایر 
ــایر  ــوچ عش ــیر ک ــرد: مس ــوان ک ــت و عن دانس
زیرگذرهایــی اســت کــه راه هــای مواصالتــی را 
ــتگاه های  ــت دس ــه الزم اس ــد ک ــرار می کن برق

مرتبــط در صــورت مســدود شــدن راه، نســبت 
ــد. ــدام کنن ــیرها اق ــایی مس ــه بازگش ب

ایــن مقام مســئول بــه اســتقرار اکیپ بهداشــتی 
در ســاختمان خدمات رســانی شــرق دشــت الر 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن اکیــپ توســط شــبکه 
بهداشــت و درمــان در منطقــه مســتقر و تمامــی 
ــد  ــی خواه ــات الزم پیش بین ــزات و امکان تجهی

شــد.
ــدود 400  ــه ح ــان اینک ــا بی ــاری ب ــیر غف مش
خانــوار عشــایری در منطقــه دشــت الر اواســط 
ــت: 200  ــد، گف ــد ش ــتقر خواهن ــاه مس خردادم
و  دماونــد  شهرســتان  بــه  مربــوط  خانــوار 
ــه  ــه ب ــا توج ــتند و ب ــان هس ــوار مهم 200 خان
حضــور حــدود 100 هــزار رأس دام الزم اســت 
کــه  روزی   100 در  شهرســتان  دامپزشــکی 
فصــل کــوچ اســت، خدمات رســانی الزم را 

ــد. ــام دهن انج
همچنــن علــی امامــی، رئیــس اداره دامپزشــکی 
ــه  ــه ب ــن جلس ــه ای ــد در ادام ــتان دماون شهرس
ــه  ــرد مای ــوص عملک ــی در خص ــه گزارش ارائ
ــا بیمارهــای دام شهرســتان  ــارزه ب ــی و مب کوب
بــه ویــژه دشــت الر طــی ســال گذشــته 
پرداخــت و گفــت: در ســال گذشــته 273 هــزار 
ــق بخــش  ــت واکسیناســیون از طری و 725 نوب
خصوصــی بــا هزینــه ای بالــغ بــر 632 میلیــون 

ــت. ــورت گرف ــال ص ری
ــق شــده شــامل  ــزود: واکســن های تزری وی اف
ــزی، شــاربن  ــه ب ــه گوســفندی، آبل واکســن آبل
ــه 100  ــره و بزغال ــلوز ب ــز، بروس ــفند و ب گوس
تــب  بــز،  و  گوســفند  طاعــون  رازی،  دزی 
ــب برفکــی  ــاک، ت ــز رون ــفند و ب برفکــی گوس
ــگ  ــاری س ــن ه ــز رازی و واکس ــفند و ب گوس

ــد. بودن
رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان دماونــد 
بــا تأکیــد بــر ارائــه خدمــات بهتــر بــه عشــایر 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــتان خاطرنش شهرس
یــک  اگــر  نوپدیــد  بیماری هــای  ظهــور 
ســاختمان در اختیــار دامپزشــکی قــرار گیــرد و 
ــه لیســت اضافــه شــود  ــز ب ــگل نی دارو ضــد ان
ــایر  ــور عش ــه ام ــری ب ــات بهت ــم خدم می توانی

ــم. ــه دهی ارائ

در نخستین نشست امور عشایری شهرستان دماوند مطرح شد؛
لزوم بازگشایی مسیر ایل راه های عشایر در شهرستان دماوند/ استقرار اکیپ بهداشتی در ساختمان خدمات رسانی 

شرق دشت الر/ حدود ۴۰۰ خانوار عشایری در منطقه دشت الر اواسط خردادماه مستقر می شوند

آغاز عملیات بازسازی و لکه گیری روکش 
آسفالت محورهای مواصالتی دماوند

ــاده ای  ــل ج ــل ونق ــداری و حمــل و نق ــس راه رئی
شهرســتان دماونــد از آغــاز عملیــات بازســازی 
و لکه گیــری روکــش آســفالت راه هــای حــوزه 

ــر داد. ــد خب ــتحفاظی دماون اس
ــالم  ــا اع ــی ب ــر در گفتگوی ــدی خطی ــورش احم ش
ایــن خبــر اظهــار کــرد: بــه دنبــال پایــداری هــوا و 
فراهــم شــدن بســتر مناســب عملیات ترمیــم رویــه 
آســفالتی راه هــای حــوزه اســتحفاظی دماونــد آغــاز 

شــده اســت.
از  یکــی  دماوند-فیروزکــوه  محــور  افــزود:  وی 
ــت و  ــران اس ــتان ته ــای اس ــن محوره پرترددتری
روکــش آســفالت مناســب می توانــد تأثیــر بســزایی 

ــد. ــته باش ــات را داش ــوع تصادف ــش وق در کاه
جــاده ای  ونقــل  حمــل  و  راهــداری  رئیــس 
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  دماونــد  شهرســتان 
ــفند  ــفالت از اس ــن آس ــش از 1000 ت ــص بی تخصی
ســال گذشــته تاکنــون بــه روســتاهای کالک، 
دیگــر  و  هاشــمک  حصاربــاال،  گرمابســرد، 
ــن  ــوزه اســتحفاظی و همچنی ــتاهای تحــت ح روس
ــر  ــل نمی ــاران – دوآب و پ ــالن – س محــدوده کی
جهــت انجــام لکه گیــری و چالــه پرکنــی، ازاجــرای 
عملیــات مــوج تراشــی و روکــش آســفالت محــدوده 
ــه ورزان در محــور دماوند-فیروزکــوه  روســتای آیین
خبــر داد و گفــت: عملیــات روکــش آســفالت 
ــر  ــک کیلومت ــول ی ــه ط ــه ورزان ب ــدوده آیین مح
ــدوده  ــات در مح ــن عملی ــه ای ــه و ادام ــان یافت پای
گردنــه ســرهار، گردنــه اوزنــه، محــدوده مهرآبــاد و 

ــت. ــد داش ــه خواه ــک ادام ــدوده گاله مح
جــاده ای  ونقــل  حمــل  و  راهــداری  رئیــس 
شهرســتان دماونــد خاطــر نشــان کــرد: بــه دنبــال 
ــروز  ــر کــه موجــب ب ــزوالت آســمانی اخی ــارش ن ب
ریــزش کــوه و ســیل در برخــی از روســتاهایی 
گرمابســرد،  کالک،  کهنک-هویــر،  همچــون 
ســقزدره شــده بــود نیــز اقدامــات الزم جهــت 
الیروبــی، تســطیح و همچنیــن رگالژ شــانه راه هــا 
ــودر  ــدر و ل ــم از گری ــا دســتگاه های راه ســازی اع ب

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ص
وی در پایــان بــه انجــام اقدامــات روزانــه عملیــات 
راهــداری اعــم از پاکســازی حاشــیه راه هــا، تنظیــف 
ــی  ــم راهنمای ــوی عالئ ــی ها، شستش ــار نیوجرس کن
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــاره و … ک ــده اش ــدار دهن و هش
توجــه بــه محدودیت هــای موجــود، راهــداران 
نمــودن  آمــاده  راســتای  در  پرتــالش همــواره 
ــر و  ــه ایمن ت ــردد هرچ ــت ت ــب جه ــتری مناس بس

ــتند. ــز هس ــان عزی ــتر هموطن ــش بیش ــا آرام ب

ــت:  ــد گف ــتان دماون ــل شهرس ــژه قت ــرس وی بازپ
ــی از  ــاز در یک ــتانی غیرمج ــه افغانس ــزاع 14 تبع ن
ــوان  ــک ج ــل ی ــه قت ــر ب ــد منج ــتاهای دماون روس

ــد. ــاله ش 25 س
حســن بختیــاری در گفتگویــی اظهــار کــرد: حــدود 
20 نفــر از اتبــاع غیرمجــاز افغانــی کــه همگــی بــا 
ــاغ در  ــه  ب ــک خان ــد، در ی ــز بودن ــل نی ــم فامی ه
ــر  ــه 14 نف ــد ک ــی می کردن ــد زندگ ــنه در دماون اش

ــتند. ــارکت داش ــری مش ــن درگی در ای
ــن دو  ــه بی ــود ک ــرار ب ــن ق ــزود: ماجــرا از ای وی اف
نفــر از ایــن ســاکنان کــه ســن کمتــری در حــدود 
18 ســال داشــتند، اختــالف رخ می دهــد کــه 
منجــر بــه درگیــری دو گــروه 7 نفــره بــا یکدیگــر 

می شــود.
ــا،  ــن درگیری ه ــن ای ــه داد: در حی ــاری ادام بختی
ــر  ــر دیگ ــک نف ــو ی ــه چاق ــا ضرب ــراد ب ــی از اف یک
ــدوم  ــز مص ــر نی ــه نف ــاند و س ــل می رس ــه قت را ب

می شــوند.
بازپــرس ویــژه قتــل شهرســتان دماونــد خاطرنشــان 
ــه  ــره ک ــت نف ــروه هف ــری، گ ــد از درگی ــرد: بع ک
ــد، از محــل متــواری و  ــه قتــل شــده بودن منجــر ب
قصــد خــروج از کشــور را می کننــد کــه بــا تــالش 
شــبانه روزی فرماندهــی نیــروی انتظامی شهرســتان 
ــری 11  ــی و کالنت ــس آگاه ــل پلی ــد و عوام دماون
شهرســتان دماونــد و دســتورات قضایــی، طــی یــک 
عملیــات اطالعاتــی عملیاتــی، ایــن افــراد در کمتــر 
از 10 ســاعت صبــح امــروز در حالــی کــه در یــک 

خانــه بــاغ خــواب بودنــد، دســتگیر شــدند.
بختیــاری بــا بیــان اینکــه قاتــل بــه جــرم خویــش 
ــراف کــرده اســت، تصریــح کــرد: قاتــل علــت  اعت
ــوام  ــن اق ــی بی ــری جزئ ــت و درگی ــل را عصبانی قت
عنــوان کــرده اســت و باقــی نیــز بــه مشــارکت در 

ــد. ــراف کرده ان ــته جمعی اعت ــزاع دس ن
وی گفــت: مقتــول 25 ســال و قاتــل 27 ســال ســن 
دارد و باقــی افــراد نیــز زیــر 30 ســال ســن دارنــد 
ــزاع دســتگیر  کــه همگــی 14 مشــارکت کننده در ن

شــده اند.
بــه  بازپــرس ویــژه قتــل شهرســتان دماونــد 
ــرادی  ــه کــرد: اف ــال، توصی ــان مشــاغل و وی صاحب
ــال  ــان در وی ــه قصــد اســتخدام ســرایدار و نگهب ک
بیگانــه  اتبــاع  بکارگیــری  از  دارنــد،  کارگاه  و 
ــد مجــوز خــودداری  ــه فاق ــاع بیگان به خصــوص اتب
ــر  ــت، گریبانگی ــن دس ــائلی ازی ــه مس ــد؛ چراک کنن

ــت. ــد گرف ــان آن را خواه ــود صاحب خ
بختیــاری یــادآور شــد: بیشــتر قتل هــای شهرســتان 
ــه در ســال جاری رخ داده اســت، توســط  ــد ک دماون

اتبــاع بیگانــه افغانــی غیرمجــاز رخ داده اســت.

نزاع ۱۴ تبعه افغانستانی غیرمجاز در 
یکی از روستاهای دماوند

دادستان شهرستان دماوند خبر داد؛
تشکیل ستاد متمرکز مبارزه با ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دماوند/ جلوگیری از افزایش ۱۰ هزار ساخت و 

ساز غیرمجاز شناسایی شده در شهرستان دماوند

ــی  ــتان عموم ــابی دادس ــی بس ــن ابراهیم حس
اســالمی شهرســتان دماونــد در  انقــالب  و 
گفتگویــی اظهــار کــرد: در ســال گذشــته و 
ــردم و  ــت م ــا هم ــوروزی ب ــالت ن ــام تعطی ای
ــام  ــی مق ــتورات قضای ــذ دس ــا اخ ــئوالن ب مس
ــاز را در  ــازهای غیرمج ــب ساخت وس اول تخری

ســطح کشــور داشــته ایم.
ســتاد  تشــکیل  بــا  همچنیــن  افــزود:  وی 
ســازهای  و  ســاخت  بــا  مبــارزه  مشــترک 
غیرمجــاز و تصرفــات اراضــی ملــی و عمومــی 
در فرمانــداری دماونــد، هماهنگی هــای الزم 

در  اجرایــی  و  نظارتــی  دســتگاه های  بیــن 
زمینــه اقدامــات پیشــگیری و برخوردهــای 

ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــی ب قانون
اســالمی  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
ــات  ــرد: در اقدام ــان ک ــد بی ــتان دماون شهرس
اولیــه ایــن ســتاد از هــر نهــادی 2 الــی 3 اکیــپ 
آمادگــی کرده انــد  اعــالم  گشــت نظارتــی 
تــا بــا برنامه ریــزی منســجم برخــورد بــا 
ــاز  ــازهای غیرمج ــاخت و س ــواران و س زمین خ

ــرد. ــورت گی ص
ابراهیمــی بســابی گفــت: ســال گذشــته در 
و  غیرمجــاز  ســاز  و  ســاخت  از  پیشــگیری 
ــا  ــد ب تصرفــات اراضــی ملــی شهرســتان دماون
حــدود یــک هــزار و 700 مــورد ســاخت و ســاز 
غیرمجــاز برخــورد داشــته ایم کــه بــا همــکاری 
ــزار و 500  ــک ه ــدود ی ــه ح ــای مربوط نهاده

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــازی ص ــار آزادس هکت

اســالمی  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
شهرســتان دماونــد بیــان کــرد: تاکنــون بالغ بــر 
چهــار هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز در شهرســتان 
دماونــد شناســایی شــده اســت کــه ایــن 
موضــوع باعــث افــت ســفره های آب هــای 
زیرزمینــی می شــود کــه در زمینــه محیــط 
ــه  ــکالتی ب ــه مش ــاورزی منطق ــت و کش زیس

می آیــد. وجــود 
ــد کــرد: متأســفانه اگــر  ابراهیمــی بســابی تأکی
ــیم،  ــاوت باش ــائل بی تف ــن مس ــه ای ــبت ب نس
ــای  ــط زیســت و عرصه ه ــودی محی ــاهد ناب ش
ــود و  ــم ب ــد خواهی ــتان دماون ــی شهرس طبیع
ــکالت  ــا مش ــده ب ــه در آین ــن منطق ــردم ای م

خاصــی مواجــه می شــوند.
وی گفــت: طبــق آخریــن آمار در ســال گذشــته 
ــاز در  ــاز غیرمج ــاخت وس ــزار س ــدود 10 ه ح
شهرســتان دماونــد شناســایی شــده اســت و در 

تالشــیم از افزایــش ایــن میــزان آمــار در ســال 
جــاری جلوگیــری شــود.

اســالمی  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
شهرســتان دماونــد خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
ــتاها  ــالمی روس ــوراهای اس ــای و ش دهیاری ه
بــر  نظارتــی  و  اطالع رســانی  بــه  موظــف 
امــورات ســاخت وســاز حــوزه کاری خــود 
هســتند و اگــر در ایــن خصــوص تخلفــی 
صــورت گیــرد مجــرم شــناخته شــده و برخــورد 

قضایــی و قانونــی انجــام می شــود.
ابراهیمــی بســابی تعــدادی از دهیاری هــای 
و شــوراهای اســالمی روســتاها بــه دلیــل 
منافــع شــخصی خــود و نفــع در انتخابــات 
ــاخت  ــورات س ــر ام ــارت ب ــه نظ ــن زمین در ای
ــن  ــا ای ــًا ب ــه قطع ــد ک ــم کاری می کنن وســاز ک
دســته افــراد برخــورد قضایــی و قانونــی انجــام 

می گــردد.

ــعب پســت بانک  ــور ش ــاون ام ــی، مع ــد رحمان محم
 ICT مشــکالت  بررســی  نشســت  در  ایــران 
در حــوزه  اظهــار کــرد:  دماونــد  در شهرســتان 
ــم  ــعبه پســت بانک داری ــه ش ــد س ــتان دماون شهرس
ــتگاه  ــم؛ 19 دس ــال داری ــور فع ــتا حض در 15 روس
ATM فعــال نیــز وجــود دارد و در هــر روســتایی کــه 
بســتر اینترنتــی آمــاده باشــد مــا آمادگــی واگــذاری 

ــم. ــد را داری ATM جدی
ــات  ــه خدم ــاز ب ــه نی ــتایی ک ــر روس ــزود: ه وی اف
ــاده همــکاری هســتیم  ــا آم بانکــی داشــته باشــد م
ــک  ــرات بان ــر مذاک ــتاها براب ــا در روس ــور م و حض
ــار  ــا دچ ــت ت ــنامه دار اس ــورت شناس ــزی به ص مرک

مشــکالت صندوق هــای غیرمجــاز نشــویم.
معــاون امــور شــعب پســت بانک ایــران ادامــه 
داد: در کنــار شــبکه بانکــی کشــور و خانــواده 
فعال تــری  حضــور  می کنیــم  ســعی  ارتباطــات 
ــوی  ــیم و از س ــته باش ــد داش ــتان دماون در شهرس
دیگــر بــا قــراردادی کــه بــا صنــدوق توســعه ملــی 
ــا،  ــد شــورای روســتاها و دهیاری ه ــا تأیی داشــتیم ب
افــراد متقاضــی تســهیالت می تواننــد بــا شــعب مــا 
ــاد  ــتای ایج ــهمی در راس ــا س ــند ت ــاس باش در تم

ــیم. ــته باش ــتاها داش ــتغال در روس اش

خدمت رسانی سه شعبه پست بانک به 
۱۵ روستای شهرستان دماوند

انتقال ۵ میلیون مترمکعب آب از رودخانه 
تاررود به سد وادان و دشت هومند آبسرد

میرزایی نیکــو،  قاســم  تــارود-  خبــری  پایــگاه 
ــس  ــوه در مجل ــد و فیروزک ــردم دماون ــده م نماین
ــه  ــرو ب ــر نی ــم روزی وزی ــفر نی ــان س ــس از پای پ
منطقــه شــرق اســتان تهــران در گفتگویــی اظهــار 
ــروز  ــفر ام ــه در س ــی ک ــن موضوع ــرد: مهم تری ک
ــروژه   ــت، بحــث پ ــی گرف ــورد بررس ــرو م ــر نی وزی
ــی  ــای خوب ــه تصمیم ه ــود ک ــه ب ــالب منطق فاض

ــد. ــه ش گرفت
ــتاندار  ــرو و اس ــر نی ــد وزی ــه بازدی ــاره ب ــا اش وی ب
ــوه،  ــتان فیروزک ــرود در شهرس ــد نم ــران از س ته
باالدســت  در  واقــع  ســله بن  روســتای  افــزود: 
از  روســتا  جا به جایــی  دلیــل  بــه  نمــرود  ســد  
امکانــات اولیــه محــروم شــده اســت کــه بــا حضــور 
ــد و  ــی ش ــه آن بررس ــا و حق آب ــان، کانال  ه اردکانی
ــای  ــد را از بودجه ه ــن س ــا ای ــتیم ت ــت گذاش اولوی

ــانیم. ــر برس ــه ثم ــف ب مختل
و  دماونــد  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
ــه  ــدی ک ــه بع ــت: برنام ــس گف ــوه در مجل فیروزک
ــا حضــور وزیــر نیــرو انجــام شــد، بازدیــد از ســد  ب
ــج  ــه پن ــرار اســت ک ــه، ق ــن زمین ــود؛ در ای وادان ب
میلیــون مترمکعــب آب از رودخانــه تــاررود بــا 
ــه ســد وادان  ــون مترمکعــب ب اختصــاص 2٫5 میلی
بــرای ایجــاد منطقــه گردشــگری و مــا بقــی آن بــه 

ــد. ــال یاب ــرد انتق ــد آبس ــت هومن دش
ــن  ــق ای ــرای تحق ــرد: ب ــح ک ــو تصری میرزایی نیک
امــر، قــرار شــد کــه گزارشــی آمــاده شــود و 
کارشناســان آن را بررســی کننــد کــه موافقــت ایــن 
ــال  ــتیم و در ح ــرو داش ــابق نی ــر س ــرح را از وزی ط

ــتیم. ــری هس پیگی

مدیرکل مخابرات منطقه هفت تهران خبر داد؛
خدمت رسانی به ۷۱ هزار مشترک تلفن ثابت در شهرستان دماوند/ بهره برداری از ۲۰۶ مورد فناوری فیبر نوری 

FTTH در شهرستان دماوند
ــران از  ــت ته ــه هف ــرات منطق ــرکل مخاب مدی
ــن  ــترک تلف ــزار مش ــه 71 ه ــانی ب خدمت رس
ثابــت در شهرســتان دماونــد خبــر داد و گفــت: 
ــوری FTTH در  ــر ن ــاوری فیب ــورد فن 206 م

ــد. ــرداری ش ــد بهره ب ــتان دماون شهرس
علــی کبیــری در گفتگویــی اظهــار داشــت: مــا 
ــتان  ــی در شهرس ــوری خوب ــر ن ــترهای فیب بس
ــا  ــعه م ــتر توس ــم، بیش ــاد کردی ــد ایج دماون
ــس ازآن  ــت و پ ــنجش نیازهاس ــتای س در راس
پــروژه  اجــرای  و  اعتبــار  تأمیــن  طراحــی، 

مدنظــر قــرار می گیــرد.
وی افــزود: در ســال جــاری در شهرســتان 

مراکــز  در  کــه  داریــم  ســعی  دماونــد 
ــم و  ــام دهی ــوئیچ انج ــض س ــت تعوی کم ظرفی
ــه  ــا کیفیــت و ســرعت خــوب ارائ اینترنــت را ب

دهیــم، همچنیــن در حــال توســعه ایــن امــر در 
مســکن های مهــر هســتیم و درصــد زیــادی از 

ــد. ــان می رس ــه پای ــاری ب ــال ج ــا در س آنه
مدیــرکل مخابــرات منطقــه هفــت تهــران 
ادامــه داد: در شهرســتان دماونــد حــدود 71 
ــتگاه  ــت و 291 دس ــن ثاب ــترک تلف ــزار مش ه
در  همچنیــن  دارد؛  وجــود  همگانــی  تلفــن 
خصــوص ADSL حــدود 10 هــزار و 500 
مشــترک داریــم و هشــت هزار و 200 مشــترک 

مربــوط بــه ســایر شرکت هاســت.
ــوری  ــر ن ــتر فیب ــرد: در بس ــه ک ــری اضاف کبی
ــرویس  ــوص س ــز در خص ــبکه نی ــاد ش و ایج

FTTH ، تعــداد 206 مــورد در شهرســتان 
ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــد ب دماون

وی تصریــح کــرد: متأســفانه مــا دائمــا بــا 
قطــع ارتبــاط فیلــد مواجــه هســتیم کــه اکثــراً 
ــه منجــر  ــاری سازمان هاســت ک ــل حف ــه دلی ب
بــه قطــع ســرویس ها قطــع می شــود، الزم 
ــات الزم  ــوص مکاتب ــن خص ــه در ای ــت ک اس
ــرد؛  ــورت گی ــکاری ص ــه و هم ــورت گرفت ص
ــی  ــیر برخ ــاده مس ــض ج ــه تعری ــه ب ــا توج ب
فیبرهــا مشــخص نیســت و الزم اســت در ایــن 

ــرد. ــورت گی ــی ص ــوص هماهنگ خص

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دماوند:
سند توسعه ورزش شهرستان دماوند مصوب و تهیه شده است/ نبود خانه جوان و سمن ها یکی از معضالت اصلی 

شهرستان دماوند
شهرســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
ــعه ورزش  ــند توس ــه س ــان اینک ــا بی ــد ب دماون
ایــن شهرســتان مصــوب و تهیــه شــده اســت، 
ــه جــوان و ســمن ها یکــی از  ــود خان ــت: نب گف
معضــالت اصلــی شهرســتان دماونــد می باشــد.
 امیــد قمــی در دومیــن نشســت شــورای 
کــه  دماونــد  شهرســتان  جوانــان  و  ورزش 
بــا حضــور مســئوالن در ســالن اجتماعــات 
ــی  ــداری اظهــار کــرد: دســتاوردهای خوب فرمان
ــان  ــورای ورزش و جوان ــت ش ــن نشس در اولی
ــج  ــت پن ــوردی، پیس ــره ن ــواره صخ از جملهدی
هــزار نفــری و جانمایــی زمیــن و محــل احــداث 

ــتیم. ــنهادانی داش ــال پیش ــتادیوم فوتب اس
ــه  ــود خان ــه داد: یکــی از معضــالت نب وی ادام
ــاد  ــردم نه ــوان و ســمن ها و ســازمان های م ج
جوانــان در شهرســتان اســت کــه نتوانســتیم در 

حــوزه جوانــان فعالیتــی داشــته باشــیم.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان دماوند 

ــزود:  ــوری اف ــه مح ــل برنام ــه اص ــاره ب ــا اش ب
کارشناســان  گــروه  بــا  نخســتین بار  بــرای 
اداره کل و وزارت ورزش و جوانــان جلســات 
ــعه  ــند توس ــم و س ــزار کردی ــددی را برگ متع
ورزش شهرســتان دماونــد مصــوب و تهیــه شــد 
ــال 1400  ــا س ــند ت ــن س ــق ای ــم طب ــا بتوانی ت
برنامه هــا را در دو بخــش ورزش و جوانــان 
اجــرا کنیــم و ورزش هــای همگانــی و قهرمانــی 
و تربیتــی بــه صــورت مجــزا در ایــن ســند اجــرا 

خواهــد شــد.
ــتاد  ــوص س ــرد: در خص ــان ک ــی خاطرنش قم
اوقــات فراغــت بــا توجــه بــه اینکــه در بخــش 
جوانــان از ســن 15 تــا 29 ســال را بایــد تحــت 
پوشــش قــرار دهیــم در کمیته هــای تخصصــی 
فعالیــت ســتاد در زمینــه ازدواج و خانــواده، 
ــت  ــات فراغ ــت، اوق ــی، هوی ــارکت اجتماع مش
فضــای  اشــتغال،  اجتماعــی،  آســیب های 
ــتاد  ــه س ــات جلس ــری مصوب ــازی و پیگی مج

اســت.
ــان  ــر از جوان ــش از  1500 نف ــرکت بی *ش
جــام  مســابقات  در  دماونــد  شهرســتان 

ــان رمض
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: در حــال 
ــر از  حاضــر بیــش از یــک هــزار و 500 نف
ــان در  ــام رمض ــابقات ج ــه مس ــان ب جوان
ــر  ــد و در نظ ــف می پردازن ــهرهای مختل ش

ــزار  ــز برگ ــان را نی ــان قهرمان ــام قهرم داری ج
کنیــم و بهتریــن نفــرات بــرای مســابقات 

ــد. ــد ش ــزام خواهن ــتانی اع اس
روســتایی  بخــش  در  کــرد:  عنــوان  وی 
روســتایی  ورزش  خانــه  چهــار  نخســتین بار 
را افتتــاح کردیــم و 4 مــکان دیگــر را نیــز 
ــم و  ــاح کنی ــم افتت ــرده و قصــد داری ــز ک تجهی
تــا پایــان ســال بــه 20 پایــگاه ورزش روســتایی 
خواهیــم رســید و 23 پایــگاه اوقــات فراغــت را 
ــر  ــد نظ ــی م ــای ورزش ــا و مکان ه در هیئت ه

ــم. ــرار دادی ق
قــدس  و  توحیــد  ورزشــی  *مجموعه هــای 
ــا مشــکالتی از ســوی ادارت مواجــه  جیــالرد ب

اســت
شهرســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
ــان کــرد: در بحــث ســرانه ورزشــی  ــد بی دماون
ــتیم  ــه هس ــا مواج ــه ب ــی ک ــی از معضالت یک
مشــکالت مربــوط بــه دو ســالن ورزشــی 
مجموعــه توحیــد و قــدس جیــالرد اســت کــه 
ــا امــور مالیاتــی و اداره آمــوزش و  اختالفاتــی ب

ــود دارد. ــرورش وج پ



آغاز عملیات احداث یادمان شهدای 
گمنام در دانشگاه آزاد دماوند

معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان دماوند خبر داد؛
عدم آگاهی کشاورزان شهرستان دماوند از کشت گیاه ماده مخدر »شاهدانه«/ آموزش همگانی مبارزه با مواد 

مخدر در سطح روستاها از طریق دهیاری ها و شوراها تاثیرگذار است

عملیــات اجرایــی ســاخت یادمــان دو شــهید گمنــام 
ــور  ــا حض ــد ب ــد دماون ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــان   ــه و کارکن ــات رئیس ــئوالن، هی ــی از مس جمع

آغــاز شــد.
فتــاح  کاظــم  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
ــاز  ــم آغ ــد در مراس ــه دماون ــام جمع ــدی ام دماون
ســاخت یادمــان شــهدای گمنــام دانشــگاه آزاد 
واحــد  ایــن  نمازگــزاران  جمــع  در  و  دماونــد 
حســن  امــام  والدت  تبریــک  بــا  دانشــگاهی 
مجتبــی)ع( اظهــار کــرد: طبــق آیــات شــریف قــرآن 
کریــم، شــهدا زنده انــد و نــزد پــروردگار خــود روزی 
ــد،  ــرآن مجی ــت)ع( و ق ــل بی ــد و همچــون اه دارن
هیــچ گاه کهنــه نمــی شــوند چــرا کــه در راه خــدا 

ــد. ــته ان ــدم برداش ق
ــگاه  ــئوالن دانش ــه مس ــه دغدغ ــاره ب ــا اش وی ب
بــرای تدفیــن، تشــییع و ســاخت المــان بــرای 
شــهدا، گفــت: خداونــد در قــرآن ایــن رفتــار دغدغــه 
ــم شــعائر الهــی  ــوان تکری ــه عن ــه شــما را ب مداران
اعــالم کــرده بنابرایــن کار شــما هــم گام برداشــتن 
ــی  ــل اله ــه فض ــده و ب ــوب ش ــدا محس در راه خ

ــود. ــد ب ــدگار خواه مان
امــام جمعــه دماونــد افــزود: بنــا بــه فرمایــش پیامبر 
اکــرم)ص(، ســه گــروه در روز قیامــت شــفاعت مــی 
کننــد و خداونــد هــم شــفاعت آنهــا را مــی پذیــرد؛ 
اول پیامبــران، گــروه دوم علمــای عامــل و ســپس 
شــهدای راه خــدا و امیدواریــم کــه همــه مــا مــورد 
ــرار  ــدر ق ــهدای گرانق ــن ش ــفاعت ای ــه و ش توج

ــم. بگیری

صفــری،  محمــود  مراســم  ایــن  ابتــدای  در 
ــا  ــد ب ــد دماون ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
از چگونگــی  خوشــامدگویی، گــزارش کوتاهــی 
ــم و ســالگرد  ــم، چهل ــن و مراســم ســوم، هفت تدفی

دو شــهید گمنــام ارائــه داد.
وی بــا دعــوت از همــگان بــرای کمــک و مشــارکت 
در ایــن امــر خداپســندانه، ابــراز امیــدواری کــرد بــه 
یــاری خداونــد باریتعالــی، کار ســاخت بنــا در آینــده 

نزدیــک بــه پایــان برســد.
ــی توســط  ــان ســخنرانی، مراســم کلنــگ زن در پای
حجــت االســالم و المســلمین فتــاح دماونــدی 
ــرب فرماندهــی  ــد، ســرهنگ ع ــه دماون ــام جمع ام
ســپاه شهرســتان دماونــد، محمــود صفــری رئیــس 
واحــد دماونــد و مــرادی رئیــس بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران دماونــد بــه صــورت نمادیــن برگــزار شــد 
ــام  ــه مق ــه ب ــار فاتح ــا نث ــم ب ــران در مراس و حاض

ــد. ــرام کردن شــامخ شــهدا ادای احت

۳۰ نقطه جهت واگذاری زمین باهدف 
طرح های گردشگری مدنظر می باشد

ــد  ــتان دماون ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس رئی
بــا بیــان اینکــه بیــش از 80 درصــد از اراضــی ایــن 
شهرســتان  ملــی و دولتــی اســت، گفــت: تک بــرگ 
شــدن اســناد اراضــی ملــی مانــع از تصــرف 

ســودجویان می شــود.
محمــد رنجبــر در گفتگویــی اظهــار کــرد: در ســال 
شهرســتان  در  غیرمجــاز  ساخت وســاز  جــاری 
ــان  ــت و متصرف ــوده اس ــش ب ــه افزای ــد رو ب دماون
ــه  ــتند ک ــاز داش ــه ساخت وس ــتری ب ــل بیش تمای
ــن  ــه از ای ــدات صــورت گرفت ــا تمهی خوشــبختانه ب

ــد. ــل آم ــه عم ــری ب ــر جلوگی ام
ــار از  ــدود 5/5 هکت ــتا ح ــن راس ــزود: در ای وی اف
ــان در  ــارد توم ــی 15 میلی ــه ارزش ریال ــی ب اراض

ــد. ــرف ش ــع تص ــل رف ــام تعطی ای
ــد  ــتان دماون ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس رئی
ــن  ــی ای ــد از اراض ــش از 80 درص ــرد: بی ــان ک بی
شهرســتان ملــی و دولتــی اســت و مرغوبیــت 
ــا  ــوداگران ب ــه س ــده ک ــث ش ــد باع ــی دماون اراض
ابزارهــای مختلــف آنهــا را تصــرف کــرده و اراضــی 

ــانند. ــروش برس ــه ف ــی را ب مل
رنجبــر تصریــح کــرد: بــه دلیــل هماهنگــی و 
همدلــی موجــود در شهرســتان دماونــد به ویــژه 
دادســتان و دادگســتری، دســتورات قضایــی صــادر 
شــد تــا در لحظــه بــا ساخت وســازها مبــارزه کنیــم.

وی گفــت: اداره راه و شهرســازی اراضــی ملــی 
ایــن  بیشــتری دارد و تک بــرگ شــدن اســناد 
ــع از تصــرف ســودجویان شــده اســت؛  اراضــی مان
ــرف  ــراد متص ــا اف ــا ب ــده ت ــب ش ــر موج ــن ام ای

ــرد. ــورت گی ــی ص ــدی و قانون ــورد ج برخ
ــد  ــتان دماون ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس رئی
ــود  ــان داشــت: باوج ــعار ســال اذع در خصــوص ش
 30 شــد  مقــرر  صورت گرفتــه  هدف بندی هــای 
ــتغال در  ــاد اش ــگری و ایج ــدف گردش ــه باه نقط
ایــن شهرســتان در نظــر گرفتــه شــود، اســتانداری 
پیگیــر ایــن امــر اســت و دیــد اشــتغال، بــه حمایــت 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــی کم از کاالی ایران
رنجبــر خاطرنشــان کــرد: اداره راه و شهرســازی 
معرفــی  مرغوبــی  اراضــی  دماونــد  شهرســتان 
ــرد و  ــرار گی ــرمایه گذاران ق ــار س ــا در اختی ــرده ت ک
ــرای  ــی ب ــان ایران ــکاران، از طراح ــک پیمان ــا کم ب
طرح هــای گردشــگری و مجتمع هــای اشــتغالی 

ــود. ــتفاده ش اس

فرمانــدار  انتظامــی  و  سیاســی  معــاون 
شهرســتان دماونــد بــا بیــان اینکــه عــدم 
آگاهــی کشــاورزان برخــی از کشــت گیــاه 
ــتان  ــن شهرس ــاهدانه« در ای ــدر »ش ــاده مخ م
ــا  ــارزه ب ــی مب ــوزش همگان ــت: آم ــت، گف اس
مــواد مخــدر در ســطح روســتاها از طریــق 

شــوراها  و  دهیاری هــا 
می باشــد. تاثیرگــذار 

شــاهرخ جهانشــاهی در 
حاشــیه همایــش آمــوزش 
ــور  ــا حض ــدر ب ــواد مخ م
روســای  و  دهیــاران 
شــورای اســالمی شــهر و 
روســتا در ســالن جلســات 
گفتگویــی  فرمانــداریدر 
اظهــار کــرد: علــی رغــم 
دســتاوردهای علمــی و فنــاوری در زمینــه هــای 
ــر در  ــال حاض ــی در ح ــه جهان ــف، جامع مختل
ــای  ــیب ه ــکالت و آس ــا مش ــوم ب ــزاره س ه

ــت. ــه اس ــی مواج اجتماع
وی مــواد مخــدر و روانگــردان هــا را چهارمیــن 

ــی  ــد م ــی را تهدی ــه جهان ــه جامع ــر ک عنص
کنــد دانســت و گفــت: جامعــه ایــران هــم بــه 
ــال اســت و عــالوه  ــن آســیب اجتماعــی مبت ای
ــی  ــف زندگ ــاد مختل ــردی، ابع ــرات ف ــر تاثی ب
اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی را در 

ــی دارد. ــه در پ جامع
معــاون سیاســی و انتظامــی فرماندار شهرســتان 
ــی از  ــی برخ ــدم آگاه ــوص ع ــد در خص دماون
کشــاورزان از کشــت گیــاه شــاهدانه بــه عنــوان 
مــواد مخــدر، اشــاره کــرد و توضیــح داد: یکــی 
از مشــکالت شهرســتان در زمینــه مــواد مخــدر، 
ناشــی از عــدم آگاهــی برخــی از کشــاورزان از 
کشــت شــاهدانه در اطــراف شهرســتان دماونــد 
اســت کــه بــرای حــل ایــن مشــکل بــه کمــک 
ــاری  ــئوالن در دهی ــه مس ــانی هم و اطالع رس

هــا و شــوراها، نیازمندیــم.
و  فرهنگســازی  کــرد:  تاکیــد  جهانشــاهی 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــث مب ــی در بح ــوزش همگان آم
ــن  ــه بهتری ــتاها ب ــطح روس ــد در س ــدر بای مخ
نیــز  رســانه ها  و  پذیــرد  صــورت  شــکل 
ــر داشــته  ــن ام ــری در ای ــد نقــش موث می توانن

ــند. باش
وی در خصــوص نقــش ســمن ها در شهرســتان 
ــای  ــازمان ه ــن س ــرد: انجم ــان ک ــد بی دماون
ــز در شهرســتان نقــش مهمــی  ــردم نهــاد نی م
ــوزش  ــگیری و آم ــا پیش ــه ب ــارزه و مقابل در مب
بــه شــهروندان دارنــد و امیدواریــم بــا برگــزاری 
ــه  ــوع ب ــن موض ــی در ای ــای آموزش کارگاه ه

ــی برســیم. ــج مطلوب نتای

جمع آوری ۱۴۰ میلیون تومان در جشن 
گلریزان آزادی زندانیان دماوند

ــم  ــان جرای ــت از زندانی ــن حمای ــل انجم مدیرعام
غیرعمــد شهرســتان دماونــد از جمــع آوری 140 
میلیــون تومــان در جشــن گلریــزان آزادی زندانیــان 

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــد ای ــر عم ــم غی جرائ
داود صفــری در مراســم یازدهمیــن جشــن گلریــزان 
ــم  ــان جرائ ــای زندانی ــت از خانواده ه ــن حمای انجم
غیــر عمــد شهرســتان دماونــد بــا حضــور جمعــی از 
ــتر از  ــت بیش ــزوم حمای ــر ل ــران ب ــئوالن و خی مس
خانــواده زندانیــان تاکیــد کــرد و گفــت: 80 خانــواده 
ــوز و دانشــجو زیرپوشــش انجمــن  ــش آم و 40 دان

دماونــد قــرار دارنــد.
وی اضافــه کــرد: ایــن انجمــن بــا پرداخــت وجــوه 
ماهانــه کمــک هــای نقــدی، خدمــات بهداشــتی و 
ــواده هــای  ــه خان ــی، فرهنگــی و تحصیلــی ب درمان

زندانیــان کمــک مــی کنــد.
ــم  ــان جرای ــت از زندانی ــن حمای ــل انجم مدیرعام
غیرعمــد دماونــد همچنیــن در ســخنانی در جلســه 
ــال  ــد: س ــادآور ش ــاد ی ــن نه ــرد ای ــریح عملک تش
ــان  ــون توم ــزان 160میلی ــن گلری ــته درجش گذش
وجــه نقــد از ســوی نیکــوکاران جمــع آوری کــه از 
ایــن رقــم 120میلیــون تومــان وصــول شــده اســت.
ــد  ــوع درآم ــال 96 مجم ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
نقــدی و غیرنقــدی انجمــن افــزون بــر 290 میلــون 
ــک  ــرد: کم ــان ک ــت، خاطرنش ــوده اس ــان ب توم
هــای نیکــوکاران بــرای خدمــات رســانی بــه 
خانــواده هــای زندانــی اســت و بــه عنــوان هزینــه 

ــود. ــتفاده نمی ش ــاری اس ــای ج ه
صفــری ادامــه داد: همچنیــن در ســال گذشــته 80 
ــورد  ــکیل، 68 م ــوردی تش ــددکاری و م ــده م پرون
پیگیــری قضایــی و مکاتبــه ای، 93 مــورد معرفــی 
بــه مراکــز درمانــی و حمایتــی، برگــزاری ســه دوره 
جلســه آموزشــی و ایجــاد اشــتغال بــرای 20 نفــر از 

خانــواده هــا انجــام شــد.
وی گفــت: ســال گذشــته همچنیــن مبلغــی افــزون 
ــک و  ــان کم ــه زندانی ــان ب ــون توم ــج میلی ــر پن ب
ــزار  ــون و 500 ه ــت 14 میلی ــا پرداخ ــی ب دو زندان

ــدند. ــان آزاد ش توم

فرمانده حوزه بسیج اصناف شهرستان دماوند خبر داد؛
بیش از ۱۰۰۰ نفر عضو بسیج اصناف شهرستان دماوند هستند/ ۲ پایگاه جدید بسیج اصناف شهرستان دماوند در سال 

جاری افتتاح می شود
میــرزا صادقعلــی در گفتگویــی اظهــار کــرد: در 
حــال حاضــر بیــش از هــزار نفــر عضــو بســیج 
اصنــاف شهرســتان دماونــد هســتند کــه در 10 

ــد. ــت می کنن ــگاه فعالی پای
وی افــزود: در ســال 97 دو پایــگاه در اتحادیــه 
تراشــکاران، میوه فروشــان، کاشــی و ســرامیک 
افتتــاح می شــود و تصمیــم داریــم کــه بــا 
ــگاه  ــه، 16 پای ــت 16 اتحادی ــه فعالی ــه ب توج
ــد  ــتان دماون ــطح شهرس ــاف در س ــیج اصن بس

ــود. ــدازی ش راه ان
فرمانــده حــوزه بســیج اصنــاف شهرســتان 
ــتان  ــاف شهرس ــیج اصن ــه داد: بس ــد ادام دماون
ــتان  ــت در اس ــته توانس ــال گذش ــد در س دماون
ــر  ــوان برت ــه عن ــه ب ــان پنــج ناحی تهــران از می
ــاف  ــاق اصن ــوی ات ــی از س ــد و کمک های باش
انجــام شــد، عــالوه بــر ایــن در ســال گذشــته 

ــتیم. ــرو داش ــذب نی ــد ج ــداد یک ص تع
ــل 50  ــن تبدی ــرد: همچنی ــه ک ــی اضاف صادقعل
نفــر عضویــت از عــادی بــه فعــال و فراگیــری 
ــت  ــه خدم ــرادی ک ــرای اف ــه ب ــوزش اولی آم
ــات  ــر اقدام ــد از دیگ ــام دادن ــربازی را انج س
ــری  ــن فراگی ــه ای ــود؛ البت ــته ب ــال گذش در س
ســخت نیســت زیــرا تقریبــا 90 درصــد از 
ــربازی را  ــت س ــاف خدم ــیج اصن ــای بس نیروه
ــه  ــا شــرکت در جبه ــا ب پشت ســر گذاشــته و ی

فنــون بســیجی را آموخته انــد.
ــته در  ــال گذش ــول س ــرد: در ط ــان ک وی بی
شهرســتان دماونــد تعــداد 400 نفــر فقــه بــازار 
را آمــوزش دیدنــد و امســال نیــز400 نفــر ایــن 
بــه زودی  و  را دریافــت می کننــد  آمــوزش 
ــد  ــوب خواه ــگاه مطل ــه جای ــاف ب ــیج اصن بس

ــید. رس
فرمانــده حــوزه بســیج اصنــاف شهرســتان 
دو  اصنــاف  بســیج  کــرد:  عنــوان  دماونــد 
ماموریــت ذاتــی و ابالغــی دارد؛ ماموریــت 
ابالغــی سلســله مراتــب از ســوی ســپاه ابــالغ 
می شــود و شــامل جــذب، ســازماندهی افــراد و 

ــت. ــازار اس ــه ب ــوزش فق آم
صادقعلــی خاطرنشــان کــرد: ایــن آمــوزش 
شــامل حال افــرادی اســت کــه می خواهنــد 
ــد  ــا قص ــوده و ی ــواز نم ــب ج ــه کس ــدام ب اق
ــی  ــن موضوعات ــد؛ همچنی ــواز را دارن ــد ج تمدی
ماننــد احیــای امــر بــه معــروف، برگــزاری 
جعفــر صــادق)ع(،  امــام  شــهادت  مراســم 
آمــوزش اولیــه ورود بــه بســیج و ابالغیه هایــی 
ــالغ و  ــاف اب ــیج اصن ــه بس ــه ب ــد مرحل در چن

ــد. ــد ش ــرا خواه اج
وی در خصــوص کمیتــه نظــارت گفــت: در 
ــت  ــتای حمای ــی در راس ــاد مقاومت ــث اقتص بح
بــه  کــه  فروشــندگانی  و  تولیدکننــدگان  از 

مبــادرت  ایرانــی  کاالی 
می کننــد برنامــه تشــویقی 
ــن  ــردد؛ همچنی ــاظ گ لح
راســتای  در  همایشــی 
ــوص  ــال در خص ــعار س ش
ــی  ــت از کاالی ایران حمای
دماونــد  شهرســتان  در 
برگــزار گــردد تــا بــازار 
اســالمی توجیــه شــود.

بســیج  حــوزه  فرمانــده 
شهرســتان  اصنــاف 
ــه  ــان اینک ــا بی ــد ب دماون

ــم  ــام معظ ــش مق ــد فرمای ــاف بای ــاق اصن ات
ــد  ــرار ده ــش ق ــرلوحه کار خوی ــری را س رهب
ــوان ســرباز والیــت  ــه عن اظهــار داشــت: مــا ب
ــال را  ــعار س ــا ش ــم ت ــی می کنی ــالم آمادگ اع

محقــق ســازیم.
ــا  ــای پایگاه ه ــرد: اعض ــح ک ــی تصری صادقعل
ــود در  ــه الزم ب ــیدند ک ــادی کش ــات زی زحم
اولیــن نشســت از آنهــا تشــکر شــود، نواقصــی 
ــا  ــن ضعف ه ــد ای ــه بای ــت ک ــود داش ــز وج نی
برطــرف گــردد تــا بــا تــوان و قــدرت بیشــتری 

ــم. ــت کنی فعالی
تکمیــل  در  را  پایگاه هــا  اقــدام  اولیــن  وی 
احــکام  اخــذ  و  معرفــی  پایــگاه،  شــورای 

پرونده هــا،  بایگانــی  ســاماندهی،  شــوراها، 
حضــور بســیجیان در ایــام فرهنگــی، مذهبــی، 
ــی  ــی و مل ــاد مذهب ــر در اعی ــب بن ــی، نص مل
ــان  ــه از زم ــرادی ک ــم اف ــت: حک ــد و گف خوان

ــود. ــد ش ــد تمدی ــته بای ــا گذش ــخ آنه تاری
فرمانــده حــوزه بســیج اصنــاف شهرســتان 
ــا اشــاره بــه بحــث امــر بــه معــروف  دماونــد ب
شــاهد  گذشــته  ســال  در  داشــت:  اذعــان 
ــه معــروف در زمینــه مســائل  ــدازی امــر ب راه ان
خریــد و فــروش و رعایــت شــئونات در اصنــاف 
ــده  ــد نماین ــا بای ــان پایگاه ه ــم و فرمانده بودی
خــود را بــه مســئول امــر بــه معــروف و نهــی از 

ــد. ــی کنن ــاف معرف ــیج اصن ــر بس منک

شهردار دماوند خبر داد؛
ادغام محل استقرار تعاونی مسافربری برون شهری ترکیبی و سیرگستران/ اجرای طرح پارکبان بلوار شهید بهشتی 

گیالوند در حال پیگیری است
ــری در نشســت  ــاس صف عب
شــورای ترافیــک شهرســتان 
خصــوص  در  دماونــد 
ایســتگاه های  ســاماندهی 
ســه راهی  در  تاکســی 
داشــت:  اظهــار  گیالونــد 
زمیــن در نظــر گرفتــه در 
ــن  قســمت زیریــن پمپ بنزی
در خصــوص  بــا مشــکل 
تملــک مواجــه شــد و ســعی 

داریــم. آن  پیگیــری  در 
در  شــهرداری  افــزود:  وی 

خیابــان شــاهد نیــز قطعــه زمینــی در تملــک 
ــه آن  ــتگاه ب ــی ایس ــد جابجای ــه قص دارد ک
قســمت را داشــتیم امــا بــه دلیــل مشــکالت 

ــت. ــرار نگرف ــه ق ــورد توج دسترســی م
اســت  داد: الزم  ادامــه  دماونــد  شــهردار 

خودرویــی بــا هــدف کنتــرل و نظــارت 
افــزوده شــود تــا کنترلــی دائــم بــر ایســتگاه 
تاکســی داشــته باشــیم و از ورود خودروهــای 
همچنیــن  شــود؛  جلوگیــری  شــخصی 
ایســتگاه تاکســی در محــل جلوی ســاختمان 

ــردد. ــه گ ــد تخلی ــز بای ــرات نی مخاب
صفــری در خصــوص ترمینــال برون شــهری 
ــال در ورودی شــهر  ــن ترمین ــرد: ای ــان ک بی
تمهیداتــی  و  اســت  بهره بــرداری  آمــاده 
صــورت گرفتــه تــا دو تعاونــی ســیر گســتران 
و ترکیبــی ادغــام شــده و بــه ترمینــال 
باالدســت ســوق داده شــوند کــه امیدواریــم 
ــام  ــده انج ــاه آین ــی، دو م ــدت یک ــرف م ظ

شــود.

دماونــد- پلیــس راه  *جابجایــی 
فیروزکــوه بــه بعــد از روســتای 
اعتبــارات نیازمنــد  اســام آباد 

پلیــس راه  جابجایــی  خصــوص  در  وی 
بــا همــکاری حــوزه  خاطرنشــان کــرد: 
از  بعــد  محلــی  شهرســازی  و  مســکن 
روســتای اســالم آباد مشــخص شــد کــه 

خصــوص  در  الزم  پیگیری هــای  بایــد 
ــام  ــن انج ــری زمی ــر کارب ــذاری و تغیی واگ
حــوزه  از  نیــز  ســاخت  اعتبــار  و  شــده 
گیــرد. قــرار  پیگیــری  مــورد  پایانه هــا 

بحــث  خصــوص  در  دماونــد  شــهردار 
زیرگذرهــای اســالم آباد گفــت: بــا توجــه بــه 
بخشــنامه راهــداری، دور زدن زیــر زیرگذرهــا 
دوربرگــردان  ایــن رو  از  و  اســت  ممنــوع 
ــد  ــداری بای ــوزه راه ــت در ح ــت بهش هش
ابتــدای  در  تابلوهایــی  و  شــود  تقویــت 

ــردد. ــب گ ــا نص زیرگذره
صفــری در خصــوص موضــوع پارکبــان 
در  ســرمایه گذاری  فــرد  کــرد:  تصریــح 
زمینــه پارکبــان بلــوار شــهید بهشــتی وجــود 
دارد و طــرح آن تهیــه و بــه تهــران فرســتاده 
شــد و مباحــث اداری آن مــورد پیگیــری 

ــت. اس

رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان دماوند؛
عملیاتی شدن پروژه فاز دوم محور کیالن، ساران و دوآب با استفاده از اعتبارات ماده ۱۸۰/ ایمن سازی شانه های خاکی در مسیر 

کیالن به ساران

ــاده ای  ــل ج ــداری و حمل ونق ــس اداره راه رئی
ــروژه  ــدن پ ــی ش ــد از عملیات ــتان دماون شهرس

ــا  ــاران و دوآب ب ــالن، س ــور کی ــاز دوم مح ف
ــاده 180 و ایمن ســازی  ــارات م اســتفاده از اعتب
بــه  کیــالن  مســیر  در  خاکــی  شــانه های 

ــر داد. ــاران خب س
شــورش احمــدی خطیــر در نشســت هماهنگــی 
شــورای ترافیــک شهرســتان دماونــد در ســالن 
ــار  ــتان اظه ــن شهرس ــداری ای ــات فرمان جلس
ــا دو  ــالن ب ــروژه محــور ایوانکــی و کی کــرد: پ
ــاران، دوآب،  ــالن، س ــاز دو کی ــوان، اواَلَ ف عن
ــری  ــده و دیگ ــفالت ش ــه آس ــت ک ــه اس وردان

ــت. ــاران، دوآب اس ــالن، س ــاز اول کی ف
ــی  ــچ اتفاق ــاز دوم هی ــورد ف ــزود: در م وی اف
رخ نــداده اســت و اعتبــاری تخصیــص داده 
ــا  ــاده 180 و ی ــم از م ــا می توانی ــود و م نمی ش

ــم. ــتفاده کنی ــزوده اس ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــاده ای  ــل ج ــداری و حمل ونق ــس اداره راه رئی
ــوص  ــرد: در خص ــان ک ــد بی ــتان دماون شهرس
عملیــات نگهــداری روســتایی مکاتباتــی انجــام 
دادیــم و در ایــن خصــوص بنــا بــر دســتورالعمل 
اجرایــی کل کشــور حداقــل دو میلیــارد تومــان 

ــاز اســت. ــار نی اعتب
ــاده ای  ــل ج ــداری و حمل ونق ــس اداره راه رئی
ــازی  ــوص ایمن س ــد در خص ــتان دماون شهرس
ــرد:  ــان ک ــاران بی ــه س ــالن ب ــردد کی ــیر ت مس
ایــن  ایمن ســازی  راســتای  در  اقداماتــی 
ــم،  ــاک انجــام دادی ــانه های خطرن مســیر در ش
ــران انجــام شــد  ــا اســتان ته ــز ب ــی نی مکاتبات
امــا اســتان بــه دلیــل در نظــر نداشــتن ردیــف 
در ایــن خصــوص هیچ گونــه مشــاوری معرفــی 

نمی کنــد.

دستگیری زورگیر مسافرکش نما در 
دماوند با تالش ماموران پلیس آگاهی

فرمانــده انتظامــی دماونــد از دســتگیری یــک 
ســارق کــه در پوشــش مســافرکش اقــدام بــه 

داد. خبــر  می کــرد،  زورگیــری 
ــرد:  ــار ک ــی اظه محمدحســن محمــدی در گفتگوی
در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت بــه عنــف بــا 
ــم  ــتگیری مته ــایی و دس ــری، شناس ــیوه زورگی ش
ایــن  آگاهــی  پلیــس  مامــوران  کار  در دســتور 

ــت. ــرار گرف ــتان ق شهرس
ــا  ــی ب ــس آگاه ــوران پلی ــرد: مأم ــح ک وی تصری
تحقیقــات گســترده از شــکات و انجــام دیگــر 
ــارق  ــایی س ــه شناس ــق ب ــی، موف ــات پلیس اقدام

ــدند. ــر ش زورگی
ــه  ــان داشــت: در ادام ــد بی ــده انتظامــی دماون فرمان
ــا شناســایی محــل اختفــای متهــم، مأمــوران بــه  ب
محــل اعــزام شــده و طــی عملیــات پلیســی موفــق 

ــوند. ــم می ش ــتگیری مته ــه دس ب
ــت »و ـ ق« در  ــه هوی ــم ب ــرد: مته ــد ک وی تأکی
بازجویی هــای انجام شــده بــه 6 فقــره ســرقت 
ــرار کــرد و اظهــار داشــت  ــوان مســافرکش اق به عن
کــه بــا پرســه زنی در محــدود شهرســتان دماونــد و 
شناســایی افــراد موردنظــر بــا تهدیــد و ایجــاد رعــب 
ــا شــیوه زورگیــری  ــه ســرقت ب ــدام ب و وحشــت اق

کــرده اســت.
ــرای  ــم ب ــان اینکــه مته ــا بی ــان ب محمــدی در پای
ــر  ــد، متذک ــی ش ــع قضای ــل مراج ــیدگی تحوی رس
ــاعات  ــژه در س ــردد به وی ــرای ت شــد: شــهروندان ب
ــی  ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــوا از ن ــی ه تاریک
ــد. ــتفاده کنن ــافرکش اس ــای مس ــای خودروه به ج



مصادف با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان صورت گرفت؛ 
 اجرای برنامه تلویزیونی عطر عاشقی در مصالی نماز جمعه شهر آبسرد و پخش زنده از شبکه پنج سیما 

مصــادف بــا آخریــن جمعــه مــاه مبــارک 
عطــر  تلویزیونــی  برنامــه  رمضــان، 
عاشــقی در مصــالی نمــاز جمعــه شــهر 

ــد. ــرا ش آبســرد اج
ســید محمــد رفیعــی طباطبایــی شــهردار 
ــا  ــه کــه ب ــن برنام آبســرد در حاشــیه ای
حضــور مســئوالن ارشــد شهرســتان 
مــردم  اســتقبال گســترده  و  دماونــد 
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: برنامــه عطــر 
ــه  ــن جمع ــا آخری ــادف ب ــقی مص عاش
مــاه مبــارک رمضــان بــه میزبانــی شــهر 
مذهبــی و شــهیدپرور آبســرد برگــزار 

ــد. گردی
ــکاری  ــا هم ــه ب ــن برنام ــزود: ای وی اف
شــهرداری و شــورای اســالمی  از شــبکه 
پنــج ســیما بــه صــورت زنــده پخــش و 

یــاد شــهدای شــهر آبســرد گرامــی 
داشــته شــد.

شــهردار آبســرد ادامــه داد: ایــن برنامــه 
ــواب«  ــا اجــرای شایســته »ســیدرضا ن ب
مجــری توانمنــد کشــوری در تلویزیــون، 
ســخنرانی حجــت االســالم والمســلمین 
کارشناســان  از  ســعیدیان«  »علــی 
»حمیــد  حــاج  مداحــی  و  مذهبــی 
ــارت  ــت دعــای زی ــا قرائ ــور« ب رمضان پ

ــود. ــراه ب ــین هم آل یاس
ــا همــت  ــن مراســم ب ــان ای ــس از پای پ
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــهرداری و ش ش
ــم  ــران کری ــا ق ــس ب آبســرد  محفــل ان
ــاکرنژاد از  ــد ش ــتاد حام ــور اس ــا حض ب
افطــار  ســفره  و  بین اللملــی  قاریــان 

ــد. ــا ش ــن برپ ــرای حاضری ب


