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نذر آب از سوی مسئوالن شهرستان دماوند 
برای خوش نشین ها

ــنیده  ــاد ش ــدی زی ــاورزان دماون ــان کش ــا از زب ــن روزه ــه ای ــرطان ک واژه س
ــام علمــی Orobanche اســت.  ــا ن می شــود، همــان گل جالیــز علــف هــرز انگلــی ب

ssssssssــود را ب ــه خ ریش

ــی  ــاه اصل ــه گی ــل از اینکــه ب ــی قب ــواد غذای ــد و از م ــاه وصــل می کن ه ریشــه گی
ــد  ــه تولی ــادر ب ــر ق ــده و دیگ ــف ش ــی ضعی ــاه اصل ــد، گی ــتفاده می کن ــد، اس برس

محصــول نمی شــود.
ســاناز پــور علــی کارشــناس ارشــد رشــته کشــاورزی دانشــگاه آزاد رودهــن در ایــن 
ــا بــذر شــروع می شــود، بــذر از طریــق  مــورد گفــت: چرخــه زندگــی گل جالیــز ب
ــه زده  ــاک جوان ــان در زیرخ ــاه میزب ــه گی ــط ریش ــده توس ــواد ترشح ش ــک م تحری
ــد و  ــه می ده ــود را ادام ــی خ ــان زندگ ــاه میزب ــه گی ــه ریش ــال ب ــس از اتص و پ
ایــن همــان آغــاز خســارت بــه محصــول اســت و زمانــی کــه از دل خــاک بیــرون 
ــگل بســیاری از  ــه محصــول زده اســت. گل جالیــز، ان می آیــد، خســارت خــود را ب
گیاهــان زراعــی و غیــر زراعــی اســت کــه بــا اســتقرار روی ریشــه گیاهــان ســاالنه 
ــی  ــاه انگل ــن گی ــد. ای ــارت وارد می کن ــد خس ــا 100 درص ــط 5 ت ــور متوس به ط
ــد  ــاک می گذران ــر خ ــود را زی ــی خ ــد دوره زندگ ــه 70 درص ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــرل گل  ــاک را دارد، کنت ــدن در خ ــده مان ــکان زن ــال ام ــا 13 س ــای آن ت و بذره
جالیــز را بســیار مشــکل کــرده اســت. ایــن انــگل دارای بذرهــای بســیار ریــز بــوده 
ــن  ــد، ای ــد می کن ــذر تولی ــزار ب ــدود 250 ه ــز ح ــه گل جالی ــر بوت ــوری ه به ط
ــای  ــب بذره ــوند، اغل ــا می ش ــی جابه ج ــاری به راحت ــاد و آب آبی ــط ب ــا توس بذره
ــان  ــذر از ریشــه میزب ــه ب ــر فاصل ــه هســتند، حداکث ــواب اولی ــز دارای خ گل جالی
ــان الزم  ــانتیمتر و مدت زم ــی دو س ــرک جوانه زن ــواد مح ــری از م ــرای تأثیرپذی ب
بــرای تأثیرپذیــری گل جالیــز از مــواد محــرک ریشــه میزبــان پــس از آماده ســازی 

زمیــن کشــت بیــن 48ـ 24 ســاعت اســت.
ــی دیگــر کارشــناس ارشــد رشــته کشــاورزی دانشــگاه آزاد رودهــن  محســن قرای
ادامــه می دهــد: زمانــی کــه ایــن ســرطان گیاهــی در مزرعــه آنهــا رشــد می کنــد، 
ــا  ــود را ره ــن خ ــا زمی ــیاری از آنه ــد و بس ــارت وارد می کن ــد خس ــا 80 درص ت
ــازار را  ــه ب ــتادن ب ــته بندی و فرس ــع آوری، بس ــر ارزش جم ــرا دیگ ــد، زی می کنن
نــدارد. البتــه چنــد ســالی اســت کــه ایــن شــک و تردیــد هــم به پایــان رســیده و 
کشــاورزان کامــًا می داننــد کــه ایــن ســرطان گیاهــی بــه سراغشــان خواهــد آمــد، 
ــد، کشــاورزند، از کودکــی ایــن  ــد چــون چــاره ای جــز ایــن ندارن ــاز می کارن امــا ب
کار را کرده انــد و شــغل آبــا و اجدادشــان اســت، دل بــه کار دیگــری نمی تواننــد 

ــه  ــود دارد ک ــد وج ــتان دماون ــاز در شهرس ــاه مج ــه چ ــدود 960 حلق ح
ــه بخــش کشــاورزی اســت  ــوط ب ــتان مرب ــای شهرس 75 درصــد چاه ه
ــرورش ماهــی می شــود و  ــه کشــاورزی و پ ــع وابســته ب و شــامل صنای
ــار  ــای بررسی شــده حــدود چه ــق آماره ــه  طب ــی اســت ک ــن در حال ای
ــن  ــود دارد. همچنی ــتان وج ــز در شهرس ــاز نی ــاه غیرمج ــه چ ــزار حلق ه
میــزان برداشــت آب هــای زیرزمینــی توســط ایــن پنــج هــزار چــاه بیــش 
ــب از آن  ــون مترمکع ــه میلی ــه س ــت ک ــب اس ــون مترمکع از 112 میلی

ــت. ــاز و اس ــای غیرمج ــهم چاه ه س
ــتان  ــع آب شهرس ــور مناب ــس ام ــی« رئی ــور مردان ــه »منص ــور ک آن ط
ــد  ــه را بای ــال 270 حلق ــی امس ــه عملیات ــت، در برنام ــه اس ــد گفت دماون
»مســلوب المنفعــه« کنیــم کــه از ابتــدای ســال تاکنــون 30 چــاه بســته 

شــده اســت.
لــذا بــا رونــد فعلــی، مســلوب المنفعــه نمــودن چهــار هــزار حلقــه چــاه 
غیرمجــاز، حداقــل 15 ســال بــه طــول می انجامــد کــه حتمــًا چاه هــای 
ــار  ــن آم ــه ای ــال ها ب ــن س ــول ای ــز در ط ــری نی ــاز دیگ ــد غیرمج جدی
ــورد  ــد برخ ــیار کن ــد بس ــن رون ــت ای ــد و در حقیق ــد ش ــه خواه اضاف
ــذر آب  ــوان ن ــا می ت ــاز را تنه ــاه غیرمج ــداث چ ــکار اح ــف آش ــا تخل ب

ــت. ــین ها دانس ــرای خوش نش ــد ب ــتان دماون ــئوالن شهرس مس
ــی  ــز موضوع ــاری نی ــاورزی و آبی ــن کش ــای نوی ــه روش ه ــه ب توج
ــاد  ــاورزان و اداره جه ــام کش ــورد اهتم ــش م ــد بیش ازپی ــه بای ــت ک اس
ــه  ــاوره ب ــهیالت و مش ــای تس ــًا اعط ــه قطع ــود ک ــع ش ــاورزی واق کش

ــرد. ــد ک ــریع خواه ــد را تس ــن رون ــاورزان، ای کش

ــا  ــین ب ــی پرش ــز فیزیوتراپ ــت، مرک ــه کرام ــام ده ــا ای ــان ب همزم
ــاح و  ــد افتت ــهر دماون ــردم در ش ــئوالن و م ــی از مس ــور جمع حض

ــد. ــدازی ش راه ان
شــاهرخ جهانشــاهی، معــاون سیاســی و انتظامــی فرمانــداری 
شهرســتان دماونــد در حاشــیه مراســم افتتاحیــه ایــن مرکــز 
فیزیوتراپــی اظهــار کــرد: وظایــف نهادهــای اجرایــی حــوزه ســالمت 
ــردم  ــازمان های م ــی و س ــش خصوص ــای بخ ــتفاده از ظرفیت ه اس
 نهــاد در زمینــه پیشــگیری و درمــان بیمارهاســت تــا عالوه بــر ایــن  
ــا  ــگیری از بیماری ه ــوزه پیش ــه در ح ــالمت جامع ــواد س ــطح س س

ــد. ــذار باش ــز تاثیرگ ــاران نی ــان بیم ــد و در درم ــش یاب افزای
وی افــزود: ایجــاد ایــن مرکــز فیزیوتزاپــی در حــال حاضــر بســیار در 
حــوزه ســالمت و ارتقــای حرکتــی و جســمی افــراد بســیار تاثیرگــذار 

بــوده و امیــد زندگــی افــراد را افزایــش می دهــد.
ــه  ــد ادام ــتان دماون ــداری شهرس ــی فرمان ــاون سیاســی و انتظام مع
داد: ایــن مرکــز بــا همــکاری شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
دماونــد و حمایــت مالــی بخــش خصوصــی بــا دســتگاه ها و 
ــت اســت  ــه فعالی ــد مشــغول ب ــزات پیشــرفته در شــهر دماون تجهی
ــرق  ــطح ش ــرفت آن در س ــاهد پیش ــده ش ــم در آین ــه امیدواری ک

ــیم. ــران باش ــتان ته اس

*ظرفیت پذیرش روزانه ۴0 نفر در مرکز فیزیوتراپی پرشین
علــی کبیــری چالشــتری، مدیــر مرکــز فیزیوتراپــی پرشــین واقــع در 
شــهر دماونــد در گفتگویــی اظهــار کــرد: افزایــش جمعیــت در ســطح 
شــهر دماونــد باعــث می شــود تــا تعــداد مراکــز بهداشــتی و درمانــی 

در ایــن شــهر نیــز ارتقــا یابــد.
وی افــزود: ایــن مرکــز درمانــی در ســاختمانی بــه مســاحتی بالغ بــر 
100 مترمربــع بــا اعتبــاری حــدود دو میلیــارد و 200 میلیــون ریــال 

راه انــدازی شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر  مدیــر مرکــز فیزیوتراپــی پرشــین ب
ــالن  ــی و س ــز الکترونیک ــزا، مجه ــن مج ــز دارای 7 کابی ــن مرک ای
تمریــن درمانــی همــراه بــا وســایل ورزشــی و مکانیکــی اســت کــه 
ــه  ــدگان در کلی ــه کنن ــه مراجع ــه خدمــات توانبخشــی ب امــکان ارائ

رده هــای ســنی وجــود دارد.
ــی  ــز فیزیوتراپ ــن مرک ــت: در حــال حاضــر ای ــه گف ــری در ادام کبی
بــرای مراجعیــن در شــیفت کاری عصــر بــا ظرفیــت ۴0 نفــر بــرای 

ارائــه خدمــات درمانــی پذیــرش داشــته و فعــال اســت.
وی ادامــه داد: پیــش بینــی شــده امکانــات خدمــات کار درمانــی در 
شــیفت کاری صبــح نیــز بــه زودی در ایــن مرکــز صــورت گیــرد تــا 
بتوانیــم خدماتــی مناســب بــه شــهروندان شــهر دماونــد ارائــه دهیــم.

****
زهــرا عســگری مقــدم، مســئول فنــی فیزیوتراپــی پرشــین در 
ــالمت  ــوزه س ــی از ح ــی بخش ــت: فیزیوتراپ ــار داش ــی اظه گفتگوی
اســت کــه در ارتبــاط بــا اختــالالت حرکتــی و درد از طریــق 
ــت  ــط فیزیوتراپیس ــگیری توس ــان و پیش ــخیص، درم ــی، تش ارزیاب
کــه هــدف اصلــی آن افزایــش عملکــرد، اســتقالل و بهبــود کیفیــت 

زندگــی افــراد می باشــد، صــورت می گیــرد.
وی افــزود: بــا ایــن اقــدام بســیاری از آســیب ها همچــون شکســتگی  
ــی  ــت و توانبخش ــر حرک ــروع زودت ــش درد و ش ــراه کاه ــه هم ب
بیمــاران مغــزی و نخاعــی ماننــد ســکته های مغــزی، دیســک های 
ــام  ــریعتر انج ــاران س ــی بیم ــه زندگ ــت ب ــردن و بازگش ــر و گ کم

می شــود.
ــز دارای  ــن مرک ــرد: ای ــان ک ــی پرشــین بی ــی فیزیوتراپ مســئول فن
ــک  ــزات کلینی ــر تجهی ــوژی برت ــن تکنول ــن و آخری تخصصی تری

ــت. ــران اس ــتان ته ــرق اس ــی در ش فیزیوتراپ
ــزات  ــن دســتگاه ها و تجهی ــر ای عســگری مقــدم ادامــه داد: عالوه ب
ــز شــدن  ــا تجهی ــی ب ــای فیزیوتراپ ــود در کلینیک ه ــول و موج معم
بــه دســتگاه های پیشــرفته الکترونیکــی و مکانوتراپــی، کار درمانــی، 
ــز  ــن مرک ــزردر ای ــکال و لی ــردن الکتری ــر و گ دســتگاه کشــش کم

ــد. ــود می باش موج
الزم بــه ذکــر اســت شــهروندان جهــت اســتفاده از خدمــات مرکــز 
ــدان  ــد، می ــهر دماون ــه آدرس ش ــد ب ــین می توانن ــی پرش فیزیوتراپ
هفــده شــهریور، کوچــه مســجد جامــع، پاســاژ پرشــین، طبقــه دوم 

ــد. واحــد 202 مراجعــه کنن

مرکز فیزیوتراپی پرشین در شهر دماوند افتتاح و راه اندازی شد



محمدجــواد حشــمتی در هشــتمین نشســت 
کشــاورزی  اراضــی  حفاظــت  کارگــروه 
جمعــی  حضــور  بــا  دماونــد  شهرســتان 
ایــن  دادگســتری  محــل  در  مســئوالن  از 
ــد  ــار داشــت: شهرســتان دماون شهرســتان اظه
ــه  ــه دلیــل جاذبه هــا، آب  و هــوا و نزدیکــی ب ب
ــدازه  پایتخــت مــورد هجــوم بیــش  از حــد و ان
ــرد. ــرار می گی ــف ق ــاز و تکلی ــرای ساخت وس ب

هــزار   15 افــزود:  وی 
بنــای غیرمجــاز در اطــراف 
شهرســتان  حــوزه  و 
ــت و  ــدون رعای ــد ب دماون
ــداث  ــررات اح ــط مق ضواب
ــن  ــه در ای ــت ک ــده اس ش
ــات دادســتان  ــه اقدام زمین
دادگســتری  رئیــس  و 
ایــن شهرســتان در جهــت 
ــوع  ــن موض ــا ای ــه ب مقابل

ــت. ــر اس ــل  تقدی قاب
کل  دادســتان  معــاون 
کشــور ادامــه داد: در ســال گذشــته بالغ بــر 
ــاز در  ــای غیرمج ــورد بن ــزار و 500 م ــک ه ی
شهرســتان دماونــد قلــع  و قمــع شــده اســت؛ در 
ایــن خصــوص بایــد توجــه و تمرکــز در مراحــل 
ــگ  ــن کلن ــا اولی ــود و ب ــام ش ــدای کار انج ابت
ــن  ــاهد ای ــا ش ــرد، ام ــورت گی ــری ص جلوگی
ــب  ــداث و تخری ــا اح ــه بن ــتیم ک موضــوع هس

می شــود کــه ایــن امــر هزینه بــر اســت.

ــا در  ــای م ــرد: تقاض ــان ک ــمتی خاطرنش حش
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــاز ای ــه غیرمج ــث ابنی بح
ــری  ــظ کارب ــون حف ــاده 10 قان ــت م از ظرفی
ــاخت  ــدای س ــی، از ابت ــی و زراع ــی باغ اراض
بنــا تجهیــزات جمــع آوری شــود و در غیــر 
ایــن صــورت بــا ورود نیــروی انتظامــی اعمــال 

ــرد. ــورت گی ــون ص قان
وی بیــان کــرد: بهتریــن راهــکار اجــرای دقیــق 
قانــون اســت و مواجهــه مــا بــا ســیل تقاضــا و 
ساخت وســاز بــه دلیــل عــدم توجــه بــه قانــون 
اســت؛ انجــام ساخت وســاز در همــه جــای 
کشــور صــورت می گیــرد ولــی مکان هــای 
ــت  ــود جذابی ــل وج ــه دلی ــوا ب ــوش آب وه خ
ــتیاق بیشــتری  ــردم اش ــا م ــود ت موجــب می ش

ــند. ــته باش ــا داش ــداث بن ــرای اح ب
*متأســفانه در کشــور دور زدن قانــون 
مشــاهده  آن  رعایــت  از  بیشــتر 

د می شــو
ــی  ــت: اراض ــور گف ــتان کل کش ــاون دادس مع
ــه  ــاز ب ــری نی ــروج کارب ــری از خ ــرای جلوگی ب

ــون ایــن امــر  ــا اجــرای قان ــد و ب حفاظــت دارن
میســر می شــود؛ کنــار گذاشــتن قانــون عاقبــت 
خوبــی نخواهــد داشــت امــا متأســفانه در کشــور 
دور زدن قانــون بیشــتر از رعایــت آن مشــاهده 

می شــود.
ــات در  ــش مطبوع ــر نق ــد ب ــا تأکی ــمتی ب حش
ــات کشــور  ــوان کــرد: امکان ایــن خصــوص عن
متعلــق بــه همــه مــردم اســت و تنهــا مختــص 
ــاس  ــر اس ــز ب ــا نی ــت؛ م ــدود نیس ــده ای مع ع
مــاده 290 قانــون آییــن دادســرا کشــوری 
ــن  ــا ای ــا ب ــم ت ــتان دادی ــه دادس ــار را ب اختی

ــود. ــدی ش ــورد ج ــوع برخ موض
ــردم  ــدود از م ــده ای مع ــت: ع ــان داش وی اذع
ــن  ــد؛ در ای ــع می کنن ــران را ضای ــوق دیگ حق
ــد  ــز مقصرن ــئوالن نی ــی از مس ــوص برخ خص
اراضــی  بایــد در خصــوص حفــظ  چراکــه 
ــا  ــه ب ــن زمین ــا در ای ــه ب ــد، البت ــارت کنن نظ
ــزاران  ــده و ه ــورد ش ــف برخ ــئوالن متخل مس
ــات در حــال رســیدگی  ــف از مقام ــده تخل پرون

ــت. اس

معاون دادستان کل کشور خبر داد؛
احداث ۱۵ هزار بنای غیرمجاز در شهرستان دماوند/ سال گذشته ۱۵۰۰ مورد بنای غیرمجاز در شهرستان دماوند 

قع  و قمع شد/ متأسفانه در کشور دور زدن قانون بیشتر از رعایت آن مشاهده می شود

گزارش ۵۱۱ مورد تصادف به اورژانس 
شهرستان دماوند در سه ماهه اول سال جاری

رئیــس مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
ــدی  ــش 25 درص ــد از کاه ــتان دماون شهرس
تصادفــات فوتــی و گــزارش 511 مــورد حادثــه 
ــه  تصادفــی در ســه ماهــه اول ســال جــاری ب

ــر داد. ــن شهرســتان خب ــس ای اورژان
ــش 25  ــی از کاه ــه در گفتگوی ــان رزمگ رحم
درصــدی تصادفــات فوتــی در ســه ماهــه 
ــرد:  ــار ک ــر داد و اظه ــال 97 خب ــت س نخس
ــادف  ــورد تص ــاری 37 م ــال ج ــون در س تاکن
ــه ســال گذشــته  ــه ســه ماه بیشــتر نســبت ب
داشــتیم امــا خوشــبختانه در تصادفــات منجــر 
بــه فــوت بــا 25 درصــد کاهــش مواجــه بودیم.
ســال  آغــاز  ماهــه  ســه  در  افــزود:  وی 
جــاری یک هــزار و 876 مــورد آمبوالنــس 
مختلــف  مأموریت هــای  در  پایگاه هــا  از 
ــادف،  ــورد تص ــداد 511 م ــد و تع ــزام گردی اع
ــت  ــزا و 61 فوری ــوادث، یک ه ــورد ح 298 م
ــز بیــن مراکــز ثبــت  پزشــکی و 361 مــورد نی

ــت. ــده اس ش
رئیــس مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
شهرســتان دماونــد ادامــه داد: همچنیــن مــوارد 
ــال 96  ــه اول س ــه ماه ــزام س ــه اع ــر ب منج
تعــداد یک هــزار و 877 مــورد بــوده اســت 
کــه از ایــن تعــداد، ۴73 مــورد تصــادف، 302 
مــورد حــوادث، یک هــزار و 9۴ مــورد فوریــت 

ــود. و ۴63 مــورد بیــن مراکــز ثبــت شــده ب
رزمگــه از مــردم خواســت در هــر زمــان و 
مــکان کــه شــاهد وقــوع حــوادث و یــا تصادف 
بودنــد بالفاصلــه بــا 115 تمــاس برقــرار کننــد 
تــا عوامــل امــدادی و تکنســین های اورژانــس 
ــات  ــوند و اقدام ــر ش ــه حاض ــع درصحن به موق
ــورت  ــدوم ص ــا مص ــار و ی ــر روی بیم ــه ب اولی

گیــرد.
ــع  ــه از تجم ــرد ک ــت ک ــردم درخواس وی از م
غیرضــروری در صحنه هــای تصــادف و یــا 
حــوادث و مشــاهده بیمــار خــودداری کننــد تــا 
ــدادی را  ــات ام ــریع تر خدم ــد س ــل بتوانن عوام

ــد. ــه دهن ــر ارائ ــرد موردنظ ــه ف ب

ــاف  ــاق اصن ــرزا کریمــی، رئیــس ات رضــا می
شهرســتان دماونــد در گفتگویــی اظهــار 
ــاری  ــال ج ــه نخســت س ــه ماه ــرد: در س ک
ــان  ــط بازرس ــی توس ــد صنف ــداد 11 واح تع
ــاف، صنعــت، معــدن و تجــارت و  ــاق اصن ات
فرمانــداری شهرســتان دماونــد پلمــپ شــدند.

وی افــزود: در همیــن راســتا بــه تعــداد 
80 واحــد صنفــی نیــز اخطــار داده شــد 
ــع مشــکل پلمــپ  ــدم رف ــه در صــورت ع ک

. ند می شــو
ــد  ــتان دماون ــاف شهرس ــاق اصن ــس ات رئی
ــاق اصنــاف  ادامــه داد: هــر تیــم بازرســی ات
از 15 واحــد بازدیــد بــه عمــل مــی آورد و در 
ایــن راســتا در ســه ماهــه آغــاز ســال جــاری 
ــورد بازرســی صــورت  چهــار هــزار و 320 م
گرفــت کــه از ایــن تعــداد، 165 پرونــده بــه 
ــزار و 100  ــک ه ــه ی ــاع و ب ــرات ارج تعزی

ــد. ــار داده ش ــی اخط واحدصنف
ــه میرزاکریمــی در گشــت مشــترک  ــه گفت ب
ــرات،  ــان، تعزی ــت و درم ــبکه بهداش ــا ش ب
ــن و  ــارت، اماک ــدن و تج ــت، مع اداره صنع
اتحادیــه آرد و نــان، از ۴0 واحــد نانوایــی 
بازرســی بــه عمــل آمــد؛ همچنیــن بازدیــدی 
لوازم یدکــی  و  عطــاری  داروخانــه،  از 
فروشــی ها نیــز صــورت گرفــت کــه در ایــن 
ــخ گذشــته  ــدادی از اقــالم تاری خصــوص تع
امحــاء و داروهــای تاریــخ گذشــته و قاچــاق 
ــا ادارات و  ــاف ب ــی اصن ــط بازرس ــز توس نی

ــد. ــف ش ــداری کش فرمان

پلمب ۱۱ واحد صنفی شهرستان 
دماوند در سه ماهه نخست سال جاری

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران خبر داد؛
افت ۶۰ متری آب سفره های زیرزمینی منطقه آبسرد/ وجود ۵۲۰۰ واحد ویالیی در هومند آبسرد/ چاه های 

غیرمجاز زنگ خطر برای آب های زیرزمینی است
ــدری در نشســت شــورای اســتان  ــی صف مجتب
تهــران بــه میزبانــی شهرســتان دماونــد در محل 
فرمانــداری اظهــار کــرد: خوشــبختانه در ســال 
جــاری بــا توجــه بــه مدیریــت شــبکه و اقدامات 
ــرای  ــن ســاعت مشــکلی ب ــا ای انجــام شــده ت
ــد و ســایر مناطــق تحــت  مــردم منطقــه دماون
پوشــش نداشــتیم، امــا اگــر رونــد عــدم بــارش 
ــال  ــدی در س ــا مشــکل ج ــد ب ــدا کن ــه پی ادام

آینــده مواجــه خواهیــم بــود.
صفــدری افــزود: عمدتــًا آبرفت هــای مــا بســیار 
ــتفاده  ــی اس ــای آهک ــت و از چاه ه ــف اس ضعی
می کنیــم و ایــن در حالــی اســت کــه اســتفاده 
از چاه هــای آهکــی در مواقــع بحــران صــورت 
چاه هــای  از  بســیاری  اکنــون  و  می گیــرد 
ــد دچــار  ــژه در شــهر دماون ــه وی ــز ب آهکــی نی

ــده اند ــکل ش مش
ــا مدیریــت  ــم ب وی ادامــه داد: مــا ســعی کردی
تعــادل فشــار بــر شــبکه و ایجــاد سیســتم های 
تله متــری در شــهرهای دماونــد، لواســان و 
ــا  ــم و ب ــاد کنی ــار ایج ــادل فش ــوه تع فیروزک
اســتفاده از سیســتم هوشــمند جلــوی قطــع آب 

ــم. را بگیری
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب شــرق 
اســتان تهــران خاطرنشــان کــرد: در ایــن 
راســتا تعــداد 33 دســتگاه دیــزل ژنراتــور اجــاره 
ــکلی  ــرق مش ــی ب ــان قطع ــا در زم ــم ت کردی
بــرای آب نداشــته باشــیم کــه بالغ بــر 1٫5 
میلیــارد تومــان بهــای اجــاره آنهاســت؛ از 
ایــن رو تقاضــا داریــم کــه فرمانــدار در تنظیــم 
بودجــه ســال جــاری خریــد دیــزل ژنراتورهــا را 

ــد. ــری کنن ــدی پیگی ــورت ج ــه ص ب

*رودهن هیچ منبع آبی ندارد
ــد  ــه ای بای ــرد: آب منطق ــح ک ــدری تصری صف
ــی  ــده و پیش بین ــر وارد ش ــورت فعال ت ــه ص ب
ــی داشــته باشــد؛ شــهری  ــرای آت ــر چــاه ب حف
ماننــد رودهــن هیــچ منبــع آبــی نــدارد و از ســد 
لتیــان و بخشــی نیــز از آبعلــی تأمیــن می شــود، 

از تعــداد چاهــی کــه در آن وجــود دارد بــه دلیل 
آلودگــی و میــزان آب تنهــا یــک و یــا دو چــاه 
می توانــد در مــدار باشــد؛ مــا در ایــن خصــوص 
ــم  ــه علی رغ ــتیم ک ــاه داش ــر چ درخواســت حف
پیگیری هــا هنــوز موفــق بــه ایــن امــر نشــدیم.

وی عنــوان کــرد: آب رســانی از جــورد بــه 
عنــوان یکــی از گزینه هــای تأمیــن آب دماونــد 
بعــدی نمــرود  و رودهــن اســت و گزینــه 
می باشــد کــه اگــر از حــاال ایــن بحــث را آغــاز 
ــن  ــا مشــکل اساســی در ای ــده ب ــم در آین نکنی
منطقــه روبــرو خواهیــم بــود و ایــن امــر عزمــی 

شهرســتانی می طلبــد.

*پنــج حلقــه چــاه آب شــرب آلــوده در 
شــهر کیــان از مــدار مصرفــی خــارج 

شــده است
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب شــرق 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــران تصری ــتان ته اس
ــوده  اینکــه در کیــالن نیــز پنــج حلقــه چــاه آل
ــورد  ــود دارد، آب م ــده وج ــارج ش ــدار خ و از م
نیــاز از آبســرد تأمیــن آب می شــود و اگــر 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــود ب ــی نش ــری اساس فک
می شــویم، بــا وزارت کشــور صحبت هایــی 
شــده کــه وزارت دفــاع در آن منطقــه اقــدام بــه 
ــاه طاهــری  ــا حــق آِب چ ــد و ی ــاه کن ــر چ حف
کــه جــزو حقــوق مســلم ایــن منطقــه اســت و 
ویــال نشــین هــا از آن اســتفاده می کننــد مــورد 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس
صفــدری تأکیــد کــرد: مــا بــه شــدت بــه دنبــال 
ایــن هســتیم کــه ســطح مخــازن افــت نکنــد 
ــرا  ــم زی ــن کنی ــرد را تأمی ــالن و آبس و آب کی
ــت،  ــرده اس ــت ک ــر اف ــفره های آب 60 مت س
ــد  ــتان دماون ــن شهرس ــورای تأمی ــن رو ش از ای
بایــد بــه ســرعت تشــکیل و مصوبــه اجــرا شــود 
ــرار  ــرد ق ــار آبس ــد در اختی ــه بای ــهمی ک و س

ــرد مشــخص شــود. گی
ــداد  ــرد تع ــد آبس ــرد: در هومن ــح ک وی تصری
پنــج هــزار و 200 واحــد ویالیــی ســاخته شــده 

کــه مطابــق و یــا بیشــتر از 
ــب  ــردم طال ــرد اســت و م آبس
آب شــرب هســتند، در ایــن 
چاه هــای  وجــود  خصــوص 
آب  ســفره های  غیرمجــاز 
زیرزمینــی را بــه خطــر انداختــه 
ــا  ــای م ــرای چاه ه ــًا ب و بعض
ــه  ــد؛ ب ــاد می کن ــی ایج آلودگ
ــد  ــد دماون ــر مانن ــق دیگ مناط
ــن  ــوش بی ــوان خ ــز نمی ت نی
بــود، زیــرا چندیــن چــاه از 

ــت. ــده اس ــارج ش ــدار خ م
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب شــرق 
اســتان تهــران گفــت: بــر اســاس نشســتی کــه 
ــه آب منطقــه ای پیشــنهادی  صــورت گرفــت ب
ــاررود  ــه ت ــد از رودخان ــازه دهن ــه اج ــم ک دادی
یــک  توســط  دارد  آب  کــه  فصل هایــی  در 

تصفیه خانــه اضطــراری اســتفاده کنیــم.

ــرق  ــهرهای ش ــاب ش ــرح فاض * ط
اســتان تهــران بــه تصویــب شــرکت 
کشــور  فاضــاب  و  آب  مهندســی 

رســیده اســت
ــالب  ــش فاض ــرد: در بخ ــه ک ــدری اضاف صف
ــدار  ــت فرمان ــا مدیری ــد ب ــتان دماون در شهرس
کمیتــه اجرایــی تشــکیل شــده و پیشــرفت 
ــرح فاضــالب  ــبختانه ط ــته و خوش ــی داش خوب
ــب شــرکت مهندســی آب و  ــه تصوی شــهرها ب

ــت. ــیده اس ــور رس ــالب کش فاض
ــی  ــوص اراض ــن خص ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
ــک  ــن تمل ــن و بومه ــد، روده شــهرهای دماون
شــده و در هیئــت دولــت بــرای تصویــب 
ــن  ــر داده شــده اســت؛ همچنی ــا تغیی کاربری ه
مــدل مالــی طراحــی شــده و یکــی از بانک هــا 
آمادگــی  اعــالم  ســرمایه گذاری  جهــت  در 

ــت. ــرده اس ــعابات ک ــروش انش ــرای ف ب
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب شــرق 
ــان داشــت: شــهر رودهــن  ــران اذع اســتان ته

طرحــی  زیــرا  دارد  خوبــی  پیشــرفت  نیــز 
ــا  ــر ب ــدود ۴0 کیلومت ــت و کار در ح ــی اس مل
کمــک شــهردار پیــش رفتــه و اســناد مناقصــه 
ــه آمــاده شــده اســت، پیــش از ایــن  تصفیه خان
ــود  ــیایی ب ــاخت آس ــذ وام از زیرس ــر اخ ــرار ب ق
ــائل اقتصــادی  ــه در مس ــی ک ــا تنش های ــا ب ام
ــا 1۴ و  ــد ام ــف ش ــر متوق ــن ام ــد ای ــش آم پی
نیــم هکتــار زمیــن در ایــن خصــوص گرفتیــم 
ــده و  ــرا ش ــال اج ــط انتق ــش خ ــی بخ و حت
ــال  ــه ســرعت در ح ــز ب ــی نی شــبکه های داخل

ــت. اجراس
آبســرد  شــهرهای  در  داد:  ادامــه  صفــدری 
نقشــه برداری  و  مطالعــات  نیــز  وکیــالن 
ــن  ــی زمی ــال جانمای ــه دنب ــه و ب صــورت گرفت
ــاه  ــی دو م ــرف یک ــم ظ ــه امیدواری ــتیم ک هس
آینــده جانمایــی زمیــن تصفیه خانــه نیــز انجــام 

ــود. ش
وی گفــت: متأســفیم از ایــن کــه نهــادی 
ــه ای  ــی مصوب ــت مل ــورای امنی ــوان ش ــه عن ب
ــه  ــزم ب ــت را مل ــب و دول ــال 75 تصوی در س
ــون  ــا تاکن ــد ام اجــرای طــرح فاضــالب می کن
اعتبــار  ردیــف  یــک  نگرفتیــم،  نتیجــه ای 
ــدار قبلــی و مدیریــت  ــا کمــک فرمان اســتانی ب
ــه  ــن ب ــه ای ــم ک ــتان گرفتی ــزی اس برنامه ری
تنهایــی کفایــت کار مــا را نمی کنــد حتمــًا 

ــد. ــی باش ــاری مل ــد اعتب بای

مذهبــی  هیئت هــای  شــورای  مســئول 
شهرســتان دماونــد از ثبت نــام 65 هیئــت و 
تشــکل مذهبــی در ســامانه طوبــی خبــر داد  و 
گفــت: هیئت هــای مذهبــی نســبت بــه اخــذ و 
ــدام  ــریع تر اق ــه س ــر چ ــوز ه ــد مج ــا تمدی ی

ــد. کنن
رحیــم باقــری در گفتگویــی اظهــار کــرد: 
ســطح  در  مذهبی هــای  تشــکل  و  هیئــت 
شهرســتان دماونــد بــا محوریــت فرهنــگ 
ــنت  ــتن س ــه داش ــده نگ ــرت و زن ــرآن، عت ق
ــف  ــبت های مختل ــن  به مناس ــزاداری  و جش ع
ــی  ــه صــورت هفتگــی، فصل در طــول ســال ب
یــا ماهانــه برنامه هــای را اجــرا می کننــد.

ــالش و پیگیــری  ــزود: تاکنــون بــا ت وی اف
هیئــت   65 اســالمی  تبلیغــات  همــکاران 
ــامانه  ــن س ــد در ای ــتان دماون ــی شهرس مذهب
کــه  ثبت نام شــده اند  ســاماندهی  کشــوری 
ــه  ــی ب ــت مذهب ــدود 35 هیئ ــداد ح ــن تع از ای

ــت. ــیده  اس ــد رس تائی
مذهبــی  هیئت هــای  شــورای  مســئول 
شهرســتان دماونــد تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه 
ــذ  ــه اخ ــوط ب ــی من ــای مذهب ــه فعالیت ه اینک
ــات  ــازمان تبلیغ ــوی س ــمی از س ــوز رس مج
اســالمی می باشــد خواهشــمندیم هــر چــه 
شهرســتان  مذهبــی  هئیت  هــای  ســریع تر 
ــد مجــوز  ــا تمدی ــه اخــذ و ی ــد نســبت ب دماون
هیئــت ضمــن مراجعــه بــه اداره تبلیغــات 
اســالمی شهرســتان دماونــد در ســامانه طوبــی 
اقدامــات الزم جهــت ثبت نــام را انجــام دهنــد.

تاکنون ۶۵ هیئت  مذهبی شهرستان 
دماوند در سامانه طوبی ثبت نام کردند

فرسودگی شبکه برق رودهن نیاز به 
اعتبارات برای اصالح و بازسازی دارد

پایــگاه خبــری تــارود- حمیدرضــا ذوالفقــاری، 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــن در گفتگوی ــدار روده بخش
متأســفانه شــبکه بــرق رودهــن فرســوده اســت 
و نیــاز بــه اعتبــارات بــرای اصــالح و بازســازی 
ــرق در  ــت ب ــداث پس ــه اح ــن اینک دارد؛ ضم
ــی  ــه قطع ــی ب ــک بزرگ ــن کم ــه روده منطق

ــد. ــرق می کن ب
وی افــزود: اداره بــرق منطقــه رودهــن بــا 
تمــام تــوان در جهــت خدمات رســانی بــه 
ــی در برخــی  ــالش اســت، ول شــهروندان در ت
مواقــع حــوادث طبیعــی و غیــر مترقبــه موجــب 
ــه  ــوند ک ــه می ش ــرر در منطق ــای مک قطعی ه

نارضایتی هایــی را بــه دنبــال دارد.
بخشــدار رودهــن بــا بیــان اینکــه حــوزه 
رودهــن  بــرق  اداره  رســانی  خدمــات 
ــه  ــه پهن ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــترده اس گس
ــش  ــن، افزای ــرق روده ــانی اداره ب خدمات رس
رود  مــی  انتظــار  جمعیــت،  رشــد  بــه  رو 
مســئوالن اســتانی و کشــوری مســاعدت ویــژه 
بــرای احــداث پســت 63 کیلــو ولتــی رودهــن 

ــند. ــته باش داش
ذوالفقــاری تصریــح کــرد: بــا ایجــاد این پســت، 
ــاژ در رودهــن و بســیاری از  ــت ولت مشــکل اف
گســترده  به صــورت  کــه  خاموشــی هایی 
ــد، برطــرف خواهــد  ممکــن اســت اتفــاق بیفت
ــو  شــد؛ ضمــن اینکــه انتقــال دو خــط 20 کیل
ــه زودی  ــه ب ــن ک ــه روده ــس ب ــی از پردی ولت
اجــرا می شــود، خیلــی از مشــکالت بــرق 
منطقــه را رفــع خواهــد کــرد و امیدواریــم 
ــردم  ــتر م ــه بیش ــدی هرچ ــب رضایت من موج
ــد. ــن باش ــناس روده ــم و قدرش ــوب، فهی خ

وی در پایــان از همــه شــهروندان بخــش 
رودهــن خواســت تــا در فصــل تابســتان، 
مصــرف بــرق و همچنیــن آب را در زمــان 
پیــک مصــرف مدیریــت کننــد تــا بــا مشــکل 

ــویم. ــه رو نش ــی روب خاص

فرماندار شهرستان دماوند خبر داد؛
اختالف مرزی روستاهای حصار باال و پایین در حال رسیدگی است/ اظهارنظر در خصوص اختالف مرزی فقط 

توسط مسئوالن وزارت کشور انجام می گیرد
مجیــد صفــری در حاشــیه بازدیــد از روســتاهای 
مــراء، حصــار بــاال و حصــار پاییــن اظهــار کــرد: 
ــتانی  ــه شهرس ــاس برنام ــر اس ــد ب ــن بازدی ای
ــد  ــتان های دماون ــده شهرس ــور نماین ــا حض ب
فیروزکــوه در مجلــس شــورای اســالمی و 
ــن شهرســتان صــورت  ــی از مســئوالن ای جمع

ــت. گرف
وی افــزود: بــر این اســاس مشــکالت روســتای 
ــاز و  ــه آب، ساخت وس ــوف ب ــتر معط ــرا بیش م
برخــی مســائل عمرانــی بــود کــه در خصــوص 
ــژه ای  ــی وی ــد بررس ــرر گردی ــوع آب مق موض
ــع  ــظ مناب ــترها و حف ــازی بس ــه آزادس درزمین
آبــی به عنــوان سیاســت های کلــی دولــت 
ــر ایــن اســت کــه  داشــته باشــیم؛ تأکیــد مــا ب

شــورای روســتایی همــکاری الزم را بــا عوامــل 
ــی شهرســتان داشــته باشــد. اجرای

فرمانــدار شهرســتان دماونــد افــزود: موضوعــی 
کــه در بیشــتر روســتاها بــا آن مواجــه هســتیم 
مربــوط بــه طــرح هــادی اســت؛ موضــوع دیگــر 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ک ــرزی می باش ــالف م اخت

ــه هیچ کــس  ــی اســت و ب امــری حاکمیت
به جــز مســئوالن تقســیمات کشــوری 
مجموعــه وزارت کشــور اجــازه اظهارنظــر 

ــم داد. ــن خصــوص نخواهی در ای
در  بحــث  ایــن  داد:  ادامــه  صفــری 
و  بــاال  روســتاهای حصــار  خصــوص 
ــدت در  ــا به ش ــد و م ــرح ش ــن مط پایی
حــال رســیدگی بــه آن هســتیم، امــا 
را  امــر  ایــن  نــدارد  حــق  هیچ کــس 
ــد. ــرار ده ــکل ق ــع مش ــدم رف ــک ع مستمس
ــن در  ــان کــرد: در روســتای حصــار پایی وی بی
ــی  ــالن ورزش ــاح س ــاهد افتت ــد ش ــار بازدی کن
بودیــم کــه اتفــاق بســیار خوشــحال کننده 
اســت؛ موضوعــات مطرح شــده در روســتای 

ــا  ــری اســت ت ــال پیگی ــز در ح ــاال نی حصــار ب
ــع ســازیم. ــا کمــک مســئوالن مرتف ــم ب بتوانی
فرمانــدار شهرســتان دماونــد گفــت: قطعــًا اگــر 
ــی  ــی و ورزش ــی، فرهنگ ــور عمران ــتاها ام روس
اعتبــارات  از  را آغــاز کننــد مــا می توانیــم 
ــا در  ــه آنه ــزوده ب ــک و ارزش اف ــم، تمل جرائ
جهــت عمــران و آبادانــی به صــورت مشــارکتی 

ــم. ــک کنی کم
صفــری بــا اشــاره بــه نبــود کتابخانــه در 
روســتای حصــار بــاال بیــان کــرد: در هرجایــی 
ــنل  ــکان و پرس ــه م ــد ک ــتان دماون از شهرس
جهــت ایجــاد کتابخانــه وجــود داشــته باشــد مــا 
ــم پرداخــت. ــاب خواهی ــه کت ــز و ارائ ــه تجهی ب

ــاورزی،  ــک کش ــهیالت بان ــتفاده از تس ــا اس ب
ــت 5000  ــه ظرفی ــداره ب ــردخانه دوم ــد س واح
تــن در شهرســتان دماونــد اســتان تهــران بــه 

بهره بــرداری رســید.
ــارد  ــر 102 میلی ــرح بالغ ب ــن ط ــرمایه ای کل س
ریــال اســت کــه 25 میلیــارد ریــال آن توســط 
محــل  از  و  کشــاورزی  بانــک  تســهیالت 
اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی تأمیــن شــد.

ــن  ــدازی ای ــا راه ان ــد: ب ــزارش می افزای ــن گ ای
طــرح، زمینــه اشــتغال 15 نفــر بــه طــور 

ــد. ــم ش ــتقیم فراه مس

بهره برداری از سردخانه دومداره با 
ظرفیت ۵۰۰۰ تنی در شهرستان دماوند



اجرای بیش از ۶ عملیات عمرانی در 
سطح شهر رودهن طی یک ماهه گذشته

نماینده شورای اسالمی شهرستان دماوند در شورای عالی استان؛
اجرای طرح های عام المنفعه در شهرستان دماوند با مشکل نبود زمین مواجه است

مهــدی کچویــی، شــهردار رودهــن در خصوص 
عملیات هــای عمرانــی اخیــر انجــام شــده، 
اظهــار کــرد: واحــد عمــران شــهرداری رودهــن 
ــد جــدول و  ــر فاق در راســتای ســاماندهی معاب
آســفالت اقــدام بــه جدول گــذاری خیابــان 
ــتارگاه  ــد از کش ــک بع ــع در گاله ــون واق زیت

ــود. نم
ــر  ــن معب ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
کــه پیش ازایــن فاقــد جــدول بــود و همچنیــن 
ســرازیر شــدن جمعیــت در ســال های اخیــر بــه 
ــت  ــع آوری و هدای ــکل جم ــه، مش ــن منطق ای
آب هــای ســطحی باعــث بــروز معضــالت 
ــب  ــدن آب و تخری ــع ش ــم از جم ــده اع عدی
ــرای  ــا اج ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــفالت می ش آس
جــدول نهــر بــه طــول 590 متــر در دو طــرف 

ــد. ــد ش ــاماندهی خواه س
شــهردار رودهــن ادامــه داد: در حــال حاضــر 70 
ــه زودی  ــروژه اجــرا شــده و ب ــن پ درصــد از ای

ــرار خواهــد گرفــت. ــرداری ق ــورد بهره ب م
کچویــی عنــوان کــرد: همچنیــن  واحــد 
بــه  اقــدام  شــهرداری  اقــدام  عمــران 
جدول گــذاری خیابــان قدیــم ســادات محله 
بعــد از پــل داربنــد کــه پیش ازایــن بــا اجــرای 
تأمیــن عــرض  و  دیــوار ســنگی ســاحلی 

ــت. ــرده اس ــود ک ــده ب ــان ش خیاب
ــا طــول 210  ــر ب ــن معب ــح کــرد: ای وی تصری
ــا عملیــات جــدول نهــر 50×50 جهــت  ــر ب مت
جمــع آوری و هدایــت آب هــای ســطحی و 
جلوگیــری از نفــوذ آب بــه پشــت دیــوار و 
همچنیــن ســاماندهی معبــر عابــر پیــاده بــرای 
تســهیل در تــردد مــردم انجــام خواهــد شــد و 
درنهایــت بــا اتمــام ایــن پــروژه خیابــان اصلــی 

می گــردد. بهســازی  ســادات محله 
شــهردار رودهــن بــا اشــاره بــه اجــرای عملیات 
ــطح  ــر در س ــاماندهی معاب ــازی و س پیاده روس
شــهر رودهــن تصریــح کــرد: واحــد عمــران بــا 
ــهر و  ــطح ش ــی س ــای عمران ــاز عملیات ه آغ
ــه  ــدام ب ــاده اق ــر پی ــازی معاب ــرح مناسب س ط
ــل  ــران مقاب ــان چم ــاده رو خیاب ــنگ فرش پی س
مدرســه ســما بــا مســاحت یک صــد و ۴5 
ــه  ــوار الل ــوش بل ــن کف پ ــع و همچنی مترمرب
صحــرا حدفاصــل گلبــرگ 3 تــا گلبــرگ 5 بــه 

ــع کــرد. مســاحت 160 مترمرب
کچویــی اذعــان داشــت: ایــن معابــر بــه دلیــل 
خاکــی بــودن دچــار فرســودگی و خرابــی 
شــده بــود و امــکان تــردد بــرای رهگــذران را 
نداشــت، امــا اکنــون بــا اجــرای ایــن عملیــات 
70 درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته و تســهیل 
در رفت وآمــد شــهروندان را در برداشــته اســت.

مچنیــن وی از اجــرای عملیــات جدول گــذاری 
خیابــان باهنــر شــهر رودهــن خبــر داد و 
اظهــار داشــت: شــهرداری رودهــن در راســتای 
ســاماندهی، بهســازی و هدایــت آب هــای 
اقــدام بــه  ســطحی معابــر ســطح شــهر 
ــی  ــالح هندس ــوده، اص ــداول فرس ــب ج تخری
درنهایــت  و  خیابــان  ایمن ســازی  قــوس، 

اجــرای جــدول 80 نمــود.
شــهردار رودهــن افــزود: ایــن معبــر کــه یکــی 
ــه  ــت و روزان ــهر اس ــر ش ــن معاب از پرترددتری
ــاالی ترافیــک برون شــهری را حمــل  حجــم ب
می کنــد، بــه دلیــل کمبــود میــدان دیــد 
ــی  ــای احتمال ــاد خطره ــث ایج ــدگان باع رانن
ــب  ــا تخری ــه ب ــد ک ــی می ش ــوانح رانندگ و س
جــداول قدیمــی و فرســوده پیــچ تنــد اصــالح 

و ایمن ســازی شــد.
کچویــی بیــان کــرد: طــول اجــرای ایــن 
عملیــات 260 متــر تــا پــل قدیمــی نمیــر اســت 
کــه بــه اتمــام و بهره بــرداری رســید و روکــش 
آســفالت خیابــان باهنــر نیــز بــه زودی اجرایــی 

خواهــد شــد.

آیین رونمایی از مستند فیلم »گنبد 
گیتی« و دو کتاب فاخر در دماوند

»گنبــد  فیلــم  مســتند  از  رونمایــی  آییــن 
ــا حضــور جمعــی  گیتــی« و دو کتــاب فاخــر ب
از مســئوالن شهرســتان دماونــد در ســالن 
ایــن  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  آمفی تئاتــر 

شهرســتان برگــزار شــد.
ــش  ــاب »تاب ــی از کت ــا رونمای ــم ب ــن مراس ای
ــور  ــی و »فل ــی خادم ــی عل ــر فتحعل ــوار« اث ان
مظفریــان،  ولــی اهلل  دکتــر  اثــر  دماونــد« 
ــالوه  ــود؛ ع ــراه ب ــدی هم ــناس دماون گیاه ش
ــه  ــی« ب ــد گیت ــتند »گنب ــم مس ــن فیل ــر ای ب
راســتای  در  ناظــری  محمــود  کارگردانــی 
معرفــی طبیعــت و فرهنــگ شــهر دماونــد 

رونمایــی شــد.
عبــاس صفــری، شــهردار دماونــد در ایــن 
مراســم اظهــار کــرد: در کنــار بســیاری از 
ــای  ــه حوزه ه ــگاه ب ــی، ن ــای عمران فعالیت ه
ــی شــهرداری  ــف اصل فرهنگــی یکــی از وظای

ــت. اس
ــورای اســالمی  ــارم ش ــزود: در دوره چه وی اف
پیشــنهاد ســاخت مســتند »گنبــد گیتــی« 
توســط کارگــردان آن ارائــه شــد کــه فرصــت 
بســیار خوبــی در راســتای بــه نمایــش گذاشــتن 

ــود. ــی ب ــی و طبیع ــار تاریخ ــنت ها، آث س
شــهردار دماونــد ادامــه داد: یکــی از افتخــارات 
ایــن مســتند ایــن بــود کــه به عنــوان برتریــن 

فیلــم کوتــاه 60 ثانیــه ای انتخــاب شــد.
ــه  ــا ســه مقول ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ــری ب صف
انســان، طبیعــت و روش هــای برخــورد انســان 
ــان کــرد: روش  ــرو هســتیم بی ــا طبیعــت روب ب
ــت  ــگ اس ــت فرهن ــا طبیع ــان ب ــورد انس برخ
و در هــر منطقــه یــک فرهنــگ و ســنت 
خــاص وجــود دارد، بــا تغییــر فرهنــگ و ســنت 
ــورد،  ــم بخ ــی رق ــات خوب ــت اتفاق ــن اس ممک
ــش  ــه وجــود آمــدن چال ــرور باعــث ب ــا به م ام

می شــود.
ــه  ــیاری از معضــالت ب ــرد: بس ــح ک وی تصری
دلیــل دوری هــر منطقــه از فرهنــگ اصیــل آن 
اســت و اگــر تکنولــوژی بــا فرهنــگ همســان 

نشــود برخــی اتفاقــات را بــه وجــود مــی آورد.
ــی در  ــه اقدامات ــاره ب ــا اش ــد ب ــهردار دماون ش
ــرد:  ــان ک ــینی بی ــگ شهرنش ــوص فرهن خص
ــینی  ــگ شهرنش ــوب فرهن ــم چهارچ ــا تنظی ب
امیدواریــم یــک تعامــل مناســب در میــان 

ــد. ــود بیای ــه وج ــهروندان ب ش
ــور  ــاب فل ــرد: دو کت ــان ک ــری خاطرنش صف
دماونــد و تابــش انــوار، هویــت و فرهنــگ 
دماونــد را معرفــی کــرده و مســتند گیتــی 
بــه طبیعــت، مــردم و آداب ورســوم شهرســتان 
امیدواریــم  کــه  اســت  پرداختــه  دماونــد 
ــالت  ــگ و تعام ــمت فرهن ــه س ــه روز ب روزب

ــم. ــش روی ــی پی اجتماع

ــا بیــان اینکــه   محمــود نقیبــی در گفتگویــی ب
ــای  ــرای طرح ه ــرای اج ــد ب ــتان دماون شهرس
زمیــن  نبــود  مشــکل  بــا  عام المنفعــه 
ــد  ــد ص ــدود چن ــرد: ح ــار ک ــت، اظه روبروس
ــته  ــد در گذش ــه دماون ــی منطق ــار از اراض هکت
ــور اراضــی و  ــام ام ــه ن ــند ب نقشــه برداری و س

ــت. ــده اس ــادر ش ــی و ص ــع طبیع مناب
ــناد  ــون اس ــاس قان ــر اس ــون ب ــزود: چ وی اف
ــورای  ــام ش ــه ن ــت ب ــی نمی توانس ــن اراض ای
ــن  ــناد ای ــن اس ــد، بنابرای ــتا باش ــهر و روس ش
اراضــی و منابــع  امــور  اداره  بنــام  اراضــی 
طبیعــی و ادارات دیگــر صــادر شــد و در نهایــت 
ــازمان  ــار س ــد در اختی ــون جدی ــاس قان ــر اس ب

ــت. ــرار گرف ــازی ق ــکن و شهرس مس

ــد  ــتان دماون ــده شــورای اســالمی شهرس نماین
در شــورای عالــی اســتان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــز  ــر مراک ــد از نظ ــتان دماون ــون شهرس هم اکن
عام المنفعــه ماننــد ورزشــگاه، دانشــگاه، پــارک، 
ــار  ــتان دچ ــی آرامس ــگری و حت ــق گردش مناط
ــتان  ــت: شهرس ــت؛ گف ــدی اس ــکالت ج مش
ــرای  ــی الزم ب ــد اراض ــون فاق ــد هم اکن دماون
ــا  ــن زمین ه ــه ای ــت و چنانچ ــرای طرح هاس اج
ــرار  ــتایی ق ــت شــهری و روس ــار مدیری در اختی
طرح هــای  و  عام المنفعــه  کارهــای  گیــرد، 

شــهر و روســتا اجــرا خواهــد شــد.
ــرایط  ــن ش ــه ای ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــی ادام نقیب
داده  پیشــنهاد  دماونــد  شهرســتان  شــورای 
ــع  ــازی و مناب ــا اداره مســکن و شهرس اســت ت

طبیعــی اراضــی خــود را بــرای اجــرای اینگونــه 
ذیربــط  نظــارت دســتگاه های  بــا  طرح هــا 
در اختیــار شــهرداری ها و شــورای شــهر و 

ــد. ــرار دهن ــتاها ق روس
بیافتــد،  اتفاقــی  چنیــن  اگــر  گفــت:  وی 
نیــاز اجرایــی و مشــکل  طرح هــای مــورد 

ــد  ــع خواه ــف رف ــای مختل ــردم در زمینه ه م
ــد. ش

ــاره  ــا اش ــد ب ــتان دماون ــورای شهرس ــو ش عض
ــه  ــن عرص ــتان در ای ــن شهرس ــه ای ــه اینک ب
مشــکالت عدیــده ای دارد، گفــت: به عنــوان 
ــص  ــگری، تخصی ــه گردش ــاد منطق ــال ایج مث
انتقــال  آرامســتان،  احــداث  بــرای  زمیــن 
ــاد  ــهر و ایج ــرون ش ــه بی ــم ب ــوف مزاح صن
دانشــگاه ها و میــدان میــوه و تــره بــار از جملــه 
ــد در  ــا بای ــرای آن ه ــه اج ــی اســت ک طرح های
اولویــت و فوریــت قــرار بگیــرد، امــا بــه دلیــل 
نبــود زمیــن ایــن معضــل همچنــان وجــود دارد 
و بــا افزایــش جمعیــت ایــن مشــکالت افزایــش 

نیــز می یابنــد.

انسداد منطقه گردشگری دریاچه تار به علت 
عدم تخصیص اعتبار برای ساماندهی

یــگان  فرمانــده  میرزاکریمــی،  عبــاس 
ــد  ــتان دماون ــت شهرس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــدم  ــورت ع ــرد: در ص ــار ک ــی اظه در گفتگوی
ــار جهــت ســاماندهی دریاچــه  ــص اعتب تخصی
»تــار« مبــادرت بــه مســدود کــردن ایــن 

مــکان گردشــگری خواهیــم کــرد.
ــی در 2 روز  ــار تقریب ــاس آم ــزود: براس وی اف
تعطیــالت پایــان هفتــه بیــش از ۴ هــزار نفــر 
ــد  ــار« دماون ــه »ت ــی دریاچ ــی مل ــر طبیع از اث
ــد  ــداد بازدی ــن تع ــه از ای ــد، ک ــد کرده ان بازدی
ــده  ــا مان ــه ج ــه ب ــن زبال ــدود 2 ت ــده ح کنن

اســت.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــن  ــفانه ای ــه داد: متاس ــد ادام ــتان دماون شهرس
ــات و  ــه خدم ــی ارائ ــگری طبیع ــکان گردش م
جمــع آوری زبالــه متولــی نــدارد و اداره میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری هیــچ هزینــه ای بــرای 

ــد. ــی کن ــگران نم ــال گردش ــاه ح رف
ــتی  ــرویس های بهداش ــت س ــت: وضعی وی گف
کــه قبــال توســط محیــط زیســت احــداث شــده 
بــود، نابســامان بــوده و جوابگــو حجــم بــاالی 
ــی  ــای آت ــر در روزه ــت و اگ ــگران نیس گردش
ــت  ــم جه ــود، مجبوری ــخص نش ــت مش وضعی
ــی،  ــکان طبیع ــن م ــی ای ــری از آلودگ جلوگی
از حضــور  و  را مســدود کــرده  جــاده هــا 

ــم. ــری کنی ــگران جلوگی گردش
ــچ  ــفانه هی ــرد: متاس ــه ک ــی اضاف میرزاکریم
اعتبــاری بــرای ســاماندهی ایــن دریاچــه 

تخصیــص داده نشــده اســت.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دماوند خبر داد؛
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محدوده سیدآباد و کمربندی جنوبی بومهن

شــورش احمــدی خطیــر بــا اشــاره بــه اقدامــات 
صــورت گرفتــه در حوزه ترمیــم و بهســازی 
راه هــای اصلــی و روســتایی اظهــار داشــت: طی 
چنــد مــاه گذشــته بیــش از 6 کیلومتــر ترمیــم 
ــد- فیروزکــوه  روکــش آســفالت بزرگــراه دماون
ــه ســرهار،  ــه ورزان، گردن در محدوده هــای آئین
ــی،  ــل دلیچای ــدوده پ ــیدآباد، مح ــک، س گاله
اوزنــه، جابــان و ســربندان انجــام شــده اســت.

اینکــه آســفالت 5 کیلومتــر  بیــان  بــا  وی 
ــت:  ــید، گف ــام رس ــه اتم ــز ب ــتایی نی راه روس

ــک،  ــتای اوچون ــه روس ــوط ب ــزان مرب ــن می ای
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــک اس ــرد و مغان گرمابس
ــده و  ــام ش ــری انج ــب لکه گی ــی و در قال کل
9 کیلومتــر دیگــر نیــز در شــرف عقــد قــرارداد 

می باشــد.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن 
ــه  ــز ب ــفالت نی ــن آس ــش از 500 ت ــزان، بی می
دهیاری هــا، شــوراها، شــهرداری کیــالن و 
رودهــن جهــت آســفالت محورهــای روســتایی 

ــت. ــاص یاف ــهری اختص و ش
رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــه نصــب بیــش  ــد در ادامــه ب شهرســتان دماون
ــیه  ــس در حاش ــتیل فلک ــوی اس از 2100 تابل
محورهــای  فیروزکــوه،   - دماونــد  بزرگــراه 
فرعــی و روســتایی، تعویــض و نصــب بیــش از 
ــا  ــمک زن در دوربرگردان ه ــراغ چش ــد چ یکص
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــرل و نظ ــا و کنت و دماغه ه

ــر داد. ــافربری خب ــاری و مس ــاوگان ب ن
وی همچنیــن در ارتبــاط بــا اقدامــات فرهنگــی 
صــورت گرفتــه توســط ایــن نهــاد، بیان داشــت: 
ــیه  ــدارس حاش ــازی م ــرح ایمن س ــرای ط اج
راه هــا، توزیــع اقــالم ایمنــی بــه دانــش آمــوزان 
ــی و  ــعه فرهنگ ــرح توس ــرای ط ــدارس، اج و م
ارتقــاء ایمنــی راکبیــن موتورســیکلت و اهــدای 
بیــش از 300 عــدد کاله و اقــالم ایمنــی از 
ــوده  ــاد ب ــن نه ــی ای ــات فرهنگ ــه اقدام جمل

اســت.
ــام مســئول در خصــوص فعالیت هــای  ــن مق ای
ــروژه  ــل پ ــت: تکمی ــز گف ــدام نی ــت اق در دس
پیگیــری  و  ســربندان  محــدوده  روشــنایی 
روشــنایی محــدوده ســیدآباد و کمربنــدی جنوبی 

ــود. ــام می ش ــاری انج ــال ج ــن در س بومه
احمــدی خطیــر در خصــوص عملیــات راهداری 
ــف  ــه، عل ــاط پرحادث ــازی نق ــزود: آشکارس اف

تراشــی، تســطیح و رگالژ شــانه راه، پاکســازی و 
زیباســازی حریــم راه، قنــو زنــی جهــت هدایــت 
آب هــای ســطحی، لکه گیــری و آســفالت از 
ــر  ــای اخی ــاد در ماه ه ــن نه ــات ای ــه اقدام جمل

بــود.
رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــایی  ــرد: بازگش ــه ک ــد اضاف ــتان دماون شهرس
ــزرگ،  ــای ب ــیون پل ه ــا، درایواس ــه پل ه دهان
حفاظ هــای  و  پل هــا  نــرده  رنگ آمیــزی 
ــان  ــت دست فروش ــری از فعالی ــی، جلوگی جانب
در حاشــیه راه هــا، نصــب عالئــم ایمنــی و 
ــه،  ــر حادث ــع پ ــا و مقاط ــی در محوره ترافیک
معیــوب،  عالئــم  و  هــا  گاردریــل  تعمیــر 
ــا  ــازی دیوارنویســی ها، شستشــوی تابلوه پاکس
دیگــر  از  پارکینگ هــا  تنظیــف  عالئــم،  و 
ــاری  ــال ج ــه در س ــورت گرفت ــای ص فعالیت ه

ــت. اس

نماینده مردم شهرستان  های دماوند و فیروزکوه در مجلس خبر داد؛
وضعیت امامزاده هاشم)ع( از طریق معاون حقوقی رئیس جمهور در حال پیگیری است/ مسئوالن شهرستان آمل 

درصدد تغییر مرز تهران و مازندران هستند
شــورای  نشســت  در  میرزایی نیکــو  قاســم 
شهرســتان  میزبانــی  بــه  تهــران  اســتان 
و  مســائل  بررســی  راســتای  در  دماونــد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــتایی ب مشــکالت شــهری و روس
موضــوع انتقــال آب سرچشــمه های تــاررود 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــت اظه ــن دس ــق پایی ــه مناط ب
ــا  ــال ها ب ــی دارد و س ــابقه دراز مدت ــرح س ط
کشــمکش های منطقــه ایــی و چالش هایــی 
همــراه بــوده اســت؛ حضــور وزیــر محتــرم نیــرو 
ــد  ــر و بازدی ــای اخی ــتان طــی ماه ه ــه شهرس ب
از منطقــه مقــرر شــد مســئوالن و کارشناســان 

مطالعــات و پیشــنهادات را مطــرح کننــد تــا در 
پایــان شــهریورماه جمع بنــدی و در اختیــار 

ــرد. ــرار گی ــرو ق ــر نی وزی
ــه  ــن اینک ــه داد: ضم ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
مجلــس وزارت نیــرو را موظــف کــرده تــا 
ظــرف مــدت شــش مــاه موضــوع مهــم 
ــا  ــت ب ــور اس ــروز کش ــش ام ــه چال آب را ک
معرفــی هشــت حــوزه آبخیــزی در کل کشــور 
مــورد مطالعــه و حمایــت قــرار دهنــد کــه 
دماونــد جــزو ایــن مناطــق اســت و بــا کمــک 
ــد شــد. کارشناســان تقســیمات آب حــل خواه

و  دماونــد  شهرســتان  های  مــردم  نماینــده 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  فیروزکــوه 
ــم)ع( و  ــزاده هاش ــوع امام ــه موض ــن ب همچنی

ــرد  ــاره ک ــدران اش ــتان مازن ــه اس ــاق آن ب الح
و گفــت: مســئوالن شهرســتان آمــل در صــدد 
هســتند تــا ایــن امامــزاده بــه اســتان مازنــدران 
ــران و  ــتان ته ــرز اس ــط م ــد و خ ــال یاب انتق
از  برگرفتــه  ایــن  یابــد و  تغییــر  مازنــدران 

ــت. ــا اس ــر آنج ــم ب ــائل حاک مس
ــن  ــع ای ــمن ها را در رف ــش س ــو نق میرزایی نیک
مشــکل مؤثــر دانســت و گفــت: ایــن موضــوع 
عــالوه بــر مســئوالن اســتانی، مســئوالن ملــی 
ــس  ــی رئی ــاون حقوق ــخص مع ــژه ش ــه وی ب

ــری هســتند. ــور در حــال پیگی جمه

شهردار دماوند خبر داد؛
اجرای طرح هندسی پروژه میدان قدس شهر دماوند با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون تومان/ ِالمانی برای پروژه 

میدان قدس طراحی می شود

شــهردار دماونــد از اجــرای پــروژه عمرانــی 
 350 بالغ بــر  اعتبــاری  بــا  قــدس  میــدان 
ــه  ــرداری از آن در هفت ــان و بهره ب ــون توم میلی

ــر داد. ــت خب دول
عبــاس صفــری در گفتگویــی اظهــار کــرد: 

دماونــد  قــدس  میــدان  عمرانــی  پــروژه 
بااعتبــاری بالغ بــر 350 میلیــون تومــان در حــال 
اجراســت و در هفتــه دولــت مــورد بهره بــرداری 

قــرار می گیــرد.
ــود  ــک و وج ــه ترافی ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
تقاطع هــای هدایــت نشــده در ایــن میــدان 
ــا  بایــد طرحــی هندســی در آن اجــرا می شــد ت
هدایــت مســیر بــه خوبــی مشــخص گــردد و در 

ــه شــد. ــن راســتا طرحــی تهی ای
شــهردار دماونــد ادامــه داد: همچنیــن بایــد 
قســمتی از زمیــن در میــدان قــدس خریــداری 
می گردیــد تــا طــرح مذکــور اجرایــی شــود، در 
ــای  ــود تقاطع ه ــل وج ــه دلی ــوص ب ــن خص ای

بــروز  امــکان  میــدان  ایــن  در  نامتعــارف 
تصادفــات زیــادی وجــود داشــت کــه بــا 
انجــام تغییراتــی یــک تقاطــع هندســی تعریــف 

ــم. کردی
صفــری خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه ورودی 
قــدس،  میــدان  در  متعــدد  خروجی هــای  و 
انجــام شــد و قســمت  پــروژه  از  قســمتی 
ــه در  ــی دارد ک ــه اصالحات ــاز ب ــی کار نی انتهای

ــت. ــال اجراس ح
ــروژه  ــار پ ــن اعتب ــوص تأمی ــری در خص صف
عمرانــی میــدان قــدس دماونــد گفــت: در 
ــًا 350  خصــوص اجــرای طــرح هندســی تقریب
ــت و  ــده اس ــار ش ــن اعتب ــان تأمی ــون توم میلی

در بحــث ســیما و نظــر آن المانــی نیــز طراحــی 
ــی  ــای تکمیل ــه هزینه ه ــد؛ در زمین ــد ش خواه
پــس از تهیــه طــرح المــان مبلــغ تأمیــن اعتبــار 

اعــالم می گــردد.

معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان تهران خبر داد؛
اتمام پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی شماره ۲ دماوند تا پایان شهریورماه سال جاری

ــی  ــهرک های صنعت ــرکت ش ــی ش ــاون فن مع
اســتان تهــران از اتمــام پــروژه گازرســانی بــه 
شــهرک صنعتــی شــماره 2 دماونــد تــا پایــان 
شــهریورماه خبــر داد و گفــت: شــبکه داخلــی و 
ــارد  ــر 20 میلی ــه ای بالغ ب ــا هزین ــتگاه ها ب ایس

ــرداری اســت. ــاده بهره ب ــال انجــام و آم ری
ســید مصطفــی هاشــمی در بیــان آخریــن 

وضعیــت گازرســانی بــه شــهرک صنعتــی 
شــماره 2 دماونــد گفــت: خــط تغذیــه تــا 

ورودی شــهرک بــه طــول تقریبــی 6 کیلومتــر 
ــون در  توســط شــرکت گاز انجــام شــده و اکن

ــت. ــت اس ــل تس مراح
ــی  ــهرک های صنعت ــرکت ش ــی ش ــاون فن مع
ــتگاه  ــتگاه ایس ــه 3 دس ــان اینک ــا بی ــران ب ته
تقلیــل فشــار بــا ظرفیــت 10٫000 متــر مکعب 
در ایــن شــهرک نصب شــده، ادامــه داد: خطوط 

تغذیــه داخلــی بــه طــول تقریبــی 2 کیلومتــر و 
خطــوط شــبکه داخلــی بــه طــول تقریبــی 10 

ــر در شــبکه ایجــاد می شــود. کیلومت
وی افــزود: پیــش بینــی می شــود در ســه 
ماهــه دوم ســال جــاری شــهرک صنعتــی 
شــماره 2 دماونــد از نعمــت گاز برخوردار شــود.




