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ــان گل نقطه کمرنگ نشست شورای ترافیک ــاد شــنیده می شــود، هم ــدی زی ــان کشــاورزان دماون ــا از زب ــن روزه ــه ای واژه ســرطان ک
ــاه وصــل  ــه ریشــه گی ــود را ب ــی Orobanche اســت. ریشــه خ ــام علم ــا ن ــی ب ــرز انگل ــف ه ــز عل جالی
می کنــد و از مــواد غذایــی قبــل از اینکــه بــه گیــاه اصلــی برســد، اســتفاده می کنــد، گیــاه اصلــی ضعیــف 

ــد محصــول نمی شــود. ــه تولی ــادر ب شــده و دیگــر ق
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
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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
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dddddddddddddssss.ــند ــده بیندیش ــال آین ــرای س ــاره ای ب ــم چ ــئوالن ه ــاید مس ــم ش می کنی
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پیشــنهاد عملیاتــی شــدن پــروژه فــاز دوم محــور کیــان بــه ســاران و دوآب 
بــا اســتفاده از اعتبــارات مــاده 180 یــا مالیــات بــر ارزش افــزوده و ایمن ســازی 
ــل  ــی مح ــاران، جابجای ــه س ــان ب ــردد کی ــیر ت ــاک در مس ــانه های خطرن ش
ــارات الزم،  ــن اعتب ــورت تامی ــام آباد در ص ــد از اس ــه بع ــد ب ــس راه دماون پلی
ــدن  ــع ش ــت مرتف ــن جه ــک الی ــزودن ی ــی و اف ــی آبعل ــه راه ــض س تعری
ترافیــک هــراز، ضــرورت ســاماندهی برخــی اصنــاف در حاشــیه حریــم جــاده 
تهــران بــه فیروزکــوه در برنامــه ای مشــترک، انســداد محــور هــراز از محــدوده 
مبارک آبــاد آبعلــی، جابجایــی ایســتگاه تاکســی های خیابــان ســپاه، 
ــب  ــرورت نص ــد، ض ــنج در دماون ــتم آلودگی س ــتگاه سیس ــدازی دس راه ان
دوربیــن کنتــرل ســرعت و ســرعت کاه در بلــوار امــام خمینــی )ره( و آیــت اهلل 
خامنــه ای شــهر آبســرد، لــزوم نصــب دروازه در مبــادی شــهر کیــان جهــت 
ممانعــت از تــردد ماشــین های ســنگین در آن، انجــام اقدامــات در بلــوار کــردر 
ــردد  ــری از ت ــع در کیــان، جلوگی ــه طــول 900 مترمرب ــض کمربنــدی ب و تعری
ــوار  ــان در بل ــرح پارکب ــرای ط ــپاه، اج ــان س ــنگین در خیاب ــه س ــایل نقلی وس
ــد از جملــه مــوارد مطــرح شــده در نشســت شــورای  شــهید بهشــتی گیاون

ــود. ــد ب ترافیــک شهرســتان دماون
امــا یــک ســری نقــاط و محورهــای حادثه خیــز در شهرســتان دماونــد وجــود 
ــش  ــرای کاه ــه ب ــود و ن ــی می ش ــدام خاص ــاح آن اق ــرای اص ــه ب ــه ن دارد ک

ــود. ــیده می ش ــژه ای اندیش ــر وی ــاط تدبی ــن نق ــات در ای تصادف
در ایــن بیــن ایــن انتظــار از نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان مــی رود کــه 
ــش  ــرای کاه ــش را ب ــه خوی ــتگاه های زیرمجموع ــن دس ــی الزم در بی هماهنگ
ــدن  ــاح نش ــت اص ــه عل ــرای نمون ــد؛ ب ــرار ده ــتور کار ق ــات در دس تصادف
ــت  ــن دس ــی ازی ــربندان و نقاط ــان و س ــردان جاب ــد دوربرگ ــی مانن موضوع

ــد.  ــه باش ــتگاه مربوط ــدار از دس ــدی فرمان ــه ج ــتی مطالب بایس
همچنیــن بررســی راهکارهایــی بــرای کاهــش ســرعت غیرقانونــی خودروهــای 
ــور  ــن مح ــاران و همچنی ــه س ــان ب ــد کی ــر مانن ــای پرخط ــوری از محوره عب
صالح آبــاد از طریــق حضــور پلیــس یــا دوربیــن کنتــرل ســرعت، نیــاز جــدی 

ــد. ــا می باش ــن محوره ــات در ای ــش تصادف ــرای کاه ب



توســط  بیمارســتانی  پــس  خدمــات  رائــه 
دســتگاه  دو  تأمیــن  یش بینــی  اورژانــس، 
نصــب  و  نزدیــک  آینــده  در  موتورالنــس 
از  آمبوالنس هــا  بــروی   GPS دســتگاه 
ــت  ــده در نشس ــرح ش ــات مط ــه موضوع جمل

بــود. اورژانــس  مشــکالت  بررســی 
فرمانــدار شهرســتان دماوند در نشســت بررســی 
مشــکالت اورژانــس کــه معــاون سیاســی 
انتظامــی، رئیــس شــبکه بهداشــت شهرســتان، 
رئیــس بیمارســتان ســوم شــعبان، مســئول 
اورژانــس شهرســتان و رئیــس هالل احمــر 
حضــور داشــتند، اظهــار داشــت: مطالبــات 
مــردم در ایــن موضــوع بــه حــق و بســیار مهــم 

ــروکار دارد. ــراد س ــان اف ــا ج ــه ب ــت چراک اس
ــه مشــکالتی کــه  ــا اشــاره ب ــری ب ــد صف مجی
ــود دارد،  ــش وج ــن بخ ــانی در ای در خدمات رس
افــزود: بــا توجــه بــه جمعیــت شهرســتان دماوند 
و وجــود دو راه ارتباطــی اصلــی، شهرســتان بــا 

ــن  ــه همی ــت ب ــه اس ــس مواج ــود آمبوالن کمب
خاطــر مــدت زمانــی کــه اورژانــس بــرای ارائــه 
خدمــات بــه محــل اعــزام می شــود نســبت بــه 
ــی  ــت و نارضایت ــادی اس ــان زی ــتاندارد، زم اس

مــردم را ایجــاد کــرده اســت.
وی خاطرنشــان ســاخت: در حــال حاضر هشــت 
پایــگاه اورژانــس بــا هشــت دســتگاه آمبوالنس 
ــود  ــد وج ــتان دماون ــف شهرس ــاط مختل در نق
دارد کــه اگــر بخواهیــم بــه وضعیــت مطلــوب 
ــه  ــس ب ــتگاه آمبوالن ــار دس ــد چه ــیم، بای برس

ــه شــود. ــاوگان اضاف ــن ن ای
ــر از  ــی دیگ ــد، یک ــتان دماون ــدار شهرس فرمان
ــس  ــات پ ــه خدم ــس را ارائ ــکالت اورژان مش
بیمارســتانی یعنــی اعــزام بیمــار از محــل 
ــی  ــز درمان ــه مراک ــعبان ب ــتان ســوم ش بیمارس
از  تهــران دانســت و بیــان داشــت: یکــی 
راهکارهــای افزایــش ظرفیــت آمبوالنــس برای 
ــت  ــوارد داخــل شهرســتان، اســتفاده از ظرفی م

شــبکه  کــه  اســت  خصوصــی  آمبوالنــس 
بهداشــت و درمــان و مدیریــت اورژانــس بایــد 
ــی را  ــود دارد مذاکرات ــه وج ــا شــرکت هایی ک ب
انجــام داده تــا بــا قیمــت مناســب ایــن خدمــات 

ــد. ــه نماین را ارائ
از  دیگــر  یکــی  داشــت:  بیــان  صفــری 
فرمانــداری  طریــق  از  کــه  راهکارهایــی 
ــکاس  ــد، انع ــد ش ــری خواه ــتان پیگی شهرس
ــه  ــوب ب ــود و مطل ــت موج ــکالت و وضعی مش
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتان و دانش ــات اس مقام

ــوع در  ــن موض ــه ای ــت ک ــتی اس ــهید بهش ش
ــه افزایــش  ــا نســبت ب ــری اســت ت حــال پیگی
تعــداد آمبوالنــس در شهرســتان اقدامــات الزم 

ــرد. ــورت گی ص
از  اســتفاده  پیش بینــی  از  همچنیــن  وی 
موتورالنــس بــرای مــواردی کــه نیــاز بــه 
ــزود:  ــر داد و اف ــدارد خب ــود ن ــار وج ــزام بیم اع
عــالوه بــر پیش بینــی تأمیــن دو دســتگاه 
موتورالنــس در آینــده نزدیــک، نصــب دســتگاه 
GPS بــر روی آمبوالنس هــای موجــود در 
دســتور کار قــرار گرفتــه کــه بــه زودی انجــام 

ــد. ــد ش خواه
ــرد:  ــح ک ــد تصری ــتان دماون ــدار شهرس فرمان
بهبــود  منظــور  بــه  ظرفیت هــا  همــه  از 
ــتفاده  ــردم اس ــه م ــس ب ــانی اورژان خدمات رس
خواهیــم کــرد تــا رضایتمنــدی در ایــن زمینــه 

ــود. ــل ش حاص

در نشست بررسی مشکالت اورژانس شهرستان دماوند مطرح شد؛
ایجاد مشکالت برای اورژانس به علت ارائه خدمات پس بیمارستانی/ پیش بینی تأمین ۲ دستگاه موتورالنس در 

آینده نزدیک/ نصب دستگاه GPS بر روی آمبوالنس های به زودی انجام می شود

جذب اعتبار در راستای تکمیل پروژه های 
عمرانی دانشگاه پیام نور دماوند

ــیون  ــت کمیس ــیه نشس ــی در حاش ــدی یدالله مه
فرمانــداری  ســالن  در  فرهنگــی  و  دانشــجویی 
شهرســتان دماونــد اظهــار کــرد: در شــرایط کنونــی 
کــه تمــام دانشــگاه های منطقــه بــا کاهــش تعــداد 
دانشــجو مواجــه هســتند، انتظــار از نهادهــای 
آموزش وپــرورش  ماننــد  اجرایــی  و  فرهنگــی 
و ســایر دســتگاه های ذی ربــط آن اســت کــه 
حساســیت بیشــتری نســبت بــه حفــظ ظرفیت هــای 

ــند. ــته باش ــه داش ــگاهی منطق دانش
نهادهــای  تاثیرگــذار  نقــش  افــزود:  وی 
و  فرهنگ ســازی  در  حاکمیتــی  و  فرهنگــی 
تشــویق دانش آمــوزان ســال آخــر متوســطه و 
ــا  ــن فرصت ه ــتفاده از ای ــرای اس ــان ب خانواده هایش
مراکــز  در  ثبت نــام  و  شهرســتان  ســطح  در 
ــل  ــل قاب ــه تحصی ــرای ادام ــی ب ــگاهی بوم دانش

توجــه اســت.
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور مرکــز دماونــد ادامــه داد: 
اگــر امــروز شهرســتان دماونــد در زمینــه فرهنگــی 
و علمــی در ســطح شهرســتان های اســتان تهــران 
شــناخته شــده و برجســته اســت، بــه یمــن و برکــت 
ــه  ــت ک ــه اس ــن منطق ــال در ای ــگاه های فع دانش
ــدگان  ــرای مســئوالن و تصمیم گیرن ــئولیت را ب مس
شهرســتان در ایــن زمینــه ســنگین کــرده و حمایــت 

ــد. ــان را می طلب ــش آن ــش از پی بی
ــرفته  ــع پیش ــام جوام ــرد: در تم ــان ک ــی بی یدالله
ــاخت  ــوان زیرس ــه عن ــوزش ب ــگ و آم ــا فرهن دنی
و ســنگ بنــای توســعه و پیشــرفت بــه شــمار 
ــد  ــور بای ــن منظ ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــی رود، ب م
دغدغــه علم آمــوزی و گســترش علــم را در جامعــه 
ــی  ــت و دســتگاه های اجرای ــه دول ــژه در بدن ــه وی ب

ــرد. ــه ک نهادین
وی در خصــوص عملکــرد ســال 96 دانشــگاه 
ــتیم  ــته توانس ــال گذش ــبختانه در س ــت: خوش گف
اعتبــار الزم بــرای اتمــام پروژه هــای عمرانــی 
در دســت اقــدام دانشــگاه را جــذب کنیــم و در 
ــاختمان  ــرداری از س ــاهد بهره ب ــک ش ــده نزدی آین

ــود. ــم ب ــگاه خواهی ــی دانش فرهنگ
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور مرکــز دماونــد بــا 
ــی در  ــی و آموزش ــور فرهنگ ــر ام ــز ب ــاره تمرک اش
ــا  ــزاری کارگاه ه ــرد: برگ ــار ک ــاری اظه ــال ج س
ــال  ــور فع ــی، حض ــی و تخصص ــمینارهای علم وس
انجمن هــای علمــی و دانشــجویی در جشــنواره های 
ــزاری مســابقات ورزشــی،  اســتانی و کشــوری، برگ
برگــزاری دوره هــای آموزشــی کوتاه مــدت در بحــث 
ــه  ــگاه از جمل ــد دانش ــه کارآم ــی و کمیت کارآفرین

ــود. ــد ب ــه خواه ــورد توج ــات م موضوع
ــت و  ــا صنع ــاط ب ــش ارتب ــت بخ ــی از تقوی یدالله
ــور  ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــی و پژوهش ــاط علم ارتب
ــزاری  ــاوری، برگ ــم وفن ــای عل ــا پارک ه ــد ب دماون
ــق ســرفصل های درســی،  بازدیدهــای علمــی مطاب
برگــزاری  کارگاه هــا،  و  آزمایشــگاه ها  تجهیــز 
موفــق،  ارتبــاط  ماننــد  مشــاوره ای  دوره هــای 
ــی  ــای مهارت ــش از ازدواج، دوره ه ــای پی مهارت ه
پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی و شــناخت 
و مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه عنــوان دیگــر 

فعالیت هــا در ایــن دانشــگاه نــام بــرد.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت نشــریات دانشــجویی در 
ــزان انجمــن  ایــن مرکــز دانشــگاهی، از نشــریه می
ــه  ــد ب ــور دماون ــام ن ــگاه پی ــوق دانش ــی حق علم
عنــوان نشــریه برگزیــده کشــوری در دهمیــن 

ــرد. ــاد ک ــت ی ــی حرک ــنواره مل جش

وزیــر ورزش و جوانــان از احــداث خانــه جــوان 
ســوی  از  زمیــن  تأمیــن  صــورت  در  دماونــد 
ــر داد. ــال 98 خب ــان س ــا پای ــی ت ــئوالن محل مس

مســعود ســلطانی فر در حاشــیه همایــش روز جــوان 
ــد در  ــتان دماون ــتو در شهرس ــینما پرس ــالن س در س
ــن  ــرد: مهم تری ــار ک ــگاران اظه ــا خبرن ــو ب گفتگ
موضــوع در ســفر امــروز، مســائل مربــوط به پیســت 
اســکی آبعلــی بــود؛ ایــن پیســت قدیمی تریــن 
پیســت اســکی کشــور اســت و به نوعــی شناســنامه 
و هویــت ورزش هــای زمســتانی بــه شــمار مــی رود 
و مــردم خاطــرات زیــادی از گذشــته های دور از 

ــد. آن دارن
وی افــزود: تعــدد مراکــز تصمیم گیــری در ســال ها 
و دهه هــای گذشــته باعــث شــده کــه بهره بــرداری 
خوبــی از پیســت اســکی آبعلــی درزمینه بازســازی و 
توســعه آن صــورت نگیــرد، ازایــن رو امــروز تصمیــم 
ــتان و  ــئوالن شهرس ــک مس ــا کم ــه ب ــم ک گرفتی
ــم  ــود بیاوری ــه وج ــرایطی ب ــل، ش ــهرداری مح ش
ــه بازســازی، توســعه پیســت و همچنیــن  کــه زمین
ــه  ــوم ب ــه موس ــاختمانی ک ــازی س ــب و بازس تخری

ــوده اســت را فراهــم کنیــم. هتــل در گذشــته ب
مــا  داد: ســعی  ادامــه  و جوانــان  وزیــر ورزش 
ــم  ــاده 27 بتوانی ــب م ــه در قال ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــذار  ــی واگ ــهرداری آبعل ــه ش ــکی را ب ــت اس پیس
ــر بازســازی و نوســازی، از آن  ــم کــه عــالوه ب کنی
ــد آن صــرف  ــم عوای ــده و امیدواری ــرداری ش بهره ب
عمــران و آبادانــی شــهر شــود و رضایــت مــردم را 

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ب
تصمیم گیــری  ایــن  کــرد:  اضافــه  ســلطانی فر 
درســت اســت و اگــر مســئوالن محلــی ایــن 
موضــوع را پیگیــری و اجــرا کننــد مطمئنــًا پیســت 
اســکی آبعلــی یکــی از مقاصــد مهــم گردشــگری و 
محــل مهــم ورزش زمســتانی کشــور خواهــد شــد.

ــال در شهرســتان  ــه اســتادیوم های فوتب وی درزمین
ــورد  ــن م ــی در روده ــن ورزش ــت: زمی ــد گف دماون
ــد  ــن بای ــن زمی ــرار گرفــت کــه چمــن ای ــد ق بازدی
ــرار  ــر ق ــر الزم مدنظ ــا تدابی ــه ب ــود ک ــالح ش اص
ــز  ــد نی ــی دماون ــتادیوم ورزش ــت؛ اس ــد گرف خواه
ــر  ــن ام ــه ای ــدارد ک ــاچیان ن ــرای تماش ــی ب محل
ظــرف یکــی دو ســال آینــده به مــرور اجرایــی 

ــد. ــد ش خواه
ــور در  ــه حض ــاره ب ــا اش ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
همایــش جــوان در ســینما پرســتوی دماونــد بیــان 
ــن  ــه در ای ــه شــور و نشــاطی ک ــا توجــه ب ــرد: ب ک
ــه در صــورت  ــم ک ــم گرفتی ــم، تصمی مراســم دیدی
ــوان  ــه ج ــئوالن، خان ــوی مس ــن از س ــن زمی تأمی
ــان ســال 98 احــداث خواهــد شــد. ــا پای ــد ت دماون

در صورت تأمین زمین، خانه جوان 
دماوند تا پایان سال ۹۸ احداث می شود

در نشست بررسی راهکارهای کمک به کشاورزان زیان دیده استان تهران مطرح شد؛
خسارت سرمازدگی به ۷ هراز هکتار از باغات شهرستان دماوند/ ۸۰ درصد از باغ های استان تهران به علت سرما 

خسارت دیده اند
ــه  ــک ب ــای کم ــی راهکاره ــت بررس در نشس
کشــاورزان زیــان دیــده اســتان تهــران میــزان 
ــد. ــالم ش ــد اع ــرمازدگی 80 درص ــارت س خس

ــی  ــت بررس ــی در نشس ــین مقیم ــد حس محم
راهکارهــای کمــک بــه کشــاورزان زیــان دیــده 
ــی  ــام راهکارهای ــتار انج ــران خواس ــتان ته اس
در خصــوص پیشــگیری از وقــوع خســارت 
ســرما در باغ هــای ایــن اســتان در آینــده 
ــر  ــوی اخی ــرایط ج ــفانه ش ــزود: متأس ــد و اف ش
ــای  ــوالت باغ ه ــه محص ــی ب ــارات فراوان خس
اســتان تهــران وارد کــرد، کــه بــر ایــن اســاس 
80 درصــد باغــات اســتان تهــران در پــی وقــوع 

ــد. ــدی دیدن ــیب ج ــرما آس س
وی بــا بیــان ایــن کــه تنهــا 10 درصــد باغــات 
ــه داد: از  ــد، ادام ــه بوده ان ــران بیم ــتان ته اس

ــار باغــات اســتان تهــران حــدود  30هــزار هکت
ــد. ــه بوده ان ــار بیم 3000 هکت

ــای  ــق گزارش ه ــزود: طب ــران اف ــتاندار ته اس
پردیــس،  شهرســتان های  باغــات  دریافتــی 
و  فیروزکــوه  شــمیرانات،  دماونــد،  تهــران، 
مــالرد جمعــًا بــه میــزان 16 هــزار و 500 

هکتــار در اثــر ســرما خســارت دیده انــد.
در ادامــه ایــن جلســه مدیــرکل جهاد کشــاورزی 
اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه تهــران 2 درصــد 
ــای داده اســت،  ــود ج ــای کشــور را در خ باغ ه
ــور  ــات کش ــوالت باغ ــد محص ــت: 4 درص گف
ــن  ــه ای ــود، ک ــد می ش ــران تولی ــتان ته در اس
محصــوالت در ســال جــاری بیشــترین خســارت 
ــل  ــرمازدگی متحم ــر را از س ــال های اخی در س

شــدند.
ــه  ــال 91 ب ــه داد: در س ــاری ادام ــم ذوالفق کری
میــزان 100 میلیــارد تومــان، ســال 93 بــه 
میــزان 240 میلیــارد تومــان، ســال 94 بــه 
میــزان 266 میلیــارد تومــان، ســال 95 بــه 
میــزان 600 میلیــارد تومــان و ســال 97 شــاهد 
ــرمازدگی در  ــی س ــارد تومان ــارت 815 میلی خس

ــتیم. ــران هس ــتان ته ــای اس باغ ه
بــه  تهــران  اســتان  باغ هــای  افــزود:  وی 
ســرما  اثــر  در  درصــد   80 تــا   20 میــزان 
خســارت دیده انــد، کــه بیشــترین خســارت بــه 
شهرســتان دماونــد در 7000 هکتــار وارد شــده 

ــت. اس
ــی  ــت بررس ــزارش، نشس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
راهکارهــای کمــک بــه کشــاورزان زیــان دیــده 
اســتان تهــران بــه ریاســت اســتاندار تهــران و با 
حضــور محمــد امامــی امیــن معــاون هماهنگــی 
ــتانداری،  ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ام
احمــد تواهــن معــاون امــور عمرانــی و جمعــی 
ــداران  ــاورزی و فرمان ــاد کش ــئوالن جه از مس

ــن اســتان برگــزار شــد. ای

ــتان  ــالمی شهرس ــالب اس ــی و انق ــتان عموم دادس
ــهر  ــس در ش ــال و دعانوی ــتگیری رم ــد از دس دماون

ــر داد. ــد خب دماون
ــا اشــاره بــه دســتگیری  حســن ابراهیمــی بســابی ب
ــرد:  ــار ک ــد اظه ــهر دماون ــس در ش ــال و دعانوی رم
ــرد دســتگیر شــده پیرمــردی اســت کــه از ســال  ف
ــی  ــدد مردم ــات متع ــرده و گزارش ــت می ک 62 فعالی

ــود. از فعالیــت فــرد مذکــور رســیده ب
از  اقداماتــی  ادعــای  رمــال  فــرد  افــزود:  وی 
تــا  گرفتــه  صعب العــالج  بیماری هــای  درمــان 
بخت گشــایی، باطــل کــردن ســحر، جلــب محبــت، 

ــی داد. ــام م ــد انج ــب فرزن ــی و طل جدای
ــتان  ــالمی شهرس ــالب اس ــی و انق ــتان عموم دادس
ــدور  ــا ص ــب ب ــن ترتی ــه ای ــه داد: ب ــد ادام دماون
دســتورات الزم پلیــس اطالعــات امنیــت بــه محــل 
مراجعــه کــرده و بــا شــلوغی مواجــه شــدند ایــن در 
حالــی اســت کــه مشــتریان از ایــن موضــوع ناراحــت 

ــد. بودن
دستگیرشــده  فــرد  گفــت:  بســابی  ابراهیمــی 
ــب  ــی و کت ــه روز و قدیم ــزار ب ــر، اب ــا، دفات کتاب ه
دعانویســی قدیمــی دارد و اطالعــات بیشــتر بایــد از 

ــود. ــت ش ــخص دریاف ــن ش ای
ــده در  ــت ش ــوارد ثب ــر اســاس م ــرد: ب ــان ک وی بی
ــه  ــورد مشــتری ب ــزار و 800 م ــدود یک ه ــر، ح دفت
صــورت ســاالنه بــه ایــن فــرد مراجعــه می کردنــد و 
طــی یک ســال بیــش از ســه میلیــارد تومــان درآمــد 

داشــته اســت.

دستگیری فرد کالهبردار رمال و 
دعانویس در دماوند

قلع  و قمع ۴۳ فقره ساخت و ساز غیرمجاز 
در روستای وادان

هــادی طهرانی پــور، رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی 
ــرد: در  ــار ک ــی اظه ــد در گفتگوی ــتان دماون شهرس
ــتور  ــا دس ــاده 10 ب ــره 2 م ــرای تبص ــتای اج راس
دادســتانی شهرســتان دماونــد بــه دنبــال پیشــگیری 
در  کشــاورزی  زمین هــای  کاربــری  تغییــر  از 
ــاز  ــاخت و س ــره س ــدود 43 فق ــتای وادان ح روس
ــه طــول  ــورد دیوارکشــی ب غیرمجــاز شــامل 37 م
6 هــراز 560 متــر متشــکل اراضــی کشــاورزی 

ــد. ــب گردی تخری
ــم  ــن حک ــرای ای ــی اج ــن در پ ــزود: همچنی وی اف
قضایــی، حــدود 6 فقــره اســکلت و بنــای نیمــه کاره 

ــز قلع وقمــع شــد. ــع نی ــه مســاحت 300 مترمرب ب
ــد  ــتان دماون ــاورزی شهرس ــاد کش ــس اداره جه رئی
تصریــح کــرد: بــه طــور کلــی حــدود 15 هکتــار از 
ــه چرخــه  ــن شهرســتان ب اراضــی کشــاورزی در ای

تولیــد بازگشــت.
ــوز و  ــدون مج ــا ب ــن زمین ه ــتر ای ــزود: بیش وی اف
غیرقانونــی تغییــر کاربــری داده شــده بــود و افــراد 
ــدون هیــچ اســتعالمی ایــن امــالک را از  ــادی ب زی
ــن  ــه در ای ــد ک ــداری کرده ان ــف خری ــراد متخل اف

ــده اند. ــرر ش ــود متض ــا خ ــن تنه بی

رئیس بیمارستان سوم شعبان دماوند خبر داد؛
کسب گواهینامه درجه یک اعتبار بخشی ملی بیمارستان سوم شعبان از دانشگاه شهید بهشتی/ ارائه خدمات 

فوق تخصصی غدد و متابولیسم

دماونــد  بیمارســتان ســوم شــعبان  رئیــس 
ــی  ــی مل ــار بخش ــک اعتب ــه ی ــه درج گواهینام
ایــن بیمارســتان از دانشــگاه شــهید بهشــتی بــر 
ــدد و  ــی غ ــات فوق تخصص ــت: خدم داد و گف
متابولیســم در بیمارســتان ســوم شــعبان دماونــد 

ــود. ــه می ش ــده ارائ ــه آین از هفت
اظهــار  گفتگویــی  در  مســلمی فرد  مســعود 
ــی،  ــتاندارهای جهان ــه اس ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
ــدام  ــتمر اق ــورت مس ــه ص ــت ب وزارت بهداش
بــه به روزرســانی اســتانداردها نمــوده و بــر 
ــوده و  ــع ب ــد تاب ــتان ها بای ــن اســاس بیمارس ای
شــرایط بیمارســتان را بــه لحــاظ شــاخص های 

ــد. ــت کنن ــدد رعای متع
حــدود  خصــوص  ایــن  در  افــزود:  وی 
200 شــاخص در نظــر گرفتــه شــده بــود و 

ارزیاب هــای ارشــد وزارت بهداشــت بــه مراکــز 
ــا  ــی آنه ــه ارزیاب ــرده و ب ــه ک ــی مراجع درمان
ــر  ــده ب ــی ش ــدی طراح ــد؛ رتبه بن می پرداختن
تحت عنــوان  اســتانداردها  رعایــت  اســاس 
ــه  ــک، دو و س ــه ی ــی، درج ــک عال ــه ی درج
ــا تــالش صــورت  می باشــد کــه خوشــبختانه ب
درمانــی،  سیســتم های  تکمیــل  و  گرفتــه 
ــوم  ــتان س ــانی، بیمارس ــتیبانی و خدمات رس پش
شــعبان توانســت رتبــه درجــه یــک را در ســطح 
ــد. ــب کن ــران کس ــتان ته ــتان های اس شهرس
ــا  ــد ب ــعبان دماون ــوم ش ــتان س ــس بیمارس رئی
اشــاره بــه فعالیــت کلینیــک تخصصــی در 
ــال حاضــر  ــرد: در ح ــان ک ــتان بی ــن بیمارس ای
تعــداد 44 پزشــک در بیمارســتان ســوم شــعبان 
ــن  ــه از ای ــت هســتند ک ــد مشــغول فعالی دماون
رشــته های  در  متخصــص  نفــر   32 تعــداد 

می باشــند. مختلــف 
ــدد  ــی غ ــات فوق تخصص ــه خدم *ارائ
و متابولیســم در بیمارســتان ســوم 

ــد ــعبان دماون ش
ــداد 19  ــون تع ــه داد: هــم اکن مســلمی فرد ادام
رشــته تخصصــی و دو رشــته فوق تخصصــی در 
کیلینیــک تخصصــی بیمارســتان ســوم شــعبان 

دماونــد وجــود دارد و رشــته فوق تخصصــی 
ــه  ــده ب ــه آین ــز از هفت ــم نی ــدد و متابولیس غ

ــه خواهــد شــد. ــن کلینیــک اضاف ــات ای خدم
ــا در  ــی دائم ــه لحــاظ کم ــا ب ــه داد: م وی ادام
حــال به روزرســانی تجهیــزات بــر اســاس 
اســتانداردها هســتیم؛ عــالوه بــر ایــن تعــدادی 
ــا هــدف انجــام  ــز ب دســتگاه فوق تخصصــی نی
عمــل چشــم بــه تجهیــزات مــا اضافــه خواهــد 
شــد کــه در بهــار ســال جــاری جراحــی چشــم 
نیــز در بیمارســتان ســوم شــعبان دماونــد انجــام 

شــود.
رئیــس بیمارســتان ســوم شــعبان دماونــد گفــت: 
ــام  ــه انج ــار وزارتخان ــل اعتب ــر از مح ــن ام ای
ــا  ــه ب ــم ک ــر داری ــن در نظ ــود؛ همچنی می ش
همــکاری خیــران، بخشــی از امــور مربــوط بــه 
بیمارســتان حضــرت فاطمــه)س( مدنظــر قــرار 

گیــرد.
بخــش  احــداث  خصــوص  در  مســلمی فرد 
در  خاک بــرداری  عملیــات  گفــت:  جراحــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام ــام ش ــه انج ــن زمین ای
بارندگی هــای اخیــر، آغــاز پــروژه در هفتــه 

می شــود. انجــام  جــاری 
وی از ارائــه خدمــات دندانپزشــکی تــا پیــش از 

پایــان بهــار ســال جــاری در بیمارســتان ســوم 
ــی از  ــت: بخش ــار داش ــر داد و اظه ــعبان خب ش
ــه شــده و بخــش  ــزات دندانپزشــکی تهی تجهی
باقی مانــده بــه صــورت واگــذاری در حــال 
طراحــی اســت تــا بــه ایــن ترتیــب بــه صــورت 
ــکی  ــات دندانپزش ــه خدم ــه ارائ ــی ب ــرخ دولت ن

ــردازد. ــه همشــهریان بپ ب
ــا  ــد ب ــعبان دماون ــوم ش ــتان س ــس بیمارس رئی
ــت  ــر حمای ــی ب ــال مبن ــعار س ــه ش ــاره ب اش
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــی عن از کاالی ایران
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری، تمــام تــالش 
ــدات  ــم از تولی ــا بتوانی ــت ت ــن اس ــر ای ــا ب م
امــا  کنیــم؛  اســتفاده  ایرانــی  شــرکت های 
اولویــت مــا بــر صالحدیــد بیمــار اســت و 
در ایــن خصــوص از محصوالتــی اســتفاده 

ــاند. ــیب نرس ــار آس ــه بیم ــه ب ــم ک می کنی
همانطــور  داشــت:  اذعــان  مسســلمی فرد 
کــه مــا بســیاری از داروهایــی کــه مــورد 
ــی اســت،  ــد داخل ــم تولی ــرار می دهی اســتفاده ق
ــورد  ــد م ــس از تایی ــز پ ــی نی ــزات داخل تجهی
ــه  اســتفاده قــرار می گیــرد و در ایــن صــورت ب
هیــچ عنــوان از کاالی مشــابه خارجــی اســتفاده 

ــرد. ــم ک نخواهی

رئیس آبفای روستایی شهرستان دماوند خبر داد؛
خدمت رسانی به ۱۰ هزار مشترک  در ۳۰ روستای شهرستان دماوند/ بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستاهای 

کالک و یدره از اوایل ماه مبارک رمضان
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــن زواره در گفتگوی محمدحس
و  کالک  روســتاهای  بــه  آبرســانی  پــروژه 
ــه  ــی ک ــود تبعات ــا وج ــس از 6 ســال ب ــدره پ ی
بــه همــراه داشــت در صــورت عــدم بــروز 
مشــکالت مجــدد در ابتــدای مــاه مبــارک 
ــرد. ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــان م رمض

ــارد  ــر چهــار میلی ــروژه بالغ ب ــن پ ــزود: ای وی اف
تومــان هزینــه دربرداشــت و بــا بهره بــرداری از 
ــن آب شــرب آســوده خاطــر  ــردم از تأمی آن، م

خواهنــد شــد.
روســتایی  فاضــالب  و  آب  اداره  رئیــس 
ــاه 50  ــق چ ــه داد: عم ــد ادام ــتان دماون شهرس
ــاد و  ــر اســت و 6.5 کیلومتــر خــط انتقــال ب مت
ــا کالک  ــتای مشــهد ت ــه از روس ــاژ دارد ک پمپ

و در بخشــی دیگــر آب بــا پمپــاژ دوم بــه 
روســتای یــدره منتقــل می شــود.

ــط  ــن خ ــرداری ای ــا بهره ب ــرد: ب ــان ک زواره بی
انتقــال، حــدود 250 خانــوار در دو روســتای 
بهداشــتی  و  شــرب  آب  از  یــدره  و  کالک 

ــد. ــد ش ــوردار خواهن برخ
ــه  ــتای گرمابســرد، ویران وی در خصــوص روس
ــد  ــتاها فاق ــن روس ــیل ای ــت: پتانس و دوآب گف
ــر در  ــا تانک ــرب ب ــت و آب ش ــیرین اس آب ش
ــرای  ــی قــرار می گیــرد، امــا ب ــار ایــن اهال اختی
ــه از  ــر شــده ک مصــارف بهداشــتی چاهــی حف
آن اســتفاده خواهنــد کــرد؛ پیش ازایــن آب 
ــر تأمیــن  ایــن روســتاها از محــل مجتمــع کوث
ســفره های  افــت  دلیــل  بــه  امــا  می شــد 

ــا خشــک شــده و آب شــرب  ــی، چاه ه زیرزمین
ــردد. ــن می گ ــر تأمی ــط تانک توس

رئیس اداره آب و فاضالب روســتایی شهرســتان 
دماونــد در خصــوص روســتاهای کالدشــت بــاال 
و پاییــن، اســالم آباد، هاشــمک و وادان تصریــح 

کــرد: طراحــی الزم در رودخانــه تــاررود انجــام 
و محــل حفــر چــاه مشــخص شــده اســت کــه 
ــت  ــا موفقی ــتایی ب ــرب روس ــم آب ش امیدواری

تأمیــن شــود.
فاضــالب  و  آب  اداره  کــرد:  عنــوان  زواره 
خدمــات  ارائــه  روســتا   30 بــه  روســتایی 
ــترک دارد  ــزار مش ــدود 10 ه ــه ح ــد ک می کن
ــدود 600  ــون، ح ــال 96 تاکن ــه دوم س و از نیم
اشــتراک غیرمجــاز در روســتاها جمــع آوری 
ــد  ــد، 50 درص ــن جدی ــق قوانی ــده و طب گردی
باقیمانــده بــه مجــاز تبدیــل شــد و در خصــوص 
مابقــی نیــز پیگیــر مراحــل قانونــی هســتند تــا 
ــد. ــاز نرون ــعابات غیرمج ــراغ انش ــه س ــردم ب م



افزایش ۳۰ درصدی پروژه های عمرانی 
در روستاهای بخش مرکزی دماوند

مسئول اداره امور عشایر شهرستان دماوند خبر داد؛
آغاز کوچ عشایر به مناطق ییالقی دماوند از اواخر اردیبهشت ماه/ بیش از ۴۰۰ خانوار عشایری در مناطق 

ییالق نشین شهرستان دماوند مستقر می شوند

مهــدی حیــدری در گفتگویــی بــا اشــاره بــه 
ــار  ــد اظه ــزی دماون ــداری مرک ــای بخش فعالیت ه
ــی در  ــروژه عمران ــداد 236 پ ــرد: در ســال 96 تع ک
روســتاهای بخــش مرکــزی انجــام شــد کــه شــامل 
بخــش عمــده ای از زیرســاخت های روســتاها و 
انشــعابات  ارتقــای  و  بــرق  راه، آب،  حوزه هــای 

برقــی می شــد.
ــدی  ــای جدی ــز پروژه ه ــال 97 نی ــزود: در س وی اف
بــا  بتوانیــم  امیدواریــم  و  کردیــم  پیش بینــی 
ایــن  پروژه هــا  تعــداد  درصــدی   30 افزایــش 
ــد  ــن ح ــه باالتری ــتاها ب ــطح روس ــزان را در س می
رســانده و شــرایط زیرســاخت و مبلمــان روســتایی 
ــه  ــل ب ــه تمای ــرادی ک ــگران و اف ــرای گردش را ب
ــا  ســرمایه گذاری در منطقــه مــا داشــته باشــند مهی

ــم. کنی
ــروع  ــا ش ــه داد: ب ــد ادام ــزی دماون ــدار مرک بخش
ــش  ــاران بخ ــی دهی ــد تعاون ــر و امی ــت تدبی دول
مرکــزی را تأســیس کردیــم و بــا کمکــی کــه ایــن 
ــم زد  ــی رق ــای عمران ــرای پروژه ه ــی در اج تعاون
ــال  ــا و فع ــی پوی ــک تعاون ــوان ی ــت به عن توانس
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــی ش ــتان معرف ــطح اس در س
ــرای  ــی و اج ــای عمران ــه در پروژه ه ــرایطی ک ش
آنهــا بــه وجــود آمــد امکاناتــی داشــته باشــد کــه در 

ــرد. ــرار گی ــتاها ق ــار روس اختی
ــا در شــروع  ــداد دهیاری ه ــرد: تع ــان ک ــدری بی حی
ــاری از 44 روســتای  ــد 15 دهی ــر و امی ــت تدبی دول
ــد بــود؛ داشــتن دهیــاری در  بخــش مرکــزی دماون
هــر روســتا ردیــف بودجــه را پیــدا کــرده و امکانــات 

ــرد. ــق می گی ــه آن تعل ــاص ب خ
ــه  ــم ک ــالش کردی ــا ت ــرد: م ــان ک وی خاطرنش
روســتاها از ایــن نعمــت مالــی و امکاناتــی بــه 
ــای  ــا پیگیری ه ــی برخــوردار شــوند؛ ب لحــاظ قانون
صورت گرفتــه و ایجــاد دهیــاری روســتا امــروز 
بخــش  در  دهیــاری  دارای  روســتاهای  تعــداد 
و  رســیده  دهیــاری   37 بــه  دماونــد  مرکــزی 
ــش  ــوع را افزای ــن موض ــد ای ــد و 20 درص یک ص

ــم. دادی
ــاد  ــت: ایج ــار داش ــد اظه ــزی دماون ــدار مرک بخش
به صــورت  اشــتغال زایی  زمینــه  در  دهیــاری 
به صــورت  و  دهیاری هــا  حــوزه  در  مســتقیم 
ــد  ــی کــه می توانن ــق پیمانکاران غیرمســتقیم از طری
نقــش  دهنــد  انجــام  روســتایی  فعالیت هــای 

دارد. مؤثــری 
ــان  ــتایی اذع ــان روس ــوص مبلم ــدری در خص حی
خصــوص  ایــن  در  جدیــدی  ابالغیــه  داشــت: 
ــم  ــال کردی ــاران ارس ــتاها و دهی ــام روس ــه تم ب
از  ساخت وســاز  بحــث  در  پــس  ایــن   از  تــا 
ــود و از  ــتفاده ش ــتایی اس ــاختمانی روس ــای س نماه
بی انضباطــی ساخت وســازها جلوگیــری خواهــد 
ــتایی  ــای روس ــر فض ــن ام ــا ای ــم ب ــد؛ امیدواری ش
ــده و فضــای  ــی مان ــه همــان شــکل گذشــته باق ب

ــود. ــب نش ــتایی غال ــای روس ــر فض ــهری ب ش
برنامه هــای   97 ســال  در  کــرد:  تصریــح  وی 
هدفمندتــری در خصــوص بودجه هــای واریــزی بــه 
حســاب دهیاری هــا و در خصــوص روســتاهایی کــه 
ــا  ــن برنامه ه ــم، ای ــر گرفتی ــد در نظ ــاری ندارن دهی
ــت و  ــی اس ــای عمران ــت پروژه ه ــاس اولوی ــر اس ب
در ایــن راســتا بیــن 30 تــا 50 درصــد ســطح هزینــه 
مالــی را در ســال جــاری در اجــرای ایــن پروژه هــا 

افزایــش خواهیــم داد.
بخشــدار مرکــزی بــا تأکیــد بــر اینکــه پروژه هــای 
ــاری  ــال ج ــتری در س ــاختی بیش ــی و زیرس اساس
ــتاها  ــی از روس ــرد: در برخ ــوان ک ــد، عن رخ می ده
ــدی  ــت جدی ــه هــدف گردشــگری هســتند فعالی ک
ــده  ــایی ش ــی شناس ــم و محل های ــه کردی را اضاف
ــگران  ــرای گردش ــی ب ــا فضای ــم در آنه ــه بتوانی ک
ــاد  ــگری ایج ــی و گردش ــات رفاه ــب امکان در قال

ــم. نمایی
قبیــل  از  روســتاهایی  کــرد:  تأکیــد  حیــدری 
ــده،  ــربندان، خرم ــان، س ــراء، جاب ــرق، م ــار ش چن
ــدف  ــتاهای ه ــوان روس ــان به عن ــک رودافش اوچون
ــب  ــم کــه در قال گردشــگری هســتند و ســعی داری
ــل  ــری عم ــورت پویات ــه ص ــگری ب ــاد گردش اقتص

ــد. کنن
ــه  ــی ب ــارت بزرگ ــر خس ــرمای اخی ــت: س وی گف
بخــش باغــداری در منطقــه وارد کــرد صرفــًا برآورد 
ــر 340  ــا بالغ ب ــاورزی و باغ ه ــوزه کش ــارت ح خس
میلیــارد تومــان در شهرســتان دماونــد بــود کــه 90 
درصــد از ایــن میــزان مربــوط بــه بخــش مرکــزی 
ــیب زده  ــز آس ــتغال نی ــوزه اش ــًا در ح ــت و قطع اس

اســت.

لزوم همکاری دوجانبه بین دانشگاه و 
بیمارستان در راستای آموزش های میدانی

رئیــس بیمارســتان ســوم شــعبان از دانشــکده 
ــزوم  ــر ل ــد و ب ــد بازدی پزشــکی دانشــگاه آزاد دماون
همــکاری دوجانبــه بیــن دانشــگاه و بیمارســتان در 

ــرد. ــد ک ــی تأکی ــای میدان ــتای آموزش ه راس
مســعود  تــارود  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
شــعبان  بیمارســتان ســوم  رئیــس  مســلمی فر، 
دماونــد صبــح امــروز و در بازدیــد از دانشــکده 
ــد، ضمــن  ــوم پزشــکی واحــد دانشــگاهی دماون عل
ابــراز خرســندی از ایجــاد رشــته پرســتاری در ایــن 
ــگاهیان  ــد دانش ــت بلن ــرد: هم ــار ک ــگاه اظه دانش
کمتریــن  در  پرســتاری  رشــته  راه انــدازی  در 
زمــان ممکــن، قابل تقدیــر اســت و امیدواریــم 
ــایر  ــته و س ــن رش ــزون ای ــترش روزاف ــاهد گس ش
دماونــد  واحــد  در  پزشــکی  علــوم  شــاخه های 
باشــیم تــا خدمــات بهتــری بــه همشــهریان و 

هم وطنــان خــود ارائــه دهیــم.
همــکاری  لــزوم  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
ــتای  ــتان در راس ــگاه و بیمارس ــن دانش ــه بی دوجانب
آموزش هــای میدانــی کــه بایــد توســط کارشناســان 
بیمارســتان بــرای دانشــجویان علــوم پزشــکی 
انجــام شــود، نیــاز بــه عقــد یــک تفاهم نامــه 
ــر  ــود ه ــای موج ــا از ظرفیت ه ــم ت ــکاری داری هم

ــم. ــتفاده کنی ــازمان اس دو س
همچنیــن در ایــن نشســت محمــود صفــری، رئیــس 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد دماونــد ضمــن تشــکر 
ــوم  ــکده عل ــیس دانش ــئوالن در تأس ــک مس از کم
ــن واحــد اظهــار  پزشــکی و رشــته پرســتاری در ای
کــرد: پیشــرفت بهداشــت و درمــان در شــهر دماونــد 
چشــمگیر بــوده و امیدواریــم کــه بتوانیــم بــا پرورش 
ــی  ــت اهال ــص در خدم ــد و متخص ــای متعه نیروه

ــیم. ــان باش ــایر هم وطن ــتان و س ــرم شهرس محت
وی تصریــح کــرد: امکانــات ارائه شــده بــرای رشــته 
ــای  ــا واحده ــد ب ــگاه آزاد دماون ــتاری در دانش پرس
ــی  ــگاه آزاد و حت ــای دانش ــایر واحده ــابه در س مش
ــری می کنــد و در برخــی  دانشــگاه های دولتــی براب
ــذب  ــا ج ــم ب ــم، امیدواری ــرفت داری ــا پیش زمینه ه
دانشــجویان جدیــد در مهرمــاه جــاری شــاهد رشــد 
و بالندگــی هــر چــه بیشــتر واحــد دماونــد باشــیم.

ــدی،  ــک محم ــدی مل ــد مه ــن بازدی ــه ای در ادام
ــد  ــی و محم ــالت تکمیل ــوزش و تحصی ــاون آم مع
رنجبــری مدیــرکل تحصیــالت تکمیلــی واحــد 
دماونــد ضمــن بیــان توضیحــات تکمیلــی، گــزارش 

ــد. ــه دادن ــود ارائ ــت موج ــی از وضعی کامل

مجیــد خدابخــش در گفتگویــی از کــوچ عشــایر 
در اواخــر اردیبهشــت ماه خبــر داد و اظهــار 
کــرد: در ســال جــاری از محــل اعتبــارات 
اقدامــات  دارایــی،  تملــک  و  ارزش افــزوده 
قابل توجهــی جهــت رفــاه حــال عشــایر انجــام 
شــد کــه از جملــه احــداث و مرمــت ایــل راه هــا 
جهــت دسترســی بــه مناطــق ییــالق عشــایری 

اســت.
وی افــزود: اقدامــات خدمات رســانی شــامل 

ــه و نصــب  ــن آرد و ســوخت فســیلی، تهی تأمی
ســامانه خورشــیدی جهــت رفــاه امــور جانبــی، 
آبشــخور  نصــب  بهداشــتی،  ســرویس های 
بــرای دام هــا و تهیــه علوفــه اســت کــه امســال 
ــه  ــری ارائ ــات بهت ــتر، خدم ــارات بیش ــا اعتب ب

شــود.
مســئول امــور عشــایر شهرســتان دماونــد ادامــه 
ــا  ــت ماه ب ــر اردیبهش ــایر از اواخ ــوچ عش داد: ک
ــا 15  ــاز و ت ــه آغ ــبز شــدن علوف ــه س ــه ب توج
خردادمــاه ادامــه خواهــد داشــت و بیــش از 150 
هــزار رأس دام در مناطــق ییالقــی مســتقر 

می شــوند.
دام  تعــداد  از  خدابخــش خاطرنشــان کــرد: 
مذکــور، حــدود 70 هــزار رأس دام متعلــق 
بــه عشــایر میهمــان و 80 هــزار رأس دام 
ــاز و  ــای آغ ــه دلیچ ــه از منطق ــت ک ــی اس بوم
ــزاب وارد شــده و مســتقر  ــرووار و تی ــار، گ در ت

. ند می شــو
وی عنــوان کــرد: میهمانــان عشــایر کــه 
تشــکیل  را  خانــوار  تــا 200  جمعیــت 150 
از ســمنان، ورامیــن، سنگســر و  می دهنــد، 
ــد؛  ــه منطقــه ییالقــی کــوچ می کنن شــهرری ب
ســال گذشــته بــه دلیــل نبــود امکانــات رفاهــی، 
خانواده هــای عشــایر اقــدام بــه کــوچ نکــرده و 
ــا امســال  ــد شــدند، ام ــالق بهره من ــر از یی کمت
ســعی بــر تأمیــن امکانــات اولیــه از قبیــل 

ــم. ــان داری ــت و درم بهداش
و  شــهری  راه هــای  از  *برخــی 
ــد/  ــن برده ان ــل راه از بی ــتایی ای روس
پیگیــری بازگشــایی و تــررد ایــل راه از 

ــم ــزاده هاش ــاده امام ج
مســئول امــور عشــایر شهرســتان دماونــد اذعان 
داشــت: متأســفانه بعضــی از راه هــای شــهری و 
روســتایی ایــل راه را از بیــن برده انــد و دام 

عشــایر در معــرض خطــر جــدی قــرار دارنــد؛ بــا 
توجــه بــه مکاتباتــی کــه بــا فرمانــداری و اداره 
ــن شهرســتان انجــام شــد،  راه و شهرســازی ای
ــزاده  ــاده امام ــررد ج ــایی و ت ــر بازگش ــعی ب س

هاشــم )ع( از دو زیرگــذر آهــک دره داریــم.
ــا و  ــاله دام ه ــرد: همه س ــح ک ــش تصری خدابخ
ــش  ــت پوش ــتی تح ــر بهداش ــا از نظ خانواده ه
درمــان قــرار می گیرنــد، یــک اکیــپ بــه 
صــورت هفتگــی از بهداشــت و درمــان بــه 
ــر  ــراد از نظ ــده و اف ــزام ش ــی اع ــه ییالق منطق
نیــز  دام هــا  می شــوند؛  کنتــرل  بهداشــتی 

توســط دامپزشــکی کنتــرل می گردنــد.
وی در خصــوص تعاونــی عشــایری گفــت: 
ــواد  ــع م ــوص توزی ــایری در خص ــی عش تعاون
ســوخت  و  آرد  قبیــل  از  عشــایر  موردنیــاز 
ــات الزم را در دســترس عشــایر  فســیلی، امکان

می دهــد. قــرار 

عضویت بیش از ۲۰۰ هنرمند بسیجی در 
هشت انجمن فرهنگی و هنری دماوند

مســئول کانــون بســیج هنرمنــدان شهرســتان 
ــد بســیجی  ــش از 200 هنرمن ــت بی ــد عضوی دماون
ــر داد. ــری خب ــی و هن ــن فرهنگ ــت انجم در هش

از  جمعــی  بــا  نشســت  در  ناصــری  حســین 
بــه  دماونــد  شهرســتان  بســیجی  هنرمنــدان 
انقــالب  و  هنــر  هفتــه  گرامیداشــت  مناســبت 
ــتیم  ــبختانه توانس ــت: خوش ــار داش ــالمی اظه اس
ــم و در  ــب کنی ــی کس ــای خوب ــال 96 مقام ه در س
ــردی  ــا رویک ــد را ب ــن رون ــز همی ــاری نی ــال ج س

جدیــد ادامــه خواهیــم داد.
ادبــی،  در ســال 97 جشــنواره های  افــزود:  وی 
ــای  ــی کارگاه ه ــمی و برپای ــای تجس ــر، هنره تئات
آموزشــی مدنظــر قــرار می گیــرد؛ عــالوه بــر 
ــع  ایــن، آمــوزش و شــرکت در جشــنواره های صنای
دســتی نیــز بــه رشــته های مذکــور افــزوده خواهــد 

شــد.
ــدان در  ــیج هنرمن ــون بس ــت کان * فعالی
ــود ــت می ش ــتی تقوی ــته صنایع دس رش
مســئول کانــون بســیج هنرمنــدان شهرســتان 
دماونــد ادامــه داد: ســال گذشــته در رشــته صنایــع 
ــا امســال  ــت ام ــی صــورت گرف ــتی فعالیت های دس
در نظــر داریــم کــه بــا تعــداد و کیفیــت بیشــتری از 

ــم. ــت کنی ــری حمای ــن رشــته هن ای
ناصــری خاطرنشــان کــرد: همچنیــن فعالیت هایــی 
ماننــد فیلــم، عکــس، شــعر و حلقه هــای صالحیــن 
پربارتــر و  بــه صــورت  نیــز در ســال جــاری 

جدی تــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد.
از  هنــری  رشــته های  همــه  کــرد:  بیــان  وی 
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت امــا صنایــع 
دســتی، تئاتــر، فیلــم و ادبیــات در ســال 97 بیــش از 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــر ق ــته مدنظ گذش

مسئول مرکز بهداشتی و درمانی منطقه جیالرد خبر داد؛
۴۸ هزار نفر تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی جیالرد هستند/ بیماری هایی همچون سل در اتباع افغانی زیاد است

ــرد: 48  ــار ک ــالد هجــران در گفتگویــی اظه می
هــزار نفــر تحــت پوشــش مرکــز جیــالرد قــرار 
ــت  ــتایی اس ــهری، روس ــز ش ــن مرک ــد، ای دارن
ــت در  ــه بهداش ــه خان ــگاه و س ــا دو پای ــه ب ک
ــه  ــه ارائ ــان ب ــا و کاج ــرا، مش ــتاهای م روس

خدمــات می پردازنــد.
ــر  ــالوه ب ــده ع ــه ش ــات ارائ ــزود: خدم وی اف
ــی  ــات درمان ــامل خدم ــتی ش ــات بهداش خدم
نیــز می شــود؛ عمــده خدمــات شــامل بهداشــت 
ــرای  ــت ب ــدور کارت بهداش ــامل ص ــط ش محی
خانــواده  بهداشــت  واحــد  امــور  و  کســبه 
ــوزادان،  ماننــد واکســن، قــد و وزن کــودکان، ن
بــارداری، کلیــه امــور واکسیناســیون و مراجعــه 

ــت. ــک اس ــه پزش ب
ــهری،  ــی ش ــتی و درمان ــز بهداش ــئول مرک مس
روســتایی جیــالرد ادامــه داد: جمعیــت روســتایی 
ــش  ــه افزای ــر و رو ب ــزار نف ــش از 6 ه ــا بی م
اســت، در ســال جــاری مشــغول سرشــماری در 

ــتیم. ــت هس ــای بهداش خانه ه
ــش  ــه افزای ــا اشــاره ب ــرد: ب ــه ک هجــران اضاف
ــلما  ــهر، مس ــری در ش ــزار نف ــت 16 ه جمعی
مراجعــات افــراد نیــز بیشــتر و زمان گیرتــر 
خواهــد بــود، در ایــن راســتا یکــی از مشــکالت، 
ــوص  ــن خص ــوع در ای ــاب و رج ــی ارب نارضایت

می باشــد.
وی عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه اجــرای ســامانه 
جامــع ســالمت در کشــور، در شهرســتان دماوند 

ــه پوشــش 90 درصــدی رســیده ایم و  ــا ب تقریب
ــراد  ــه اف ــالمت ب ــع س ــات جام ــی خدم تمام
ــراد  ــه اف ــن مراجع ــش از ای ــود؛ پی ــه می ش ارائ
بیــش از 10 دقیقــه زمــان در پــی نداشــت، امــا 
بــا وجــود ســامانه جدیــد و پرونــده الکترونیــک، 

ــد. ــه می رس ــی 25 دقیق ــه 20 ال ــان ب زم
مســئول مرکزبهداشــتی و درمانــی شــهری، 
روســتایی جیــالرد بیــان کــرد: ســاعت شــروع 
ــت  ــی 14 اس ــح ال ــاعت 8 صب ــز از س کار مرک
و تــا ســاعت 16 نیــز پزشــک در مراکــز بــرای 
ــن  ــر ای بیمــه روســتایی حضــور دارد؛ عــالوه ب
داریــم کــه در  بهداشــت ســیار  خانه هــای 
تمامــی خانه هــای بهداشــت در روســتاهای 

ــود. ــام میش ــار انج ــه ای یک ب ــی، هفت اصل

*خوشــبختانه ریشــه کنی فلــج اطفــال 
نیــز بــه صفر رســیده اســت

در  خــاص  بیمــاری  خصــوص  در  هجــران 
ــتایی  ــهری و روس ــدگان ش ــاع و مراجعه کنن اتب
گفــت: ایــن مرکــز بســیاری از اتبــاع را تحــت 
بیمــاری  گونــه  هیــچ  ولــی  دارد  پوشــش 
ــق  ــه از طری خاصــی مشــاهده نشــده اســت ک
ــد؛  ــده باش ــه وارد ش ــورهای بیگان ــاع و کش اتب
ــه  ــز ب ــال نی ــج اطف ــه کنی فل ــبختانه ریش خوش

ــت. ــیده اس ــر رس صف
ــا  ــارزه ب ــد مب ــز واح ــن مرک ــت: در ای وی گف
بیماری هــا وجــود دارد، بیماری هایــی ماننــد 

ــا  ــه ب ــت ک ــاد اس ــی زی ــاع افغان ــل در اتب س
ــد. ــان قراردارن ــت درم ــگان تح ــات رای خدم

مســئول مرکزبهداشــتی و درمانــی شــهری، 
بیماری هــای  مــورد  در  جیــالرد  روســتایی 
ــل  ــت: س ــار داش ــل اظه ــد س ــردار مانن واگی
انــواع مختلفــی دارد و اتاقــی بــرای آن در نظــر 
گرفتــه شــده کــه از همــه قســمت ها جداســت.

هجــران اضافــه کــرد: بعضــی از ســل ها فعــال 
ــری آن  ــه واگی ــا طریق ــتند ام ــردار هس و واگی
ــی  ــال طوالن ــان انتق ــته و زم ــکان در بس در م
ــال  ــر مبت ــت نف ــدود هش ــون ح ــت، هم اکن اس

ــد. ــه ســل و در حــال درمانن ب
وی در خصــوص بیمــاری »اچ آی وی« تصریح 
کــرد: ایــن بیمــاری تقریبــا خصوصــی اســت و 
ــت  ــه تس ــت ک ــزی اس ــا مرک ــز تنه ــن مرک ای
ــام  ــگان انج ــورت رای ــه ص »اچ آی وی« را ب
می دهــد؛ افــرادی کــه تســت آنهــا مثبــت 
ــت  ــده و تح ــی ش ــتان معرف ــه بیمارس ــد ب باش

ــد. ــرار می گیرن ــگان ق ــان رای درم
ــهری،  ــی ش ــتی و درمان ــز بهداش ــئول مرک مس
ــت و  ــالرد از انجــام تســت هپاتی ــتایی جی روس
مشــاوره ازدواج در ایــن مرکــز خبــر داد و عنوان 
آموزش هایــی  نیــز  زوج  روزهــای  در  کــرد: 
در راســتای کاهــش آمــار طــالق برگــزار 

می شــود.
هجــران اذعــان داشــت: غربالگــری و مشــاوره 
ژنتیــک و آزمایشــگاه نیــز در ایــن مرکــز 
بــرای  زوج  روزهــای  در  می شــود،  انجــام 
بانــوان و آقایــان کالس مشــاوره ازدواج برگــزار 
می گــردد؛ معاونــت بهداشــت در نظــر دارد کــه 
ایــن آموزش هــا در راســتای کاهــش آمــار 

ــد. ــش یاب ــالق افزای ط
وی تصریــح کــرد: ماتاالســمی مــاژور بدتریــن 
نــوع تاالســمی اســت کــه در شهرســتان دماوند 
وجــود نــدارد؛ ایــن مرکــز تنهــا مرکــز درمانــی 
بهداشــتی در شــهر اســت و بــار مراجعــات 

ــد. ــاد می باش ــیار زی ــردم بس م
ــهری،  ــی ش ــتی و درمان ــز بهداش ــئول مرک مس
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــالرد بی ــتایی جی روس
الویت بنــدی و نظرســنجی در میــان مــردم، 
عامــل اصلــی بیمــاری در ایــن شــهرعدم 
ــت  ــب دیاب ــه موج ــت ک ــمی اس ــرک جس تح
ــا  ــن رو تقاض ــت؛ از ای ــده اس ــارخون ش و فش
داریــم کــه افــراد فعالیــت بدنــی بیشــتری 
ــد. ــظ کنن ــود را حف ــی خ ــم غذای ــته و رژی داش

مسئول اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دماوند:
کسب رتبه چهارم شهرستان دماوند از لحاظ شاخص فضای مطالعه در سطح استان تهران/ کتابخانه سیار شهرستان 

دماوند ۱۰ روستای پرجمعیت را پوشش می دهد
ــن  ــت انجم ــن نشس ــدی در اولی ــین محم حس
ــد در  ــتان دماون ــی شهرس ــای عموم کتابخانه ه
ــای  ــرکل کتابخانه ه ــور مدی ــا حض ــال 97 ب س
عمومــی اســتان تهــران در ســالن جلســات 
ــد  ــتان دماون ــرد: شهرس ــار ک ــداری اظه فرمان
ــند  ــه ای و س ــاخص های کتابخان ــاس ش ــر اس ب
عمومــی  کتابخانه هــای  نهــاد  چشــم انداز 
امــا  دارد  قــرار  خوبــی  جایــگاه  در  کشــور 
همچنــان تــا وضعیــت ایــده آل فاصلــه داریــم، 
جهــت  در  و  کوتاه مــدت  مــا  برنامه هــای 

ــت. ــداف اس ــه اه ــیدن ب رس
وی افــزود: چهــار شــاخص در ســند چشــم انداز 
لحــاظ  از  دماونــد  شهرســتان  تعریف شــده، 
شــاخص فضــا رتبــه چهــارم را در ســطح 
اســتان کســب کــرده و بــه ازای هــر 100 نفــر 
بایــد هشــت مترمبــع فضــا داشــته باشــیم کــه 

در حــال حاضــر 1٫59 می باشــد.
مســئول اداره کتابخانه هــای عمومی شهرســتان 
ــد در  ــی بای ــه داد: برنامه ریزی های ــد ادام دماون
جهــت تخصیــص اعتبــارات و احــداث کتابخانــه 
ــه بیشــتر  انجــام شــود، هرچــه فضــای کتابخان

ــد  ــش خواه ــو افزای ــع و عض ــداد مناب ــد تع باش
داشــت.

محمــدی خاطرنشــان کــرد: در زمینــهٔ شــاخص 
تعــداد اعضــا در ســند چشــم انداز بــه ازای 

نظــر  در  نفــر   27 نفــر   100 هــر 
گرفتــه شــده و بایــد 27 درصــد از 
جمعیــت شهرســتان دماونــد عضــو 
کتابخانه هــای عمومــی باشــند کــه 
ــر 2٫19 و  ــال حاض ــزان در ح ــن می ای
رتبــه هفتــم در ســطح اســتان را داریم.

ــع گفــت:  ــداد مناب وی در خصــوص تع
ــر  ــه ازای ه ــد ب ــه بای ــر کتابخان در ه
چهــار نســخه کتــاب در کتابخانه هــای 
ــال  ــه در ح ــد ک ــود باش ــی موج عموم

حاضــر در ایــن خصــوص رتبــه چهــارم اســتان 
ــیار  ــوب بس ــد مطل ــا ح ــه ت ــم و فاصل را داری
زیــاد اســت و در صــورت ایجــاد و احــداث 
ــتان  ــطح شهرس ــی در س ــای عموم کتابخانه ه
ــد. ــم ش ــر خواهی ــاخص نزدیک ت ــن ش ــه ای ب

ســئول اداره کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان 
ــتفاده از  ــث اس ــت: در بح ــان داش ــد اذع دماون

پتانســیل خیــران، زمینــی کــه در شــهر رودهــن 
ــاد  ــمت نه ــه از س ــرار گرفت ــا ق ــار م در اختی
ــرای  ــری ب ــور خی ــی کش ــای عموم کتابخانه ه
ــم  ــده و امیدواری ــی ش ــه معرف ــداث کتابخان اح

ــد. ــاق رخ ده ــن اتف ــه ای ک
ســطح  در  مــا  داشــت:  اذعــان  محمــدی 
ــادی  ــه نه ــار کتابخان ــد چه ــتان دماون شهرس
و دو کتابخانــه مشــارکتی در مســجد جامــع 
ــای  ــه فعالیت ه ــم ک ــگاه داری ــد و ندامت دماون
ــه  ــه ب ــا توج ــگاه ب ــد؛ در ندامت ــده ای دارن ارزن
و  تربیــت  جهــت  در  فعالیت هــا  مراجعــان، 

بازآفرینــی افــراد بســیار چشــم گیر اســت.
 10 نیــز  ســیار  کتابخانــه  داد:  ادامــه  وی 
را  دماونــد  پرجمعیــت شهرســتان  روســتای 
در  بتوانیــم  امیدواریــم  و  می دهــد  پوشــش 
ســطح روســتاها نیــز کتابخانــه ثابتــی در جهــت 

ارائــه خدمــات راه انــدازی کنیــم.
عمومــی  کتابخانه هــای  اداره  مســئول 
ــای  ــوص برنامه ه ــد در خص ــتان دماون شهرس
تصریــح  جــاری  ســال  در  پیشــنهادی 
آموزشــی،  ترویجــی،  برنامه هــای  کــرد: 
اطالع رســانی و تبلیغاتــی مدنظــر مــا قــرار 
دارد؛ در ســال گذشــته بالغ بــر 40 نشســت 
کتابخانــه ای در ســطح شهرســتان برگــزار و 
ــد کــه  ــی گردی ــاب معرف در هــر نشســت 6 کت
ــال  ــاب در س ــوان کت ــت 240 عن ــوان گف می ت

گذشــته معرفــی شــد.
محمــدی گفــت: هرمــاه تعــداد چهــار کتــاب از 
ــی  ــی معرف ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــرف نه ط
از  نیــز  مدرســه ای  نشســت های  می شــوند، 
ــود کــه در ســال گذشــته  ــی ب دیگــر برنامه های

ــرار گرفــت. مــورد توجــه ق

فرماندار شهرستان دماوند خبر داد؛
آغاز عملیات بازسازی کتابخانه  پیمان دماوند از اوایل خرداد ماه سال جاری

ــن نشســت انجمــن  ــری در اولی ــد صف مجی
شهرســتان  عمومــی  کتابخانه هــای 
ــرکل  ــور مدی ــا حض ــال 97 ب ــد در س دماون

در  تهــران  اســتان  عمومــی  کتابخانه هــای 
ــرد: در  ــار ک ــداری اظه ــات فرمان ــالن جلس س
ــه  ــود ک ــعی ش ــد س ــا بای ــن کتابخانه ه انجم
اســتفاده شــود،  کتابخانــه ســاز  از خیــران 
ــا و  ــای کتابخانه ه ــوان از فض ــن می ت همچنی
یــا دانشــگاه ها در خصــوص برگــزاری نشســت 

ــرد. ــتفاده ک ــه اس ــه کتابخان ــوط ب مرب
ــهرداری ها  ــهم ش ــوص س ــزود: در خص وی اف
بایــد مصوبــه ای داشــته باشــیم کــه مکلــف بــه 
ــود  ــد خ ــه تعه ــل ب ــهٔ عم ــار در زمین ــه آم ارائ
ــوص  ــن خص ــد در ای ــز بای ــتی نی ــند، نشس باش
بــا شــورای اســالمی و شــهردار رودهــن داشــته 

باشــیم.
خاطرنشــان  دماونــد  شهرســتان  فرمانــدار 
ــا  ــای کتابخانه ه ــق فض ــا رون ــدف م ــرد: ه ک
ــر  ــن ام ــی ای ــت، متول ــتان اس ــن شهرس در ای
در  می توانــد  و  می باشــد  کتابخانه هــا  اداره 
ــه  ــدام ب ــا اق ــاجد و کارخانه ه ــینیه ها، مس حس

ــر اداره  ــارت ب ــد، نظ ــه کن ــاد کتابخان ایج
کتابخانه هــا یکــی از سیاســت های کالن 
اســت و در صــورت کمــک شــهرداری و 

می کنیــم. اســتقبال  خیــران 
ــازی  ــات بازس ــاز عملی ــرد: آغ ــان ک ــری بی صف
کتابخانــه  پیمــان از اول خــرداد انجــام می شــود 
ــال 97  ــان س ــا پای ــه ت ــد ک ــر می رس ــه نظ و ب

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــه از آن ب ــک طبق ی



با حضور جمعی از مسئوالن و هنرمندان صورت گرفت؛ 
آیین نکوداشت ُمروجین هنر مقدس خوش نویسی در دماوند/ برپایی نخستین نمایشگاه خوشنویسی باخودکار

ــی  ــدس خوش نویس ــر مق ــن هن ــت ُمروجی ــن نکوداش آیی
ــر  ــری کوث ــی و هن ــع فرهنگ ــد در مجتم ــتان دماون شهرس
بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان و مســئوالن برگــزار شــد.

خوشنویســان  انجمــن  مســئول  صالحــی،  علیرضــا 
ــرد:  ــار ک ــن مراســم اظه ــد در حاشــیه ای شهرســتان دماون
نخســتین هــدف از برگــزاری ایــن همایــش، تجلیــل 
ــالها  ــه س ــت ک ــنویس اس ــاخص خوش ــتاد ش ــر اس از 5 نف
ــوزان  ــش آم ــه دان ــل ب ــر اصی ــن هن ــوزش ای در جهــت آم

ــد. ــالش کردن ت
وی افــزود: همچنیــن آییــن افتتــاح نمایشــگاه نقطــه خیــال 
شــامل 35 اثــر از 11 تــن از هنرجویــان جــوان آموزشــگاه 

خوشنویســی نقطــه در عرصــه خــط تحریــری مي باشــد.
ــان  ــد بی ــتان دماون ــان شهرس ــن خوشنویس ــئول انجم مس
ــرم،  ــاتید محت ــالش اس ــا ت ــر ، ب ــال های اخی ــرد: در س ک
ــی، خوشنویســی خــودکاری  ــری و کرمان ــی اکب ــان عل آقای

ــه مــوازات خوشنویســی  ــه ای ب و خــط تحریــری کــه مقول
مرســوم اســت، مــورد اســتقبال مــردم به خصــوص جوانــان 
ــه و  ــاز جامع ــه نی ــه ب ــا توج ــه و ب ــرار گرفت ــوان ق و بان
کاربــردی بــودن ایــن هنــر، هم اکنــون بــه ســرعت فراگیــر 

پیــش مــی رود.
ــا  ــد ب ــتان دماون ــه داد: خوشنویســی شهرس ــی ادام  صالح
ــا  ــر ب ــدرک اســتادی، 4 نف ــا م ــر ب ــک نف برخــورداری از ی
ــاز ، حــدود  ــا مــدرک ممت ــاز، 12 نفــر ب مــدرک فــوق ممت
ــادی  ــداد زی ــوش و تع ــی و خ ــای عال ــر در دوره ه 20 نف
ــی  ــه خوب ــو در 2 آموزشــگاه خوشنویســی، دارای رتب هنرج

ــت. ــوده اس ــران ب ــان ای ــن خوشنویس در انجم
وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم بــا همــکاری مســئوالن 
شهرســتان دماونــد، قدم هــای بیشــتری در زمینــه اعتــالی 
ایــن هنــر شــریف برداشــته شــود و خوشنویســی به عنــوان 

ــرد. ــرار گی ــردم ق ــوم م ــه عم ــورد توج ــاز، م ــک نی ی


