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ــاد  ــر جه ــاون وزی ــور مع ــا حض ــتی ب در نشس
ــارت  ــئوالن، خس ــی از مس ــاورزی و جمع کش
ســرمازدگی در باغ هــای شهرســتان دماونــد 

ــد. ــرآورد ش ــان ب ــارد توم ــر 340 میلی بالغ ب
امــور  معــاون  طهماســبی،  علــی  محمــد 
باغبانــی وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت: 
ــرای کشــاورزان  بهتریــن دانشــگاه و مدرســه ب
ــر روی  ــن ب ــدن زمی ــرم ش ــت، گ ــت اس طبیع
ــت هشــدار  ــه طبیع ــوده و ب ــذار ب ــم تاثیرگ اقلی

می دهــد.
اقلیــم و بــارش باعــث  وی افــزود: تغییــر 
تغییــر در آفــات و پیدایــش آفــات نوظهــور نیــز 
خواهــد بــود، نوســانات دمایــی زمینه ســاز ایــن 
آســیب ها می شــود و بایــد اطالع رســانی در 

ــرد. ــه صــورت گی ــن زمین ای
معــاون امــور باغبانــی وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــتان  ــه در شهرس ــت ک ــوان گف ــه داد: می ت ادام
ــاری بودیــم و در  ــد شــاهد حالــت فاجعه ب دماون
ایــن راســتا راهکارهــای مشــخصی وجــود دارد.

طهماســبی بــا بیــان مزایــای کشــاورزی خــرده 
مالکــی بیــان کــرد: کشــاورزی خانوادگــی 
بازدهــی بهتــری نســبت بــه کشــاورزی بــزرگ 
ــه  ــد را ب ــتغال و تولی ــن اش ــر ای ــالوه ب دارد، ع
ــک  ــاورزی ارگانی ــت؛ کش ــد داش ــراه خواه هم
ــی  ــرده مالک ــاورزی خ ــر کش ــی ب ــوال مبتن اص
ــه  ــرای منطق ــت ب ــک فرص ــن ی ــت و ای اس

ــت. اس
شــرکت های  ایجــاد  *لــزوم 
خدمــات  بــرای  مکانیزاســیون 

ی  ز ر و کشــا
وی عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه ویالیــی بــودن 
ــد  ــه بای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب ــن منطق ای
ــه صــورت  ــی کشــاورزی ب شــرکت های خدمات

مکانیزاســیون ایجــاد شــود تــا از آفــات بــزرگ 
ــد. ــه عمــل آی جلوگیــری ب

معــاون امــور باغبانــی وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــن  ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
منطقــه عملکــرد هــم از نظــر کمــی و هــم از 
نظــر کیفــی در واحــد هکتــار اســت و بیشــترین 
هزینــه و بیشــترین برداشــت صــورت می گیــرد 
ــد  ــوان برن ــه عن ــد ب ــیب دماون ــن س و همچنی
شــناخته شــده اســت در خصــوص تغییــر رقــم و 

ــرد. ــورت گی ــی ص ــد اقدام ــدی بای پهنه بن
ــکیل  ــرورت تش ــه ض ــاره ب ــا اش ــبی ب طهماس
و  دماونــد  شهرســتان های  در  کارگــروه 
مــورد  اولیــن  داشــت:  اذعــان  فیروزکــوه 
مدیریــت آبیــاری اســت بایــد بــه صــورت 
بعــدی  مســئله  شــود،  پیگیــری  جــدی 
ــد از  ــوص بای ــن خص ــه در ای ــت ک ــه اس تغذی
متخصصــان اســتفاده شــود، شــناخت فنولــوژی 
درخــت و فیزیولــوژی گیــاه اســاس کار اســت و 
بایــد در ایــن خصــوص اقدامــی صــورت گیــرد.

ــوط  ــزان خســارات مرب *بیشــترین می
و  دماونــد  شهرســتان های  بــه 

فیروزکــوه اســت
در ادامــه ایــن نشســت کریــم ذوالفقــاری، 
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
تهــران از بــرآورد 815 میلیــارد تومــان خســارت 
در 26 هــزار هکتــار از باغ هــای اســتان تهــران 
ــر اســاس  ــر داد و اظهــار کــرد: متاســفانه ب خب
آمــار در خصــوص بارش هــای اخیــر در ســطح 
ــادی  کشــور، هفــت اســتان دچــار خســارت زی

شــدند. 
وی افــزود: در اســتان تهــران 53 هــزار هکتــار 
ــار از آن  ــزار هکت ــه 26 ه ــود دارد ک ــاغ وج ب
در 6 شهرســتان دچــار خســارت شــدند؛ از ایــن 
ــر 20  ــارتی بالغ ب ــار خس ــزار هکت ــزان 16 ه می
ــزان  ــترین می ــه بیش ــد ک ــد دیدن ــا 80 درص ت
ــد  ــتان های دماون ــه شهرس ــوط ب ــارت مرب خس

ــوه اســت. و فیروزک
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 

تهــران ادامــه داد: متاســفانه از میــزان 16 هــزار 
ــاغ خســارت دیده تنهــا ســه هزار و 82  ــار ب هکت
هکتــار دارای بیمــه بودنــد کــه از ایــن مقــدار، 
ــه شهرســتان  ــوط ب ــار مرب دوهــزار و 300 هکت

ــد اســت. دماون
ــر  ــا و دیگ ــالش م ــرد: ت ــان ک ــاری بی ذوالفق
ــارت ها،  ــزان خس ــن می ــتان تعیی ــئوالن اس مس
بــرآورد و ایجــاد تســهیالت بــا حمایــت دولــت 

ــه کشــاورزان اســت. ب
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ترویــج فرهنــگ 
بیمــه کشــاورزی در بیــن باغــداران گفــت: 
الزم اســت مســئوالن شهرســتان فرهنــگ 
ــج  ــداران تروی ــن باغ ــاورزی را در بی ــه کش بیم
ــد  ــد کــه اگــر باغ هــای مذکــور بیمــه بودن کنن

ــود. ــع ب ــل رف ــکالت قاب ــیاری از مش بس
*خســارت 100 درصــدی باغ هــای 

ــردو گ
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
تهــران تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه بازدیدهــای 
صــورت گرفتــه بــه نظــر می رســد کــه در ســال 
ــتان های  ــی از شهرس ــت گردوی ــاری برداش ج
دماونــد و فیروزکــوه نداشــته باشــیم، زیــرا  ایــن 
باغ هــا 100 درصــد خســارت دیده انــد امــا 
ــال های  ــه در س ــام داد ک ــوان کاری انج می ت

آتــی شــاهد ایــن مشــکالت نباشــیم.
ذوالفقــاری خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم در 
ــی صــورت  ــه ای اقدامات ــه تســهیالت یاران زمین
ــنگینی در  ــالت س ــن رس ــر ای ــالوه ب ــرد؛ ع گی
راســتای اقتصــاد مقاومتــی در بخش کشــاورزی 
و کاهــش مخاطــرات داریــم کــه در ایــن بخش 
ــی را  ــه زمان ــم ک ــا می کنی ــداران تقاض از فرمان
ــرای تشــکیل شــورای کشــاورزی اختصــاص  ب

دهنــد.

در نشستی با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد؛
خسارت سرمازدگی به باغ های منطقه دماوند بالغ بر 340 میلیارد تومان برآورد شد

کاهش 67 درصدی تصادفات منجر به 
فوت در محورهای شهرستان دماوند

ــد- فیروزکــوه از کاهــش  ــده پلیــس راه دماون فرمان
در  فــوت  بــه  منجــر  تصادفــات  درصــدی   67
ــر داد و  ــه خب ــن منطق ــی ای ــای مواصالت محوره
تــردد  دوربین هــای  گــزارش  براســاس  گفــت: 
شــمار افزایــش 22 درصــدی ســفرهای نــوروزی در 

ــتیم. ــد داش ــال جدی س
نشســت  در  محمــودی  محمدرضــا  ســرهنگ 
خدمــات ســفر شهرســتان دماونــد ضمــن تشــکر از 
ــه جهــت تخصیــص  ــداری ایــن شهرســتان ب فرمان
یــک خــودرو بــا هــدف گشــت نامحســوس در ایــام 
ــا در  ــنل م ــوم از پرس ــت: دو س ــار داش ــوروز اظه ن
ایــن ایــام در حــال ارائــه خدمــت بودنــد و از تمــام 

ــد. ــوان خــود اســتفاده کردن ت
ــت:  ــرد و گف ــکر ک ــهرداران تش ــرد ش وی از عملک
نصــب بنــر در شــهرها موجــب هدایــت مســیر بــود 

و کمــک زیــادی بــه مــا کــرد.
ــه داد:  ــد ادام ــتان دماون ــس راه شهرس ــس پلی رئی
ــالن  ــهرهای کی ــاص ش ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــم  ــدود 9 تی ــاه ح ــن م ــرد در روز 13 فرودی و آبس
ــرد  ــه عملک ــتیم ک ــدوده داش ــن مح ــت در ای گش

ــتند. ــی داش خوب
ــردد پرحجــم در  ــه ت ــا توجــه ب محمــودی گفــت: ب
ــه  ــبختانه در زمین ــد، خوش ــتان دماون ــوزه شهرس ح
تصادفــات فوتــی شــاهد کاهــش 67 درصــدی 
بودیــم و تصادفــات خســارتی و جرحــی نیــز حــدود 

ــت. ــش داش ــد کاه 30 درص
افزایــش  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  عنــوان  وی 
یک میلیونــی تعــداد خودروهــا و صــدور دو میلیــون 
گواهینامــه در ســال گذشــته، بنــا بــر گــزارش 
درصــد   22 حــدود  شــمار  تــردد  دوربین هــای 
ــه نشــان دهنده انســجام  ــتیم ک ــش ســفر داش افزای
ــد  ــتان دماون ــئوالن شهرس ــن مس ــکاری بی و هم

ــت. اس
رئیــس پلیــس راه شهرســتان دماونــد بــا اشــاره بــه 
ــت:  ــزوم اســتراحت مســافران در مســیر ســفر گف ل
ــد محــل اســتراحت  ــه دماون ــوه ب در مســیر فیروزک
و مســجد وجــود دارد امــا بــه عنــوان مثــال 
ــت و  ــوی هدای ــاران تابل ــجد چن ــوص مس درخص

ــت. ــود نداش ــتفاده وج ــرای اس ــی ب راهنمای
محمــودی تاکیــد کــرد: همچنیــن مســجد گیالونــد 
نیــز بســیار مــورد اســتفاده قــرار داشــت امــا 
از قوه خانــه اســتفاده  از مســافران  در ســربندان 
می کردنــد و در ایــن خصــوص بایــد پارکینــگ 
ــرویس های  ــده و س ــت ش ــربندان تقوی ــجد س مس
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــند ت ــاده باش ــتی آم بهداش

ــد. گیرن

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
ــا  ــد ســال 97 ب ــف جدی ــن وق ــت اولی ــد از ثب دماون
ــد  ــوم جدی ــاص و عل ــاران خ ــه بیم ــک ب ــت کم نی

ــر داد. خب
ــرفی در  ــد اش ــلمین احم ــالم و المس ــت االس حج
ــان  ــک آپارتم ــگ ی ــرد: 4 دان ــار ک ــی اظه گفتگوی
ــا  ــران ب ــتان ته ــن اس ــه روده ــکونی در منطق مس
ــد  ــوم جدی ــاص و عل ــاران خ ــه بیم ــک ب ــت کم نی
ــه  ــال 97 ب ــد در س ــف جدی ــن وق ــوان اولی ــه عن ب

ــید. ــت رس ثب
وی افــزود: ایــن موقوفــه توســط یــک واقــف 
خیراندیــش کــه نخواســت نامــی از وی درج شــود 

ــت. ــده اس ــت ش ــال ثب ــارد ری ــا ارزش 3 میلی ب
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
ــال  ــده س ــت ش ــای ثب ــداد وقف ه ــاره تع دماونددرب
ــح کــرد: هفــت وقــف در ســال 96  گذشــته، تصری

ــد. ــت ش ــامانه ثب ــی و در س نهای
مــا  پیش بینی هــای  گفــت:  پایــان  در  اشــرفی 
بــرای ثبــت وقــف در ســال گذشــته 10 وقــف بــود 
کــه 7 وقــف بــه ثبــت رســید. البتــه چنــد وقــف در 
ــه زودی  ــرار دارد کــه ب ــت آن ق ــی ثب مراحــل نهای

محقــق خواهــد شــد.
**********

استقبال بی نظیر مسافران از امامزاده 
هاشم)ع( دماوند در ایام نوروز 97

محمدرضــا مشــهدی عباســی، مدیــر امامــزاده 
ــرح  ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــد ب ــم )ع( دماون هاش
و  اوقــاف  ســازمان  ســوی  از  بهــاری  آرامــش 
ــا حضــور  امــور خیریــه گفــت: جلســات متعــددی ب
ــا دســتور کار اجــرای طــرح آرامــش  ــا ب ــأت امن هی
ــر  ــد در دفت ــم )ع( دماون ــزاده هاش ــاری در امام به
امــام جمعــه و همچنیــن دفتــر اداره اوقــاف و امــور 
ــزار و برنامه ریزی هــای الزم در  ــد برگ ــه دماون خیری

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوص ص ــن خص ای
وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل وجــود محــل آســتان 
ــن راه  ــیر بی ــم )ع( در مس ــزاده هاش ــدس امام مق
مســافران نــوروزی اســکان ویــژه و موقــت شــامل 
ــه شــده اســت،  ــن آســتان تعبی ــاق و چــادر در ای ات
ــددی در  ــای متع ــت و غرفه ه ــه معرف ــزود: خیم اف
ــوروزی  ــران ن ــه زائ ــب طــرح آرامــش بهــاری ب قال

می کنــد. خدمت رســانی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــم )ع( دماون ــزاده هاش ــر امام مدی
برنامه ریــزی ویــژه و اجــرای مراســم خــاص لحظــه 
تحویــل ســال در آســتان مقــدس امامــزاده هاشــم 
ــد در  ــح کــرد: امــام جمعــه اســبق دماون )ع(، تصری
ویــژه برنامــه لحظــه تحویــل ســال در ایــن آســتان 
ــام  ــرت ام ــهادت حض ــب ش ــا ش ــادف ب ــه مص ک
ــن  ــرد؛ ضم ــخنرانی ک ــت، س ــوده اس ــادی )ع( ب ه
اینکــه حــدود هــزار نفــر در آســتان امامــزاده هاشــم 
و جــوار آن، لحظــه تحویــل ســال نــو را بــا توســل 

بــه ائمــه آغــاز کردنــد.
مشــهدی عباســی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل وجــود 
ــزاده هاشــم  ــوار امام ــل در ج ــاق، حســینیه و هت ات
ــران  ــکان زائ ــرای اس ــا ب ــود ج ــاس کمب )ع( احس
نــوروزی نداشــتیم، گفــت: بــا 20 اتــاق و 80 محــل 
اســکان و ارائــه چــادر اســکان موقــت بــه مســافران 

ــرد. ــم ک ــرده و خواهی ــانی ک ــوروزی خدمت رس ن

اولین وقف جدید سال 97 در شهرستان 
دماوند ثبت شد

دادستان شهرستان دماوند خبر داد؛
شناسایی ۲ مرکز تهیه و توزیع مواد روان گردان و مخدر در دماوند/کشف ۲7 کیلوگرم مواد مرفین و روان گردان شیشه با 

تالش ماموران اطالعات و امنیت

حســن ابراهیمــی بســابی اظهــار کــرد: در 
ــی،  ــوران اطالعات ــالش مام ــا ت ــد ب ــال جدی س
تحقیقــات  و  میدانــی  اقدامــات  انتظامــی، 
گســترده در جهــت شناســایی و دســتگیری 
مــواد  توزیع کننــدگان  و  تولیــد  و  متهمــان 
روان گــردان و مخــدر، اطــالع یافتیــم کــه 
ــال  ــد در ح ــی دماون ــوزه قضای ــز در ح دو مرک
ــواد  ــع م ــه و توزی ــرای تهی ــترده ب ــت گس فعالی

روان گــردان مرفیــن و شیشــه هســتند.
وی افــزود: بــه ایــن جهــت دســتورات قضایــی 
ــات  ــم و در جهــت شناســایی اقدام الزم را دادی
ــس  ــت؛ پ ــی صــورت گرف ــد مکان یاب الزم مانن
ــل  ــزان قاب ــف می ــه کش ــدام ب ــایی اق از شناس
بــه  روان گــردان  و  مرفیــن  مــواد  توجهــی 
ــزان  ــن می ــه ای ــم ک ــترده کردی ــزان آن گس می
بــه تنهایــی می توانــد یــک شــهر را آلــوده بــه 

ــد. ــردان کن روان گ

دادســتان عمومــی 
ــالمی  و انقالب اس
شهرســتان دماونــد 
ادامــه داد: ایــن دو 
ــه  ــور ب ــد مذک بان
تازگــی وارد حــوزه 
دماونــد  قضایــی 
و  بودنــد  شــده 
توزیــع  محــل 
ــد در  ــا می توان آنه
داخــل و یــا خــارج 
ــش از  ــا پی ــد؛ ام ــه باش ــورت گرفت ــوزه ص از ح
ایــن کــه بــه مقاصــد شــوم خــود برســند اقــدام 
بــه شناســایی، دســتگیری و کشــف مــواد 

ســاخته شــده و پیش ســاخت کردیــم.
ــف  ــواد کش ــرد: م ــان ک ــابی بی ــی بس ابراهیم
شــده میــزان 19 کیلوگــرم مــواد مرفیــن از 
یــک بانــد و هشــت کیلوگــرم شیشــه از بانــدی 
دیگــر بــود؛ عــالوه بــر ایــن هــر دو بانــد مــواد 
ــتند  ــراه داش ــه هم ــز ب ــادی تی ــاخته زی پیش س
ــاخته  ــواد س ــع م ــه و توزی ــت تهی ــه در جه ک

ــد. ــرار می دادن ــتفاده ق ــورد اس ــده م ش
از  تعــدادی  هم اکنــون  کــرد:  تصریــح  وی 
ــات  ــال تحقیق ــده و در ح ــتگیر ش ــان دس متهم
قضایــی هســتیم؛ تعــدادی از مرتبطــان و ســایر 
ــرار  ــی ق ــب قضای ــت تعقی ــز تح ــان نی متهم

ــد. دارن

* اتبــاع خارجــی غیرمجــاز بــه علــت 
ــت در  ــراز هوی ــاماندهی و اح ــدم س ع

ــتند ــر نیس ــی بی تاثی ــاد ناامن ایج
ابراهیمــی بســابی در دیــدار بــا جمعــی از 
اصحــاب و خبرنــگاران شهرســتان دماونــد 
اظهــار کــرد: قتل هــای صــورت گرفتــه در ایــن 
ــط  ــتر توس ــته بیش ــال گذش ــتان در س شهرس
ــود  ــه ب ــاع خارجــی غیرمجــاز صــورت گرفت اتب
ــتگیر  ــایی و دس ــراد شناس ــبختانه اف ــه خوش ک
ــدارک  ــر ت ــی دیگ ــرادی در جای ــا اف ــدند و ی ش
ــد در  ــال جس ــه انتق ــدام ب ــده و اق ــل را دی قت

می کردنــد. دماونــد 
ــاز  ــازهای غیرمج ــام ساخت وس ــزود: انج وی اف
همچنیــن  نیســت،  بی تاثیــر  امــر  ایــن  در 
اتبــاع خارجــی بــه دلیــل نداشــتن هویــت 
ــتند  ــر نیس ــی بی تاثی ــاد ناامن ــخص در ایج مش
و امیدواریــم کــه در ســال جــاری بــا هماهنگــی 
دســتگاه های اجرایــی، انتظامــی، قضایــی و 
امنیتــی تدابیــری در راســتای ســاماندهی اتبــاع 

ــود. ــیده ش ــاز اندیش ــی غیرمج خارج
اســالمی  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
ــی  ــاع خارج ــه داد: اتب ــد ادام ــتان دماون شهرس
پاکســتانی و افغانســتانی بعضــا بــه تکدی گــری 
ــا  ــت آنه ــم هوی ــه امیدواری ــد ک ــز می پردازن نی

ــوند. ــاماندهی ش ــده و س ــخص ش مش
ــر  ــالوه ب ــرد: ع ــح ک ــابی تصری ــی بس ابراهیم
ــاز  ــورت غیرمج ــه ص ــازی هایی ب ــن ویالس ای
در شهرســتان دماونــد انجــام شــده کــه هویــت 
مشــخصی نــدارد و اغلــب بــه جهــت قوانیــن و 

ــوان  ــه عن ــه ب ــاع بیگان ــود از اتب ــررات موج مق
ــد. ــتفاده می کنن ــرایدار اس س

وی اظهار داشــت: در ســال گذشــته پیشــنهادی 
در نشســت شــورای اداری مطــرح کردیــم کــه 
ــف  ــا موظ ــوراها و دهیاری ه ــاس آن ش ــر اس ب
بــه شناســایی اماکــن و مالــکان ویالهــا باشــند 
ــاع  ــه از اتب ــد ک ــذ کنن ــدی اخ ــا تعه و از آنه
بیگانــه غیرمجــاز اســتفاده نکننــد و در صــورت 
مجــاز بــودن نیــز بایــد جــواز کار داشــته باشــند؛ 
ایــن امــر موجــب ایجــاد اشــتغال بــرای افــراد 

ــود. ــی می ش بوم
اســالمی  انقــالب  و  عمومــی  دادســتان 
شهرســتان دماونــد در خصــوص برگــزاری 
ــت:  ــتان گف ــن شهرس ــبانه در ای ــای ش پارتی ه
خوشــبختانه در شهرســتان دماونــد نســبت 
ــاهد  ــر ش ــر کمت ــهرهای دیگ ــی از ش ــه برخ ب
ــل  ــه دلی ــاید ب ــه ش ــتیم ک ــوع هس ــن موض ای
شهرســتان  ایــن  در  مــا  ســختگیری های 
باشــد؛ بــه طــوری کــه حتــی نیمــه شــب نیــز 
ــدادی  ــتا تع ــن راس ــته و در ای ــت هایی داش گش

ــدند. ــپ ش ــال پلم وی
ابراهیمــی بســابی اذعــان داشــت: در ایــن 
ایــام نــوروز تخلفــات  خصــوص در طــول 
مشــهود و آزار دهنــده ای مشــاهده نشــد و تنهــا 
در حــد تذکــر بــود؛ مــا نمی خواهیــم کــه آزادی 
ــد  ــه بای ــم، بلک ــب کنی ــردم را صل ــروع م مش
ایــن فرهنــگ ایجــاد شــود کــه مــردم خــود بــه 

ــد. ــرام بگذارن ــئونات احت ــن و ش قوانی

ــد  ــتان دماون ــات اســالمی شهرس ــس اداره تبلیغ رئی
از شــرکت 810 نفــر معتکــف در آییــن معنــوی 
اعتــکاف در مســاجد شــاخص و محــوری ایــن 

شهرســتان خبــر داد.
صادقی کیــا  ذاکــر  حجت االسالم والمســلمین 
ــنبه  ــکاف از ش ــوی اعت ــم معن ــرد: مراس ــار ک اظه
11 فروردین مــاه آغــاز شــده و تــا دوشــنبه 13 

فروردین مــاه ســال جــاری ادامــه داشــت.
وی افــزود: همچنیــن در ایــن ایــام 11 مســجد 
جامــع و محــوری شهرســتان دماونــد پذیــرای 
ــر زن و  ــوع 605 نف ــه در مجم ــد ک ــان بودن معتکف
ــرکت  ــوی ش ــم معن ــن مراس ــرد در ای ــر م 205 نف

ــد. کردن
ــد  ــتان دماون ــات اســالمی شهرس ــس اداره تبلیغ رئی
بیــان کــرد: ازجملــه برنامه هــای برگــزار شــده 
ــرآن در زالل  ــا ق ــکاف طــرح »ب ــوی اعت ــن معن آیی
ــال ام داوود و ...  ــی، اعم ــل قرآن ــکاف«، محاف اعت

ــود. ــز ب نی

شرکت 810 نفر معتکف در 11 مسجد شاخص و 
محوری شهرستان دماوند

اجرای 47 هزار متر عملیات شبکه گذاری 
گاز در شهرستان دماوند

اصغــر مهــری، رئیــس اداره گاز شهرســتان دماونــد 
در نخســتین نشســت شــورای اداری شهرســتان 
دماونــد در ســال 97 بــا حضــور جمعــی از مســئوالن 
اظهــار کــرد: در ســال 96 در زمینــه مباحــث اجرایی 
ــتان  ــن شهرس ــبکه گذاری در ای ــر ش ــزار مت 47 ه

انجــام شــد.
ــذاری  ــورد واگ ــزار م ــج ه ــن پن ــزود: همچنی وی اف
اشــتراک و یک هــزار و 200 نصــب علمــک صــورت 
گرفــت و علی رغــم اقدامــات انجــام شــده، خــود را 
ملــزم کردیــم کــه در ســال جدیــد رونــد بهتــری در 

پیــش بگیریــم.
حفــظ  از  دماونــد  شهرســتان  گاز  اداره  رئیــس 
ــوط گاز در  ــیرهای خط ــی و ش ــات زیرزمین تاسیس
ــام  ــم ن ــات مه ــوان یکــی از موضوع ــه عن ــر ب معاب
بــرد و بیــان کــرد: از شــهرداری ها، دهیاری هــا 
و ادارات خدمات رســان خواهشــمندیم کــه ایــن 

ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــم را م ــوع مه موض
مهــری بــه بیــان پیشــنهادی تحت عنــوان تشــکیل 
ــت  ــد پرداخ ــتان دماون ــاری در شهرس ــه حف کمیت
ــود  ــب می ش ــه موج ــن کمیت ــکیل ای ــت: تش و گف
ــا تعامــل بیشــتری بیــن ادارات بــه جهــت حفــظ  ت
تاسیســات زیرزمینــی صــورت گیــرد، زیــرا اگــر بــه 
ــد  ــی مانن ــود تبعات ــی ش ــوع کم توجه ــن موض ای

ــت. ــد داش ــی خواه ــوزی در پ ــار و آتش س انفج
ــن پرداخــت بدهــی گاز  ــرد: همچنی ــح ک وی تصری
از موضوعــات قابــل توجــه می باشــد و بــرای ارائــه 
خدمــات بهتــر بــه شــهروندان و توســعه گازرســانی 

شــهری و روســتایی بســیار مهــم اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــتان دماون ــس اداره گاز شهرس رئی
ــار  ــا اظه ــرای مجــوز حفاری ه پاســخ درخواســت ب
ــه  ــه ب ــا توج ــداری ها ب ــا و بخش ــت: دهیاری ه داش
قانــون جدیــد واگــذاری خدمــات بــه بناهــای فاقــد 

مجــوز، مســاعدت بیشــتری داشــته باشــند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند خبر داد؛
حدود یک درصد از افراد شهرستان دماوند به سرطان روده بزرگ مبتال هستند/ مسائل و مشکالت بهداشت و درمان بودن 

همکاری کمیته برون بخشی رفع نمی شود
ــتان  ــان شهرس ــبکه بهداشــت و درم ــس ش رئی
ــراد  ــد از اف ــه یک درص ــان اینک ــا بی ــد ب دماون
ایــن شهرســتان بــه ســرطان روده بــزرگ مبتال 
هســتند، گفــت: مســائل و مشــکالت بهداشــت 
ــودن همــکاری  ــد ب ــان شهرســتان دماون و درم

ــود. ــع نمی ش ــی رف ــرون بخش ــه ب کمیت

ــورای  ــتین نشســت ش ــیایی در نخس ــعید آس س
بهداشــت و درمــان شهرســتان دماونــد در ســالن 
جلســات فرمانــداری ایــن شهرســتان بــا حضــور 
جمعــی از مســئوالن اظهــار کــرد: مســائل 
و مشــکالت بهداشــت و درمــان شهرســتان  
ــا همــکاری برون بخشــی انجــام  ــد جــز ب دماون
نمی شــود و ایــن ضــرورت تشــکیل ایــن 

ــد. ــان می کن ــت را بی نشس
از  اعــم  واحــد  چندیــن  افــزود:  وی 
آب،  ســالمت  محیــط،  بهداشــت 
غــذا و محیــط زیســت نیــاز بــه کار 
برون بخشــی دارنــد؛ در بخــش بهداشــت 
حرفــه ای بایــد بــه کارخانه هــای موجــود 
ــا  ــود ت ــک ش ــد کم ــتان دماون در شهرس
ــان  ــت و درم ــوب بهداش ــو مطل ــه نح ب

ــود. ــن ش ــا تامی آنه

ــتان  ــان شهرس ــبکه بهداشــت و درم ــس ش رئی
دماونــد ادامــه داد: واحــد مبــارزه بــا بیماری هــا 
و  واگیــر  بیماری هــای  بخــش  دو  در  نیــز 
غیرواگیــر مشــغول فعالیــت اســت؛ در خصــوص 
بیماری هــای واگیــر دائمــا مشــغول رصــد 
کــردن جامعــه هســتیم امــا موفقیــت بیشــتر در 

ــا اســت. ــایر نهاده ــکاری س ــرو هم گ
آســیایی اضافــه کــرد: در خصــوص بیماری های 
قلبــی،  بیماری هــای  از  اعــم  غیرواگیــر 
ــه ای  ــدت برنام ــرای دراز م ــد ب ــرطان ها بای س
ــراد  ــه اف ــوزش ب داشــته باشــیم و در بحــث آم

ــم. ــک کنی کم
خانــواده،  بهداشــت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
و  دولــت  سیاســت های  خانــواده،  تنظیــم 
ــت  ــوص جمعی ــری در خص ــم رهب ــام معظ مق
ــا بســیاری از ارگان هــا  ــدون همــکاری ب ــز ب نی

از  امکان پذیــر نیســت؛ بهداشــت روان نیــز 
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت کــه امیدواریم 
بــا تشــکیل شــورای شــواری بهداشــت و درمان 
شهرســتانی نمونــه در زمینــه بهداشــت و درمان 

ــیم. ــته باش داش
ــتان  ــان شهرس ــبکه بهداشــت و درم ــس ش رئی
دماونــد در خصــوص ارزیابــی وضعیــت ســرطان 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــد گف ــتان دماون در شهرس
انجــام یــک طــرح، چندیــن بیمــاری غیرواگیــر 
از جملــه ســرطان مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت 
ــراد  ــد از اف ــدود یک درص ــاس آن ح ــر اس و ب
در شهرســتان دماونــد بــه ســرطان روده بــزرگ 

مبتــال هســتند.
ــایر  ــتا س ــن راس ــرد: در ای ــح ک ــیایی تصری آس
بیماری هــا اعــم از عفونــی و غیرفراگیــر در 

ــت. ــی اس ــال بررس ح



860 واحد صنفی دارای پروانه 
کسب از اتحادیه مشاوران امالک 

و نمایشگاه داران هستند

شهردار دماوند خبر داد؛
اجرای طرح تبدیل فاضالب کشتارگاه شهر دماوند به آب کشاورزی با همکاری دانشگاه شریف/ پیاده سازی سیستم 

پیش سردکن کشتارگاه دماوند در مراحل پایانی می باشد

رضــا میرزاکریمــی در گفتگویــی اظهــار 
ــگاه داران  ــالک و نمایش ــه ام ــرد: اتحادی ک
شهرســتان دماونــد حــدود 900 عضــو 
ــو دارای  ــان 860 عض ــن می ــه از ای دارد ک
پروانــه کســب هســتند و 38 مــورد یــا 
ــه  ــا ب ــتند و ی ــوز هس ــذ مج ــال اخ در ح
می کننــد  فعالیــت  غیرقانونــی  صــورت 
ــت  ــرع وق ــده و در اس ــایی ش ــه شناس ک

می شــوند. ســاماندهی 
ــد  ــدود یک ص ــال 96 ح ــزود: در س وی اف
و 80 فقــره اخطــار پلمــپ صــورت گرفــت 
کــه اکثــرا اقــدام بــه رفــع مشــکالت خــود 
کردنــد؛ همچنیــن 12 فقــره پلمــپ انجــام 
پلمــپ  دفتــر  پنــج  هم اکنــون  و  شــد 
هســتند و از فعالیــت آنهــا جلوگیــری شــده 

اســت.
ــگاه داران  ــالک و نمایش ــه ام ــس اتحای رئی
اتومبیــل شهرســتان دماوندادامــه داد: در 
ســال 96 تعــداد 46 پروانــه کســب در ایــن 
شهرســتان در زمینــه امــالک و نمایشــگاه 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــادر ش ــل ص اتومبی
ــورد  ــفانه 93 م ــتغال زایی، متاس ــزوم اش ل
ــه 90  ــتیم ک ــب داش ــه کس ــال پروان ابط
درصــد از آنهــا بــه دلیــل مالیــات بــر ارزش 
افــزوده ســنگین انجــام شــد و بــا توجــه بــه 
رکــود بــازار شــاهد ایــن مشــکالت بودیــم.
ــکایت های  ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب میرزاکریم
گــزارش شــده در ســال 96 بیــان کــرد: در 
ســال گذشــته 141 فقــره شــکایت داشــتیم 
ــه کمیســیون  ــده و ب ــازی ش ــه پرونده س ک
رســیدگی بــه شــکایات ارجــاع گردیــد کــه 
 98 هیئت مدیــره،  اعضــای  درایــت  بــا 

ــد. ــه ســازش گردی مــورد از آن منجــر ب
وی اضافــه کــرد: همچنیــن شــاهد 17 
پرونده هــای  در  ســازش  عــدم  مــورد 
مذکــور بودیــم کــه بــه تعزیــرات حکومتــی 
ــداد 21  ــن تع ــر ای ــالوه ب ــد؛ ع ــاع ش ارج
مــورد نیــز کــه در صالحیــت اتحادیــه 
و تعزیــرات نبــود بــه مراجــع قضایــی 

ــد. ــتاده ش فرس
ــگاه داران  ــالک و نمایش ــه ام ــس اتحای رئی
ــوص  ــددر خص ــتان دماون ــل شهرس اتومبی
وجــود نــرخ مصــوب ایــن اتحادیه هــا 
گفــت: نــرخ مصوبــی بــرای اتحادیــه 
ــود  ــودرو وج ــگاه های خ ــالک و نمایش ام
دارد و امــالک بــر اســاس جــدول مصــوب 
ــورت 1.5  ــه ص ــان ب ــون توم ــا 50 میلی ت
ــان  ــون توم ــا 300 میلی ــان، ت ــون توم میلی
ــه  ــان ب ــون توم ــد و از 300 میلی یک درص
بــاال نیــم درصــد از هــر دو طــرف دریافــت 

. می کننــد
کــد  کــرد:  خاطرنشــان  میرزاکریمــی 
رهگیــری نیــز بــا همیــن مبلــغ بــه اضافــه 
9 درصــد ارزش افــزوده اخــذ می شــود 
ایــن  در  دفاتــر هیــچ دخل وتصرفــی  و 
خصــوص ندارنــد؛ مــا هیــچ دخل وتصرفــی 
در ارزش افــزوده نداریــم و ایــن مبالــغ بــه 

ــود. ــز می ش ــی واری ــاب دارای حس
ــری  ــد رهگی ــت ک ــرد: دریاف ــد ک وی تاکی
ــذ،  ــدم اخ ــورت ع ــت و در ص ــاری اس اجب
ــا  ــالک قطع ــه ام ــه اتحادی ــه ب ــا مراجع ب

برخــورد قانونــی صــورت می گیــرد.

آزادسازی 5 هکتار از اراضی ملی دماوند 
به ارزش 16 میلیارد تومان

ــازی  ــکن و شهرس ــت مس ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ــج  ــازی پن ــران از آزادس ــتان ته ــرق اس ــژه ش وی
ــه ارزش  ــورزو ب ــام ن ــی در ای ــی مل ــار از اراض هکت

ــر داد. ــان خب ــارد توم 16 میلی
ــتان  ــا دادس ــدار ب ــی  در دی ــا مزرع ــروان علیرض س
ــاره  ــا اش ــد ب ــتان دماون ــزی شهرس و بخشــدار مرک
ــه رفــع تصرفــات اراضــی ملــی و دولتــی توســط  ب
ــگان حفاظــت مســکن و  ــوروزی ی اکیــپ گشــت ن
شهرســازی شــرق اســتان تهــران اظهــار کــرد: در 
ــی  ــات اراض ــا تصرف ــوروز 97 ب ــالت ن ــام تعطی ای
ملــی در مناطــق مهرآبــاد، ســادات محلــه رودهــن، 
شــبلی و قلعه پــا  شــهر دماونــد و  پــالک 75 
ــی  ــورد قاطع ــودجویان برخ ــا س ــالن ب ــی کی اصل

ــت. ــورت پذیرف ص
ــالش  ــا ت ــام ب ــن ای ــبختانه در ای ــزود: خوش وی اف
ــت  ــگان حفاظ ــوروزی ی ــت ن ــپ گش ــل اکی عوام
مســکن و شهرســازی شــرق اســتان تهــران شــاهد 
رفــع تصــرف حــدود 51 هــراز مترمربــع از اراضــی 
ــم. ــان بودی ــون توم ــارد و 430 میلی ــی 16 میلی مل

ــازی  ــکن و شهرس ــت مس ــگان حفاظ ــده ی فرمان
ویــژه شــرق اســتان تهــران بیــان کــرد: همچنیــن 
ســاماندهی  و  تصرفــات  از  جلوگیــری  جهــت 
دامــداران روســتای آیینــه ورزان تمهیــدات ویــژه ای 
ــل  ــا تعام ــم ب ــه امیدواری ــدام اســت ک در دســت اق
مســئوالن بخشــداری  دماونــد مشــکالت ایــن 

ــود. ــع ش ــه مرتف منطق

عبــاس صفــری در نخســتین نشســت شــورای 
در  دماونــد  درمــان شهرســتان  و  بهداشــت 
ــا حضــور جمعــی  ــداری ب ســالن جلســات فرمان
ــوان  ــی میت ــت: زمان ــار داش ــئوالن اظه از مس
ــه روحــی ســرحال  ــت شــهری پویاســت ک گف
داشــته باشــد، یکــی از قوی تریــن مبانــی 
ــادی و  ــد اقتص ــار رش ــهری در کن ــی ش طراح
توســعه اجتماعــی، حفــظ محیــط زیســت اســت.

ــیار  ــان بس ــن می ــه در ای ــه ک ــزود: آنچ وی اف
پیشــگیری  بحــث  اســت،  اهمیــت  حائــز 
انجــام  راحت تــر  و  ارزان تــر  می باشــد کــه 
ــر روی بحــث  ــا ب ــد م ــد تاکی ــذا بای می شــود، ل
پیشــگیری باشــد و رســانه ها در ایــن خصــوص 

ــد. ــیار موثرن بس
ــتاندارد  ــرد: اس ــان ک ــد خاطرنش ــهردار دماون ش
ــدود 600  ــر ح ــر نف ــه ازای ه ــه ب ــد زبال تولی
گــرم اســت در حالــی کــه در شــهر حــدود یــک 
کیلــو و 200 گــرم شــاهد تولیــد زبالــه بــه ازای 

هــر نفــر هســتیم.
ــد کــرد: ورزش جــزو ســبک های  ــری تاکی صف
ــی  ــه زندگ ــر روی ــا تغیی ــه ب ــت ک ــی اس زندگ
برطــرف  افــراد  مشــکالت  از  بســیاری 

از  آن  اصــالح  و  زندگــی  ســبک  می شــود؛ 
جملــه موضوعــات حایــز اهمیــت اســت.

وی عنــوان کــرد: در خصــوص جداســازی 
ــی  ــتفاده از فضاهای ــا اس ــدام م ــن اق ــه اولی زبال
ماننــد مســاجد و فضاهــای عمومــی بــود و 
ــد و  ــوزش دیدن ــی آم ــتا گروه های ــن راس در ای
ــر و  ــه ت ــک زبال ــت تفکی ــتیک هایی جه پالس

ــت. ــرار گرف ــا ق ــار آنه ــک در اختی خش
شــهردار دماونــد ادامــه داد: اســتقرار دو کانکــس 

و  جهــاد  میــدان  در 
دیگــر  از  شــهریور   17
شــهرداری  اقدامــات 
ــراد  ــه اف ــود ک ــد ب دماون
ــه  ــل زبال ــه ازای تحوی ب
خشــک مــواد بهداشــتی و 
ــد. ــت کنن ــوینده دریاف ش
ــش از  ــت: پی ــری گف صف
ایــن شــاهد دپــوی زبالــه 
و انباشــت آن بــه صــورت 
ــم در  ــال بودی ــالیان س س
هم اکنــون  کــه  حالــی 
واحــد  آن  در  می تــوان 
ــدک  ــه گن ــری و ب بارگی
انتقــال دهیــم؛ منطقــه گنــدک ارزیابــی زیســت 
ــوله ای در  ــت س ــن جه ــه ای ــی دارد و ب محیط
آن مــکان احــداث شــده و بــه جداســازی زبالــه 

می پــردازد.
ــد  ــه موضــوع کشــتارگاه دماون ــا اشــاره ب وی ب
ــردکن  ــر پیش س ــال حاض ــرد: در ح ــح ک تصری
ــه  ــی اســت ک ــاده شــده و در مراحــل انتهای آم
ــد  ــت خواه ــی مشــغول فعالی ــت باالی ــا ظرفی ب

ــل  ــز تبدی ــه صنعتــی نی شــد؛ اگــر کشــتارگاه ب
ــن  ــازه ای ــن اج ــش ســرد ک ــم پی ــاز ه ــود ب ش
کار را بــه مــا خواهــد داد و تــا یــک مــاه آینــده 

تحویــل داده می شــود.
شــهردار دماونــد بیــان کــرد: تبدیــل فاضــالب 
کشــتارگاه بــه آب کشــاورزی بــرای اولیــن بــار 
ــن  ــود و در ای ــام می ش ــد انج ــهر دماون در ش
خصــوص بــا دانشــگاه شــریف قــرارداد بســته و 
موضــوع در حــال اجراســت، ســاختمان جلــوی 
دانشــگاه آزاد نیــز در راســتای تبدیــل فاضــالب 
بــه حــوزه شــهر مــورد نظــر قــرار گرفتــه اســت.
صفــری اذعــان داشــت: در خصــوص جمع آوری 
و ســاماندهی ســگ های ولگــرد در حــال انجــام 
کار علمــی هســتیم، زمینــی در منطقــه گنــدک 
در نظــر گرفتیــم کــه محصــور شــده و در حــال 
امــور مقدماتــی هســتیم؛ اعتبــار ایــن موضــوع 

دریافــت و طــرح در دســت تهیــه اســت.
ــزان نامتعــارف جمــع آوری  وی در خصــوص می
ســگهای ولگــرد از جمــع آوری یک هــزار و 
200 قــالده ســگ در طــول یــک ســال گذشــته 

ــر داد. خب

عدم استقبال مردمی از مراکز مشاوره 
بهزیستی در شهرستان دماوند

رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان دماونــد از عــدم 
ــتی در  ــاوره بهزیس ــز مش ــردم از مراک ــتقبال م اس
ــد از  ــت: 25 درص ــر داد و گف ــتان خب ــن شهرس ای
افــراد جامعــه بــا مشــکالت روحــی و روانــی مواجــه 

هســتند.
حســین بی نیــاز در نخســتین نشســت شــورای 
ــا حضــور  ــد ب ــان شهرســتان دماون بهداشــت و درم
جمعــی از مســئوالن اظهــار کــرد: 50 درصــد 
ــد  ــال و 75 درص ــر 14 س ــی زی ــالالت روان از اخت
ــر  ــال حاض ــود، در ح ــام می ش ــال انج ــر 24 س زی
ــه نوعــی درگیــر  25 درصــد از افــراد جامعــه نیــز ب

ــتند. ــی هس ــی و روان ــکالت روح مش
وی افــزود: اگــر روان ســالم باشــد جســم نیــز 
بــه تبــع کار خــود را انجــام می دهــد؛ عوامــل 
ــی از  ــت و یک ــر اس ــه موث ــن زمین ــی در ای مختلف
مــوارد بهداشــت روان در محیــط کار می باشــد 
ــان در  ــی کارکن ــش بهــره وری و کارآی کــه در افزای

دســتگاه های اجرایــی موثــر اســت.
رئیــس اداره بهزیســتی دماونــد ادامــه داد: متاســفانه 
بــه وجــود چهــار مرکــز مشــاوره  توجــه  بــا 
بهزیســتی در ایــن شهرســتان، اســتقبال چندانــی از 
ایــن مراکــز نمی شــود؛ مــردم همانطــور کــه بــرای 
ــد  ــه می کنن ــه پزشــک مراجع بیماری هــای ســاده ب
بــرای ســالمت روان نیــز نیــاز بــه مشــاوره دارنــد.

ــاوره  ــه مش ــط 1480 در زمین ــت خ ــاز از فعالی بی نی
در ســطح کشــور و فعالیــت اورژانــس اجتماعــی در 
مواقــع اضطــراری و آســیب های اجتماعــی خبــر داد

 در نشست شورای بهداشت و درمان شهرستان دماوند مطرح شد؛
یک چهارم جمعیت شهرستان دماوند را جامعه دانش آموزی تشکیل می دهد/ بهداشت، سالمت و بهبود وضع جسمی 

دانش آموزان باید در اولویت باشد

ــد  ــتان دماون ــدار شهرس ــری، فرمان ــد صف مجی
بهداشــت و  در نخســتین نشســت شــورای 
ــالن جلســات  ــد در س ــتان دماون ــان شهرس درم
فرمانــداری ایــن شهرســتان بــا حضــور جمعــی 
ــورای  ــکیل ش ــرد: تش ــار ک ــئوالن اظه از مس
دادن  قــرار  مدنظــر  معنــای  بــه  بهداشــت 
برنامه هــای بهداشــتی اعــم از ســالمت، محیــط 
و کار اســت و تنهــا مربــوط بــه بیمارســتان ها و 

نیســت. درمانگاه هــا 
وی افــزود: سیاســت گذاری های بهداشــتی و 
درمانــی شــهر بایــد در ایــن شــورا مطــرح شــود 
ــه ســهم  ــد ب ــتگاه ها بای ــه دس ــن رو هم و از ای
خــود آمادگــی الزم را داشــته باشــند تــا ســطح 
ــد  ــتان دماون ــا در شهرس ــی م ــت عموم بهداش

ضعــف  و  ارزیابــی 
و  شناســایی  امــور 

ــود. ــت ش تقوی
دماونــد  فرمانــدار 
بازیافــت  داد:  ادامــه 
مســائل  و  زبالــه 
ــه بهداشــت  ــوط ب مرب
موضوعاتــی  آب 
اســت  بهداشــتی 
بــه  می توانــد  کــه 
منطقــه  و  طبیعــت 
و  برســاند  آســیب 
ــوارد در  ــن م ــه ای هم
ــان  ــت و درم ــت های کالن بهداش ــره سیاس زم

اســت.
صفــری خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 
تعــداد 6 شــورای اصلــی در شهرســتان دماونــد 
آنهــا  در  کاری  سیاســت گذاری  کــه  داریــم 
مطــرح می شــود و از ایــن رو اهمیــت آنهــا 
ــرکاری  ــال پ ــال س ــت؛ امس ــاد اس ــیار زی بس
پیــش رو داریــم و بایــد بــا برنامــه پیــش برویــم 
چــرا کــه زمانــی بــرای آزمــون و خطــا نداریــم.
اعتبــارات،  وجــود  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
وضعیــت اقتصــاد و همچنیــن اتافاقــات جهانــی 
بایــد قــدری هوشــیارتر بــوده و مصمم تــر 
ــم  ــد ببینی ــم؛ بای ــورد کنی ــات برخ ــا موضوع ب

ــه  ــت ب ــی دس ــه بیماری های ــا چ ــردم ب ــه م ک
ــد. گریبانن

بــه  گفــت:  دماونــد  شهرســتان  فرمانــدار 
وجــود  ماننــد  موضوعاتــی  مثــال  عنــوان 
ــه شــهر و محــل  ــوط ب ــرد مرب ســگ های ولگ
خاصــی نیســت و ممکــن اســت نیــاز بــه 
ــه  ــد ک ــته باش ــت گذاری های کالن داش سیاس

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــد م بای
صفــری بیــان کــرد: یک چهــارم جمعیــت مــا در 
شهرســتان دماونــد جامعــه دانش آمــوزی اســت 
ــد  ــتی بای ــوزه بهداش ــاس در ح ــن اس ــر ای و ب
ــن  ــود؛ همچنی ــزی ش ــا برنامه ری ــورد آنه در م
تعــداد بیمــاری  در کارمنــدان نیــز بایــد ببرســی 
شــده و بــا انجــام مطالعــه سیاســت گذاری 

کنیــم.

ــع  ــود وض ــامت و بهب ــت، س *بهداش
ــت  ــوزان در اولوی ــش آم ــمی دان جس

ست ا
ــاهی،  ــاهرخ جهانش ــت ش ــن نشس ــه ای در ادام
معــاون سیاســی و انتظامــی فرماندار شهرســتان 
دماونــد اظهــار کــرد: ایــن نشســت در خصــوص 
ــا  ــد ت ــزار ش ــی برگ ــتی و درمان ــائل بهداش مس

ــود. ــن ش ــی در آن تبیی ــت های کل سیاس
شــده  مشــخص  کارگروه هــای  افــزود:  وی 
ــان  ــی همچن ــت غذای ــت و امنی ــم از بهداش اع

بــه قــوت خــود باقیســت و شــورای بهداشــت و 
درمــان در راس آن قــرار دارد کــه سیاســت های 

ــد. ــن کن ــی مــوارد بهداشــتی را تدوی کل
فرمانــدار  انتظامــی  و  سیاســی  معــاون 
شهرســتان دماونــد از ســالمتی بــه عنــوان 
ــور  ــه در منش ــرد ک ــام ب ــهروند ن ــر ش ــق ه ح
ــه آن اشــاره شــده اســت  ــوق شــهروندی ب حق
ــد  ــه آن تاکی ــز ب ــرآن نی ــی ق و در مباحــث دین

ــت. ــده اس ش
جهانشــاهی عنــوان کــرد: در شهرســتان دماونــد 
ــارت  ــا و نظ ــد کنترل ه ــهر دماون ــژه ش ــه وی ب
ــود،  ــام می ش ــت انج ــه بهداش ــل در زمین کام
ــتایی  ــش روس ــه و در بخ ــا یافت ــد ارتق ــا بای ام
بــا اتخــاذ تصمیماتــی مشــکالت مرتفــع شــود.
در  بهداشــت  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــزار  ــدود 16 ه ــت: ح ــوزان گف ــان دانش آم می
 8 و  دماونــد  حــوزه  در  بومــی  دانش آمــوز 
ــه  ــود دارد ک ــن وج ــوز در روده ــزار دانش آم ه
بهداشــت، ســالمت و بهبــود وضعیــت جســمی 

ــرد. ــرار گی ــت کاری ق ــد در اولوی ــا بای آنه
معــاون سیاســی و انتظامــی فرماندار شهرســتان 
و  کشــتارگاه ها  بحــث  داد:  ادامــه  دماونــد 
اســت  مباحثــی  از  نیــز  ولگــرد  ســگ های 
ــه  ــا نکت ــت؛ ام ــده اس ــرح ش ــا مط ــه باره ک
ــل توجــه، داشــتن پیوســت زیســت محیطی  قاب

طرح هــای اجرایــی اســت.

رضــا گرزیــن، مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــتان  ــدار شهرس ــا فرمان ــدار ب ــران در دی ــتان ته اس
ــه بیــان خدمــات ایــن اداره کل پرداخــت  دماونــد ب
ــان و  ــه کارجوی ــارت ب ــوزش مه ــرد: آم ــار ک و اظه
ــازمان  ــن س ــداف ای ــاغلین از اه ــارت ش ــاء مه ارتق

اســت.
ــده  ــه ش ــای ارائ ــات و آموزش ه ــزود: خدم وی اف
ــگان  ــورت رای ــه ص ــاًل ب ــز کام ــن مرک ــط ای توس
اســت و می توانــد بــه تولیــد شــغل و حفــظ اشــتغال 

ــد. ــک نمای ــتان کم در شهرس
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان تهــران 
ــد خواســت  ــدار شهرســتان دماون همچنیــن از فرمان
بــا فعــال نمــودن کمیتــه مهــارت شهرســتان 
و پایــش آموزش هــای مفیــد منطبــق بــا نیــاز 
ــان در  ــوزش کارجوی ــه آم ــازار کار ب ــتان و ب شهرس
ــد  ــد شــغل خواه ــه تولی ــه منجــر ب ــه ک ــن زمین ای

ــد. ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــد توج ش
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هزار مسافر نوروزی در سطح شهرستان دماوند
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان دماونــد گفــت: دماونــد 
رتبــه اول اســکان مســافران در ایــام نــوروز را در 

اســتان تهــران بــه خــود اختصــاص داد.
ــتاد  ــرد س ــریح عملک ــا تش ــریفی ب ــهرام ش ش
ــد،  ــتان دماون ــوروز 97 شهرس ــفر ن ــات س خدم
و  مســافران  اقامــت  میــزان  کــرد:  اظهــار 
ــال  ــه س ــبت ب ــتان نس ــگران در شهرس گردش
ــار  ــد از آث ــزان بازدی ــد و می ــته 21 درص گذش
تاریخــی و مناطــق گردشــگری 6.1 درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش افزای
در  مســافران  اقامــت  مجمــوع  افــزود:  وی 
مهمانســراها، مــدارس، زائــر ســراها و ... در ایــام 
تعطیــالت نــوروز 24 هــزار و 352نفــر بودنــد که 
از ایــن میــزان اقامــت در کالس هــای مــدارس 
ــد کــه  طــرح اســکان 7 هــزار و 248 نفــر بودن
دماونــد رتبــه نخســت اســتان را کســب کــرد.

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری شهرســتان دماونــد تصریــح کــرد 
: میــزان اقامــت در هتــل هــا، مهمــان پذیرهــا، 
ــر  ــا و زائ ــاری، حســینیه ه ــای بیم ــگاه ه اقامت
ــت  ــزان اقام ــر و می ــزارو 136نف ــراها 12 ه س
در کمــپ هــای موقــت و چادرهــای مســافرتی 

ــد. ــر بودن 4968 نف
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه 175 کالس 
و ســوئیت مجهــز در شهرســتان آمــاده خدمــات 

ــت:  ــود، گف ــوروزی ب ن
در شــهر دماونــد 34 
بخــش  در  و  کالس 
ــا  رودهــن 63 کالس ب
کمــک دســتگاه هــای 
ــز شــد و  ــی تجهی متول
همچنیــن مهمانســرای 
هاشــم)ع(،  امامــزاده 
ــر،  ــالل احم ــپ ه کم
هتــل دماونــد اســکان، 

هــای  مجتمــع  دماونــد،  آپارتمــان  هتــل 
مهتــاب  ســربندان،  خســروان،  گردشــگری 
ــا بیــش از 75 ســوئیت آمــاده  ســاران و امیــد ب
خدمــت رســانی بــه مســافران نــوروزی بودنــد.
شــریفی گفــت: شــهر دماونــد یکــی از 14 شــهر 
ــه دارای  ــت ک ــور اس ــگری کش ــه گردش نمون
183 اثــر تاریخــی و فرهنگــی اســت و 72 اثــر 
ــود  ــور در آن موج ــاخص کش ــر و ش ــی، فاخ مل
ــت  ــهر ثب ــتین ش ــن نخس ــد و همچنی می باش

ــران اســت. ــی ای ــار مل شــده در آث
ــه گفــت: مجمــوع  ــام مســئول در ادام ــن مق ای
بازدیــد کننــدگان مراکــز تفریحــی و دیگــر 
اماکــن در کل شهرســتان 123 هــزار و 250 
ــزار و  ــگری 35 ه ــای گردش ــه ه ــر و جاذب نف
260 نفــراز 183 اثــر تاریخــی و فرهنگــی و 
72 اثــر ملــی، فاخــر و شــاخص شــامل چشــمه 

اعــالء، تیــزآب، دریاچــه تــار، بــرج شــبلی 
بازدیــد کردنــد و همچنیــن 17 هــزار و 910 نفــر 
ــتند. ــد داش ــاز بازدی ــت س ــای دس ــه ه از جاذب

شــریفی بیــان کــرد: 1835 مــورد بازدیــد 
ــش از  ــان و بی ــت و درم ــبکه بهداش ــط ش توس
400 مــورد بازدیــد توســط تعزیــرات حکومتــی و 
اداره صنعــت و معــدن، 4702 مــورد بازرســی از 
اماکــن عمومــی، 789 بازرســی از اماکــن بیــن 
راهــی و 750 مــورد کلرســنجی توســط شــبکه 
ــام انجــام شــد. ــن ای ــان در ای بهداشــت و درم

وی بــا اشــاره بــه تشــکیل ســتاد خدمــات 
ــته و  ــال گذش ــاه س ــن م ــط بهم ــفر از اواس س
تمهیــدات پیــش بینــی شــده در ایــام نــوروزی، 
گفــت: امســال بــا توجــه بــه شــرایط شهرســتان 
و ظرفیــت هــای موجــود، کلیــه شــهرداری هــا 
نســبت بــه ایجــاد نــوروزگاه هــا اقدامــات الزم 
را انجــام دادنــد و ســفره هــای نــوروزی امســال 

بــرای اولیــن بــار نــه تنهــا در شــهرها بلکــه در 
ــا شــد. کل روســتاها برپ

شــریفی در خصــوص وضعیــت تــردد خودروهــا 
فیروزکــوه،  و  هــراز  ارتباطــی  درمســیرهای 
ــردد  ــش ت ــه افزای ــه ب ــا توج ــرد : ب ــار ک اظه
ــی  ــک خاص ــته، ترافی ــال گذش ــه س ــبت ب نس
ــه  ــبت ب ــات نس ــم و در تصادف ــاهد نبودی را ش
ــت و در  ــیاری داش ــش بس ــته کاه ــال گذش س
میــان 14 مــورد تصادفــی کــه در ایــن ایــام رخ 
داد، فقــط یــک مــورد تصــادف منجــر بــه فــوت 

ــتیم. داش
هتــل  یــک  کــرد: خوشــبختانه  بیــان  وی 
ــه چرخــه  آپارتمــان و دو اقامتــگاه بوم گــردی ب
صنعــت گردشــگری شهرســتان دماونــد اضافــه 
شــد؛ در ســال جدیــد نیــز تعــداد چهــار هتــل در 
حــال ســاخت اســت کــه حجــم ســرمایه گذاری 
100 میلیــارد تومانــی را در پــی خواهــد داشــت.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــد تاکیــد کــرد:  و گردشــگری شهرســتان دماون
ــرج شــبلی،  ــه گردشــگری چشــمه اعال، ب منطق
امامــزادگان تاریخــی، امامــزاده هاشــم)ع( و 
عرصه هــای طبیعــی از جملــه مــوارد مــورد 
بازدیــد از ســوی گردشــگران در تعطیــالت 
ــام یک هــزار  ــن ای ــن در ای ــود؛ همچنی ــوروز ب ن
و 116 نفــر شــب اقامــت در امامــزاده هاشــم)ع( 

ــت. صــورت پذیرف

دهیاری روستای گلدشت پایین دماوند 
افتتاح شد

توابــع  از  پاییــن  گلدشــت  روســتای  دهیــاری 
دهســتان تــاررود بخــش مرکــزی شهرســتان دماوند 
بــا حضــور بخشــدار، دهیــار روســتای چنــار شــرق و 
آیینــه ورزان، اعضــای شــورای اســالمی و جمعــی از 

ــاح شــد. ــن روســتا افتت ــی ای اهال
ــدی  ــوی مه ــی از س ــی حکم ــاس، ط ــن اس ــر ای ب
حیــدری، بخشــدار مرکــزی شهرســتان دماونــد 
»امیــر میرعبدالهــی« بــا حفــظ ســمت در دهیــاری 
سرپرســت  عنــوان  بــه  آیینــه ورزان  روســتای 
ــز منصــوب  ــن نی ــت پایی ــتای گلدش ــاری روس دهی

ــد. ــی ش و معرف

لزوم راه اندازی کمیته مهارت و پایش 
آموزش های مفید در شهرستان دماوند



ــنتی  ــتوران س ــرم)ص(، رس ــول اک ــت رس ــالروز بعث ــا س ــان ب همزم
شــهرزاد بــا مالکیــت هالل احمــر توســط بخــش خصوصــی در منطقــه 

ــد. ــاح ش ــد افتت ــالرد دماون جی
ــار  ــی اظه ــهرزاد در گفتگوی ــنتی ش ــتوران س ــر رس ــی، مدی ــد ترک حمی
کــرد: عملیــات احــداث رســتوران ســنتی شــهرزاد از ســال 96 آغــاز شــد 
و در نهایــت در ســال جــاری بــا اعتبــاری بالغ بــر 600 میلیــون تومــان 

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــرم)ص( م ــث رســول اک در روز مبع
وی افــزود: گنجایــش ایــن رســتوران ســنتی بــرای 200 نفــر اســت کــه 
ــه آن، ظرفیــت رســتوران افزایــش  ــی دیگــر ب ــه کــردن فضای ــا اضاف ب

می یابــد.

ــن  ــر ای ــال حاض ــه داد: در ح ــهرزاد ادام ــنتی ش ــتوران س ــر رس مدی
ــق کافی شــاپ  ــک ســالن و 10 عــدد آالچی رســتوران ســنتی شــامل ی
ــرداری  ــورد بهره ب ــده و م ــداث ش ــع اح ــزار مترمرب ــه در دوه ــت ک اس

ــت. ــرار گرف ق
ــتان  ــر شهرس ــت هــالل احم ــس جمعی ــری، رئی ــعید طاه ــن س همچنی
ــش  ــه بخ ــاد ب ــن نه ــای ای ــذاری زمین ه ــوص واگ ــد در خص دماون
ــن طــرح، مســئوالن  ــد اجــرای ای ــی رون ــرد: در پ ــار ک خصوصــی اظه
ــکاری  ــد هم ــهردار دماون ــدار و ش ــژه فرمان ــه وی ــد ب ــتان دماون شهرس

ــتند. ــی داش خوب
وی افــزود: در حــال حاضــر سیســتم دولتــی بــه دنبــال ســرمایه گذاری 

ــه  ــی در مضیغ ــت از نظــر مال ــه اینکــه دول ــا توجــه ب ــدار اســت و ب پای
قــرار دارد، تصمیــم گرفتیــم کــه اماکــن مــرده جمعیــت هــالل احمــر 
ــرمایه گذار  ــوان س ــی به عن ــد ترک ــتا حمی ــن راس ــم و در ای ــده کنی را زن
بخــش خصوصــی اعتبــاری در نظــر گرفتــه و اقــدام بــه ســرمایه گذاری 

کــرد.
ــد از رســتوران ســنتی  رئیــس جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان دماون
ــار  ــراد در کن ــه اف ــرد ک ــام ب ــا ن ــی بســیار زیب ــوان فضای شــهرزاد به عن

ــد. ــتفاده کنن ــوب آن اس ــای خ ــد از غذاه ــواده می توانن خان
ــالل  ــت ه ــدار جمعی ــد پای ــای درآم ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــری ب طاه
احمــر گفــت: جمعیــت هــالل احمــر شهرســتان دماونــد در چهــار فــاز 

ــاز دوم  ــرم، ف ــتوران خ ــاغ رس ــاز اول ب ــرد، ف ــی ک ــه درآمدزای ــدام ب اق
واگــذاری پنــج ســوئیت بــه بخــش خصوصــی در پیســت اســکی آبعلــی 

ــود. ــاز ســوم رســتوران ســنتی شــهرزاد ب و ف
ــی  ــات خوب ــز اقدام ــگری نی ــتم گردش ــرد: در سیس ــان ک وی خاطرنش
ــی  ــای فرهنگ ــوص برنامه ه ــر در خص ــالل احم ــت ه ــوی جمعی از س
ــونا  ــتخر، س ــداث اس ــارم آن اح ــاز چه ــه ف ــده ک ــام ش ــی انج و ورزش
ــت  ــا حمای ــه ب ــت ک ــران اس ــتان ته ــرق اس ــواری ش ــت اسب س و پیس

ــد. ــد ش ــدازی خواه ــداث و راه ان ــئوالن اح مس
گفتنــی اســت کــه رســتوران ســنتی شــهرزاد بــا هــدف گردشــگری در 

ــراد می باشــد. ــرای اف ــه صــورت شــبانه روزی پذی ــد ب دماون

همزمان با سالروز مبعث رسول اکرم)ص(؛
رستوران سنتی شهرزاد در منطقه جیالرد شهر دماوند با هدف گردشگری افتتاح شد

پیام تقدیر و تشکر از مسئوالن شهرستان دماوند
بدینوسیله از زحمات بی دریغ فرماندار، بخشدار مرکزی، واحد فنی 
بخشداری و تعاونی دهیاران شهرستان دماوند جهت تعریض و اصالح 

نقاط حادثه خیز محور دلیچایی به روستای هویر تقدیر و تشکر می شود.
شورا و دهیاری روستای هویر دماوند


