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جوانان روستایی ساکن در روستاها 
از تسهیالت اشتغال بهره مند 

می شوند

فیروزکوه؛ میزبان معاون 
اول رئیس جمهور 

عدالت محوری و ارتقاء سطح 
کیفیت در ارائه خدمات سالمت 

از اهداف بیمه سالمت 

تکمیل جاده گرمسار - فیروزکوه 
تا پایان امسال 

معاون ساخت و توســعه راه ها وزارت راه و شهرسازی از تکمیل و بازگشــایی جاده گرمسار- 
فیروزکوه تا پایان سال ۹۸ خبر داد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه : محمدرضا کدخدایی زاده در جمع مســئوالن و پیمانکاران حوزه راه 
شهرستان گرمسار اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی...

امروز معیشت مردم 
بسیار سخت می گذرد
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امام جمعه فیروزکوه:

شهادت حضرت امام حسن عسگری )ع( را تسلیت می گوییم

راهپیمایی با شکوه  13 آبان در فیروزکوه

رتبه نخست فیروزکوه در جذب اعتبارات اشتغال خانگی 
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پیگیــری برنامــه تدویــن شــده تاکیــد موکد 
فرماندار:جلســه کارشناســان فرمانداری فیروزکوه به ریاست 
مهدی یوســفی جمارانی برگزار شد.این جلســه با حضور فرازی 
رئیس جهاد کشــاورزی ،محمد حسن زمانی رئیس فنی و حرفه ای 
فیروزکوه و کارشناســان پیگیری حوزه فرماندار برگزار شد.در این 
جلســه فرماندار خواســتار پیگیری برنامه های تدوین شده توسط 

کارشناسان مربوطه شد.

پیاده روی بانوان فیروزکوه :بمناســبت هفته تربیت بدنی 
، ورزش پیاده روی بانوان ادارات شهرســتان با همکاری شــبکه 
بهداشــت و درمان و با حضور رابطین بهداشت در روز چهارشنبه از 
مسیر پارک کوهستان به سمت مرکز بهداشت و درمان برگزار شد.

دیدار فرماندار فیروزکوه با خانواده شــهید ورزشکارمحمد تقی 
السمی  :به مناســبت هفته تربیت بدنی، نیکدل رئیس بنیاد شهید 
فیروزکوه به همراه فرماندار و معاون سیاســی انتظامی فرمانداری 
با مادر شــهید ورزشــکار »محمدتقی السمی« دیدار و از مادر این 

شهید گرانقدر دلجویی کردند.

برگزاری جلســه آموزشی در مجتمع شهید غندالی 
حصاربن :در مورخ 21 مهر ماه  به مناســبت هفته بهداشت روان 
با شــعار »ارتقاء سالمت روان ،جامعه با نشــاط« جلسه آموزشی 
بــا موضوع مهارتهای زندگی و کنترل اســترس جهت مددجویان 
بهزیســتی در مجتمع شــهید غندالــی حصاربن برگــزار گردید. 
کارشــناس مسئول واحد سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد ؛ در این 
آموزش مباحثی در خصوص علل و عوامل ایجاد کننده استرس در 
افراد ، همچنین کنترل اســترس و راههای مقابله با آن را بیان و در 

پایان به سواالت افراد پاسخ دادند .

برگزاری مراسم روز جهانی تخم مرغ :در روز چهارشنبه 
17 مهر ۹۸ بمناسبت روز جهانی تخم مرغ با هدف اطالع رسانی در 
خصوص فواید و اهمیت مصرف تخم مرغ مراســمی در ستاد مرکز 
بهداشت و با حضور دکتر کرمانی ، دکتر طهماسبی و کارکنان مرکز 
بهداشت برگزار شــد .در این مراسم ضمن ارائه مطالب مفیدی در 

خصوص تخم مرغ از حاضرین با تخم مرغ پذیرایی شــد .
در حاشیه این مراسم نیز از کارکنان واحد های اداری –اورژانس 

115 و مرکز شــهدای 7 تیر نیز با تخم مرغ پذیرایی شدند.

پلمب 2 واحد غذا خــوری :دو واحد غذاخوری بین راهی 
توسط بازرسان بهداشت محیط فیروزکوه در راستای اجرای قانون 
اصالح ماده 1۳قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی 

به علت عدم رعایت ضوابط بهداشتی پلمب شدند.

منحرف شــدن یک دستگاه خودروی ســواری پراید از جاده دوکشته و سه 
مصدوم در منطقه گدوک فیروزکوه برجای گذاشــت. 

خبرنــگار جام جم فیروزکوه : پلیس راه علــت حادثه را عدم توجه به 
جلو توسط راننده پراید اعالم کرد. 

ســرگرد آقاجانی رئیس پلیس راه شهرســتان با تایید خبر گفت :این سانحه 
در حدود ســاعت 1۴:۳۰ روز  شــنبه 27 مهر در باند جنوب به شــمال )فیروز 

کوه - قائمشهر ( رخ داد. 
وی با اشــاره به اینکه یک دســتگاه خودروی پراید به علت خستگی و خواب 

آلودگی راننده از مســیر جاده منحرف و بعــد از برخورد به گاردریل وارد کانال 
آب و ســپس واژگون شد گفت :متاســفانه دو تن از سرنشین این خودرو در دم 
جان باخته و ســه مصدوم دیگر توســط نیروی های امــدادی به مراکز درمانی 

منتقل شدند

انحراف پراید 2 کشته و 3 مصدوم به جا گذاشت 

سرپرســت اداره حفاظــت محیط زیســت 
شهرســتان فیروزکوه،از دســتگیری متخلفین 

شکار غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.
خبرنــگار جام جم فیروزکوه: فرشــاد 
فیروز نیا با اعالم این خبر گفت: در معیت مامورین 
اجرایی این شهرســتان در هنگام گشت و کنترل 
منطقه اثر طبیعی ملی تنگه واشــی بعد از کنترل 
نامحســوس بیش از 12 ساعت،خوشبختانه قبل 
از اقدام به شــکار متخلفین دســتگیر شدند. وی 
همچنین افزود:متخلفین دارای سوابق تخلف نیز 
دراین شهرستان و شهرســتان دماوند بودند واز 
آنها یک قبضه ســالح گلوله زنی برنو مجاز و یک 
قبضه ســالح گلوله زنی برنو غیر مجاز و 21 تیر 
فشنگ مربوط به سالحهای ضبط و یک دستگاه 

دوربین چشــمی نیز کشــف و ضبط شد و بعد از 
تشکیل پرونده ،متهمین به دادستانی شهرستان 

فیروزکوه هدایت شدند.
فرشــاد فیروز نیا نیز از همشهریان تقاضا نمود 
در صورت مشــاهده هر گونه تخلف شکار و صید 
و تخریب با موارد مشــکوکی فــورا مراتب را به 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه 

۰217۶۴۴2125 اطالع رسانی نمایند.

تیز هوشــی محیط بانان کار دست 
شکارچی غیر مجاز داد 

سرپرســت اداره حفاظــت محیط زیســت 
شهرســتان فیروزکوه ، از دســتگیری متخلف 
شکار غیر مجاز کبک در این شهرستان خبر داد. 

فرشاد فیروزنیا با اعالم این خبر گفت: ماموران 
یگان حفاظت شهرســتان فیروزکوه حین گشت 
وکنترل منطقه آزاد شــکارگاه شــن دره، به یک 
نفرشــکارچی غیر مجــاز برخورد و نســبت به 
دســتگیری وی اقدام کردند.وی با بیان اینکه از 
متخلف تعداد چهار قطعه الشه کبک، یک قبضه 
ســالح کمرشکن و تعداد پنج تیر فشنگ ساچمه 
زنی کشف و ضبط شد، افزود: این شکارچی پس 
از پرداخت مبلغ هشــت میلیون ریال ضرر و زیان 
وارده به محیط زیســت و تکمیل پرونده به مرجع 

قضایی شهرستان معرفی شد.
فیروزنیا تصریح کرد: در ســال جاری تاکنون 
دســتورالعملی برای شکار پرنده در سطح استان 
تهران ابالغ نشــده اســت و درصورت مشاهده 

هرگونه شــکار پرنــده در مناطق تحت مدیریت 
و اســتحفاظی با متخلفان برابــر قانون برخورد 
می شــود.و صید در حوزه استان تهران را به اداره 
محیط زیست شهرســتان مرتبط و یا فرماندهی 
یگان حفاظت محیط زیســت اســتان تهران به 

شماره تماس 77۳5۹5۶۴ اعالم کنند.

رهاســازی یک بهله ســارگپه در 
فیروزکوه 

یکــی از شــهروندان فیروزکــوه در هنگام 
رانندگــی در مســیر متوجه یک بهله ســارگپه 

سرگردان شد.
شــهروند فیروزکوهی پس از زنده گیری، این 
پرنده را بالفاصله به اداره حفاظت محیط زیست 

شهرســتان منتقل کرد و پس از معاینه و بررسی 
وضع جســمی، پرنده از ســوی مامــوران یگان 
حفاظت محیط زیســت در زیستگاه های طبیعی 

شهرستان رهاسازی شد.

شکارچیان غیر مجاز به دام افتادند
چند خط خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

رئیــس بنیــاد شــهید و امــور 
ایثارگــران شهرســتان فیروزکوه 
از پیگیــری مشــکالت حقوقــی 
خانواده های شــاهد و ایثارگر این 

شهرستان خبر داد.
جام جــم  خبرنــگار 
فیروزکــوه: غالمرضــا نیکدل 
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
شهرســتان فیروزکوه بــا رضایی 
دادستان این شهرستان دیدار کرد.

 غالمرضــا نیکدل از تالش ها و 
حمایت های دادســتان شهرستان 
فیروزکوه و راهنمایی های حقوقی 

ایشــان برای خانواده های شــاهد 
و ایثارگــر تشــکر کــرد. رضایی 
اظهار داشــت: همه مــا مدیون از 
خود گذشــتگی ها و دالوری های 
ایثارگران عزیز هستیم و باید هرچه 

در توان داریم مضایقه نکنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران  خبر داد؛

پیگیری مشکالت حقوقی خانواده 
شهدا در ایستگاه دادستانی   

بــه همت انجمن هنرهای نمایشــی شهرســتان، 
نمایش »ســرودهای نوجوانی که رژه رفتن را از رکسانا 
بیشتر دوست داشــت« به کارگردانی هومن رهنمون 
به بیســت و چهارمین جشــنواره تئاتر استان تهران راه 

یافت.
خبرنگار جــام جم فیروزکوه : مجید رضوانی 
مســئول انجمن هنرهای نمایشی گفت: این نمایش با  
همکاری »گروه هنری تئاتر یک« و نمایشنامه ای که 
به اختصار از آن به عنوان »رکسانا« یاد می شود، توسط 
»علیرضا کوشــک جاللی« در یک پرولوگ و ده سرود 
به رشــته تحریر در آمده اســت و ســال گذشته توسط 
انتشارات مهرنوروز برای اولین بار روانه بازار کتاب شد.

کوشــک جاللی در نمایشــنامه اش داستان فرزند 
جوان یکی از شــهدای دفاع مقــدس را روایت می کند 

که تمایــل به حضور در گروه هــای مختلف اجتماعی 
دارد و نماینده  این گروه ها در قالب همســرایان همواره 
او را تشــویق به ایــن کار می کنند؛ اما مادر خطراتی که 
در کمین اســت را بیان می کنــد و خواهان عدم حضور 

وی می شود . 
در نهایت نوجوان بعد از کشمکش های بسیار با مادر 

حتی از عشــق خود رکسانا نیز صرف نظر کرده و رژه و 
جنگ را انتخاب می کند.

نمایش »رکســانا« با دراماتورژی شــادی معظمی 
در فضایی فیزیکال و موســیقایی طراحی و اجرا شده و 
بیش از ۳۰ بازیگر بــا طراحی حرکات بهروز پوربرجی 
و آهنگســازی کیــکاووس فرجی همراه بــا تصاویر 
ویدئو آرتی که توســط علیرضا عینالو و روناک جعفری 
انتخاب و تدوین شــده اند و همزمــان روی پرده و در 
جای جای صحنه پروژکشن خواهد شد، به زودی برای 
عالقمندان و هنر دوستان شهرستان فیروزکوه به روی 

صحنه خواهد رفت.
شــایان ذکر است، مجری طرح این اثر مجید ضمیر 
رضوانی است و اجرای آن به تمامی جانبازان اعصاب و 

روان شهرستان فیروزکوه تقدیم می شود.

فیروزکوه با »رکسانا« در بیست و چهارمین جشنواره 
تئاتر استان تهران
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۱۰۰ کیلــو تریــاک در 
پاکدشت کشف شد

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران از 
کشــف 1۰۰ کیلوگرم تریاک در محور شریف 

آباد شهرستان پاکدشت خبر داد.
ســردار کیومرث عزیزی با اعالم این خبر 
گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدرشرق 
اســتان تهران با همکاری عوامــل انتظامی 
پاکدشــت با اقدامات گســترده اطالعاتی، از 
انتقــال مقادیــر قابل توجهی مــواد مخدر از 
استان های جنوب و جنوب شرقی کشورمطلع 

شدند.
وی افــزود: در اطالعات کســب شــده 
مشــخص گردید که این محموله قرار اســت 
از محور امام رضا)ع( به اســتان تهران منتقل 
شــود.وی گفت: مأموران انتظامی پس از چند 
شــبانه روز اقدامات فنی و اطالعاتی، با اجرای 
طرح مهار یک دســتگاه پژو ۴۰5 را در محور 
شریف آباد به سمت تهران شناسایی و متوقف 

کردند.
عزیزی اظهار داشــت: در بازرســی از این 
خــودرو، یکصد کیلوگرم مــاده مخدر تریاک 

کشف شد.
وی تصریــح کرد: عالوه بر این خودر، یک 
دستگاه پژو پارس که اسکورت و جاده پاک کن 
محموله مواد مخدر بود نیز شناســایی و پس از 
چند دقیقه تعقیب و گریز متوقف شــد.فرمانده 
انتظامی ویژه شــرق اســتان تهران گفت: در 
رابطــه با این پرونده دو نفر دســتگیر شــده و 
پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی ارجاع 
داده شدند.فرمانده انتظامی ویژه شرق استان 
تهران تأمین امنیت هفت شهرســتان ورامین، 
قرچک، پیشوا، پاکدشــت، پردیس، دماوند و 

فیروزکوه را بر عهده دارد.

قصه پر تکرار قطع شدن آنتن  :در حدود حدود 
چند ماه پیــش قطعی مکرر آنتن ها اپراتورهای همراه اول 
،ایرانســل و رایتل در اکثر نقاط شهرستان و در اوج ترافیک 
کاری شــهروندان به مسئله ای دردسر سازی تبدیل شده 
بود ،متاســفانه امروز نیز در ساعاتی از بعد از ظهر شاهد این 

موضوع بوده ایم
عدم پوشش مســابقات فوتبال خارجی در 
تلویزیون: در حدود یک ماه بوده که موضوع عدم پخش 
دیدارهای فوتبال خارجی در شهرستان اعتراض بسیاری 
از شــهروندان را فراهم آورده است ؛نظر اجمالی بسیاری 
از شــهروندان به این گونه بوده کــه دقیقا در زمان پخش 
مســابقات برنامه ای دیگر جایگزین آن می شــود ،این در 
حالی هســت بســیار از مردم معتقدند به دلیل نبود مراکز 
فرهنگی و تفریحی تماشــای فوتبال تنها ســرگرمی این 
شــبهای بلند برای آنان محسوب می شود عدم تخصیص 
گاز به ایستگاه سیاه ده : یکی از شهروندان از عدم تخصیص 
گاز به ایســتگاه در سیاه ده ابراز گالیه نمود وی گفت :این 
موضوع سبب خلل در روند کاری بسیاری از افراد شده است

تقی بنار 

راهپیمایی با شــکوه  ۱3 آبان 
در فیروزکوه

راهپیمایــی 1۳ آبان، روز مبارزه با اســتکبار جهانی 
در فیروزکوه با حضور دانش آموزان، دانشــجویان، امام 
جمعه، فرماندار، جمعی از مسئولین و خانواده های معظم 
شــهدا و ایثارگر ان و اقشــار مردم از ساعت 1۰صبح از 
میدان امــام خمینی )ره( مقابل ســپاه ناحیه فیروزکوه 
مســیر خود را آغاز و با پیمودن مســیر خیابان پاسداران، 
میــدان معلم در میدان راه آهن تجمع کردند .راهپیمایی 
1۳ آبان امســال با  شعار» استکبار ســتیزی و مقاومت 
اسالمی، سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا« در هزار شهر 

و شهرستان کشور برگزار شده است.

در روز سه شنبه 2۳ مهر ماه در  در خالل سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و 
جمعی از وزرای کابینه حســن روحانی به شهرستان فیروزکوه خبر بهت آور و  متاسف کننده ای 
منتشر شد تصادف یک دستگاه کامیونت به یک دستگاه موتور سیکلت در ورودی چمن فوتبال 
آزادگان رخ داد شهرستان که متاسفانه منجر به فوت در دم هر دو راکب موتور سیکلت و مجروح 

شدن راننده کامیونت گردید.
 خبرنگار جام جم فیروزکوه: در جمع بندی منابع خبری رسمی و غیر رسمی تشریح این 
حادثه را چنین عنوان می کند . گویا موتور سیکلت در باند جنوب به شمال » تهران به قائم شهر « 
در جهت خالف و البته در شانه خاکی  در حرکت بوده  و راننده کامیونت با محموله سیب درختی در 

حال عبور از مسیر اصلی خویش بوده که متاسفانه راننده کامیون به دلیل عدم توانایی در کنترل 
وسیله نقلیه خویش  ،با موتور سیکلت به صورت رو در رو برخورد و بعد از واژگونی کامیونت  حادثه 
ای دلخرش رقم خورد و  شــهروند فیروزکوهی به نام عباس باطبی و یک تبعه افغان در دم جان 

خویش را از دست دادند.

پایان غمبار زندگی 2  شهروند در ورودی شهر 

 خبر 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

حرف حساب

عباس دهباشی سرپرست  کمیته امداد امام خمینی ) ره ( شهرستان 
فیروزکــوه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار جام جم فیروزکوه با بیان 
اینکــه کمیته امداد امــام خمینی ) ره( شهرســتان فیروزکوه با تحت 
پوشــش قرار دادن 12۰۰ خانوار تحت حمایــت از مددجویان تبصره 

1۴ وعادی خدمت بــزرگ وصادقانه ای به دهکهای ضعیف جامعه در 
قالب مستمری ماهیانه همچون جهیزیه، احداث، تعمیر وخرید مسکن، 
درمان، هزینه های تحصیلی و دانشجویی، هزینه های زندگی و.... ارائه 
خدمــت  می نماید. وی  در این خصوص اعالم آمادگی این نهاد مقدس  
را برای حمایت از اقشــار آسیب پذیر جامعه با شرایط و ضوابط حمایتی 

عنوان کرد.
 در ادامه سرپرســت کمیته امداد امام خمینی ) ره( اعالم داشــته اند،  
خدمت رســانی به این ولی نعمتان باید ســرلوحه فعالیت این نهاد مقد 

س با کمک و یاری شــهروندان وخیرین این شهرســتان انجام پذیرد. 
وی افزود: اشــتغال مهمترین مبحث در به تعالی رســاندن خانواده در 
بحث اقتصادی می باشــد لذا کمیته امداد امام خمینی ) ره( از جوانان 
روســتایی ســاکن در روستاها دعوت به عمل می آورد تا با استفاده از 
تســهیالت اشــتغال روستایی که از طریق این نهاد در اختیار آنان قرار 

مــی گیــرد به ندای رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای 
)دام عزه ( لبیک گفته ودر ســالی که به رونق تولید مزین شــده است 
در این مســیر گام بر دارند واین نهاد مقدس یاریگر آنها خواهد بود .   

جوانان روستایی ساکن در روستاها 
از تسهیالت اشتغال بهره مند می شوند

خبر
» عشق گمشده«

روزگاري غریــب 
است ، آدمي را چه شده 
که چشمه آب حیاتش 
را به فراموشي سپرده 

است .
آنچه کــه در بدو 
آفرینــش ، این موجود 
ضعیف و کوچک را به معشوقه پروردگار و اشرف مخلوقات 
مبدل ســاخت همان نور عشق بود که همچون انوار تابش 
خورشید بر پیکره بي جان آدمي تابید و ایزد بي همتا را بر آن 
ســاخت که از روح بي مثالش بر کالبد این بنده حقیر بدمد و 
پس از آن نعمت بي نظیر حیات را به او ارزاني داشت . روزها 
از پس هم میگذرند و روح و روان ما در پي گمشده اي ناپیدا 

آرام و قرار ندارد .
آیا این گمشــده و ســیراب کننده عطش جان ، همان 

عشق است ؟
آیا این سراب بي انتها روزي به پایان خواهد رسید ؟

سیر تکامل رسیدن به عشق حقیقي راهي سخت و جاده 
اي ناهموار دارد که رهروان این طریق هر لحظه در معرض 
آزمایشي سخت و جان فرسا قرار میگیرند و همانند ناخدایي 

در دریاي متالطم به نبرد با امواج سهمگین نامالیمات مي 
رونــد و گویي مرز میان مرگ و زندگي را در مي نوردند . چه 
کسي تا بحال داعیه آن را داشته که در این مسیر قدم نهاده 

و رنج بسیار ندیده باشد ؟
زنگار روح آدمي بســان آهني که از کوره آهنگر بیرون 
کشیده میشود و با چکشي فوالدین صیقل مي یابد با رنج در 
راه معشــوق زالل و جوشان شده و پس از آن درخشش بي 
بدیلش چشم هر بیننده اي را خیره خواهد نمود .پلکان این 
عروج بسیار و گویي دو راهي عقل و جنون تا به خود عرش ، 
هر آن ما را به بازگشت و ترک این مسیر پر رنج و خطرترغیب 
مي نماید . اما هیچ مطاعي شیریني وصلش ، هیچ لغت نامه 
اي تفســیر مدحش و هیچ عالمي وسعت امکانش را نتوان 
گفت . عاشق دلســوخته همواره در عطش گوشه چشمي 
از جانب معشــوق با پایي برهنه بیابان پر ســراب زندگي را 
با شــوقي فراوان و بي توجه به خار مغیالني که به رسم بي 
وفایي بر قلبش فرو رفته است طي طریق مي نماید و گویي 
آفتابــي عالم تاب از اعماق وجــودش طلوع کرده و این نور 
امیــد ، قوتي مضاعف در پیکار بــا موانع و نابودي دیو یأس 
را به نفس بــي پناهش نوید مي دهد .مجنون راه محبت و 
دلدادگي همواره در جمع عشاق نداي درد هجري کشیده ام 

که مپرس را سر مي دهد و کوچه لیال را به شوق بوي خوشش 
گام مي نهد ، شاید ذره اي از خاک پاي یار شفا بخش هجران 
سالیان تنهاییش شود . ناگاه جنون این بیچارگي به غایت و 
نهایت خود مي رسد و دیگر طاقت و انتظار را تحملي نشاید 
و گویــي ذره ذره ي روح و جــان آدمي طلب یار مي نماید و 

چیزي نمانده که غالب تهي کند ...
با شیون و فریادي بلند پروردگار را صدا میزند ...

اي خدا ... این استیصال و درماندگي در پایان سرچشمه 
آب حیات هستي را بر آن میدارد که شفایي روحاني و ملکوتي 
به روح بیمار مجنون ببخشــد و آخرین پلکان عاشــقي را 

اینگونه برایش تفسیر مینماید که :
سالها با جور لیال ساختي            من کنارت بودم و نشناختي 
! گشایش دروازه هاي شهر هفتم اشک شوق را بر گونه هاي 
جامانده ي از کوي یار جاري مي سازد و اینجاست که حتي 
صدر المنتهي نیز دیگر نمي تواند او را از رســیدن به منشــأ 
حقیقي عالم امکان دور نماید و ســرانجام در زیبایي  وصف 
ناپذیر عشق معبود ذوب مي شود ...هفت شهر عشق را عطار 

گشت      ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم ...
تقدیم به رهروان دلسوخته سرزمین شیدایي

محمد مهدي شیخ عطار ) مسافر (

برگزاری اولین کارگروه 
پذیرش و صندوق

اولین کارگــروه پذیرش و صنــدوق با حضور 
معاون بهداشــتی،  کارشناس مسئولین واحد های 
مسئول گســترش، آمار دهان دندان، آزمایشگاه، 
دارویی، نماینده واحد مالی ،راهبر ســامانه سیب و 
نیروهای پذیرش مراکز خدمات جامع ســالمت در 

مرکز بهداشت برگزار گردید. 
بــه گزارش روابط عمومی شــبکه بهداشــت 
ودرمان فیروزکوه: ابتدای جلســه دکتر طهماسبی 
در خصوص اهمیت ثبت در صندوق ســامانه سیب 
سخنانی را ایراد نمودند. در ادامه خانم کتال گزارشی 
از آمار مقایســه ای ثبت ویزیت ها در سالک طپ و 
صندوق ســامانه سیب به تفکیک ارائه نمودند و بر 
اســاس این گزارش همکاران پذیرش موظف به 
ثبت ویزیت ها در سامانه سیب شدند. سپس هریک 
از مسئولین مشکالت خودرا در سالک طپ عنوان 
نمودند . شایان ذکر اســت در این جلسه نیروهای 
پذیرش با توجه به  کار با صندوق ســامانه ســیب  
مشــکالت سامانه را مطرح نمودند. در پایان جلسه 

مصوبات جلسه قرائت شد.
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معاون  میزبان  فیروزکوه؛ 
اول رئیس جمهور 

 در روز ســه شــنبه 2۳ مهر اسحاق جهانگیری 
معــاون اول رئیــس جمهــور در صــدر هئیتی به 
شهرســتان های فیروزکوه و دماوند سفر کردبازدید 
از مرکز اصالح نژاد  دام سبک دام گستر در روستای 
امین آباد  اولین مقصد  اســحاق جهانگیری  و هیئت 
همراه به شهرســتان فیروزکوه بود نخستین مرکز 
تولید مواد ژنی دام سبک کشور با اعتبار 12۰ میلیارد 
ریال امروز با حضور جهانگیری در منطقه امین آباد 

فیروزکوه به بهره برداری رسید.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه :وزیر جهاد 
کشاورزی گفت : این مرکز ظرفیت تولید 2 میلیون 
دز اسپرم دام سبک )گوسفند ( در سال را دارد.محمود 
حجتی افزود : ویزگی مهم دو رگه هایی که از تلقیح 
این اســپرم ها در کشور تولید میشود سه بار زایش در 
ســال و ۶ بره در طی دو ســال است در ادامه معاون 
اول رئیــس جمهور و وزیر صنعت ؛ معدن و تجارت 
دو کارخانه بزرگ صنایع غذایی شــیوا و سن ایچ را  
با اعتباری بیــش از ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال را در 
شــهرک صنعتی علی دره فیروزکوه افتتاح کردند.

اســحاق جهانگیری در جمع صنعتگران و مدیران 
اســتانی و محلی گفت : بعضی از واحدهای تولیدی 
ما در کشــور افزایش تولید داشــته اند حتی قابلیت 
صادرات محصوالت خود را هم دارند اما با مشــکل 
سرمایه در گردش مواجه هستند.وی افزود : ما بعنوان 
دولت وظیفه داریم تا مشــکل سرمایه در گردش را 
بــرای این واحد ها حل کنیم.بــرای بهره برداری از 
طرحها بیش از 5 هزار میلیارد ریال هزینه شده است 
و برای 122۰ نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شده 
است.تولیدات واحد تولیدی شرکت شیوا شامل انواع 
شیرینی آردی و آدامس بر پایه صمغ طبیعی است که 
در زمینی به مساحت 1۴71۸ متر مربع و با اعتباری 

بالغ بر 2۴۰۰ میلیارد ریال احداث شده است.

4 هزار متــر از حریم جاده 
فیروزکوه رفع تصرف شد 

دادستان عمومی و انقالب شهرستان فیروزکوه از 
رفع تصرف از حریم جاده فیروزکوه به تهران خبر داد و 
گفت: در این خصوص، از چهار هزار متر مربع از بستر و 
حریم جاده فیروزکوه به تهران رفع تجاوز و آزادسازی 

صورت گرفت.
خبرنگار جــام جم فیروزکــوه : عباس 
رضایی، گفت: دســتور آزادســازی قسمتی از حریم 
جاده فیروزکوه به تهران که توسط یکی از شرکت ها 
از طریق احداث پســت نگهبانی و فنس کشی مورد 
تصرف قرار گرفته بود در راســتای تبصره یک ماده 
شــش قانون ایمنی راه ها و راه آهن صادر شــد و به 
مرحله اجرا در آمد.این مقام مسئول  خاطرنشان کرد: 
در ایــن خصوص، از چهار هزار متر مربع از بســتر و 
حریم جاده فیروزکوه به تهران رفع تجاوز و آزادسازی 
صورت گرفت.وی در ادامــه و در خصوص تخریب 
ساخت و ساز های غیرمجاز حریم و بستر رودخانه در 
منطقه دهگردان اظهار کرد: با انجام 11 فقره تخریب 
2۰ هزار متر مربع از بســتر و حریم رودخانه آزادسازی 
صورت گرفت که شامل دیوارکشی، آالچیق و فنس 

کشی بوده است.

3۰ فقره ســاخت و ســاز 
غیرمجاز تخریب شد

رئیس امــور اراضی جهادکشــاورزی فیروزکوه 
گفت : در راستای اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و 
کشاورزی و با دستور دادستان این شهرستان  ۳۰مورد 

ساخت و سازهای بدون مجوز تخریب شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: علی موالیی 
افزود: با تخریب این بناها بیش از  2۰ هزار متر مربع  از 
اراضی کشاورزی آزادسازی صورت گرفت .وی گفت 
: ارزش ریالی زمین های آزاد سازی شده 2۰۰ میلیارد 

ریال تخمین زده می شود.

کاریکاتور عالمه ملکدار هنرمند فیروزکوهی در ششمین کتاب گرافیک سال ایران چاپ شد 
و گواهی ثبت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را دریافت کرد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه : این هنرمند اهل روستای درده از بخش مرکزی  شهرستان 
پیش از این 1۰ اثر از مجموع آثار خود را برای انتشار در ششمین کتاب گرافیک سال ایران ارسال 

کرده بود که در نهایت پنج اثر شامل یک کاریکاتور دو اثر طراحی کتاب در بخش پوستر و دو اثر 
در بخش آزاد در این کتاب منتشــر شد.آثار این هنرمند به شماره ۴275۹77 در سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی ایران به ثبت رسیده است .
گفتنی اســت هنرمند یاد شــده دارای مدرک فوق دیپلم نقاشی- لیسانس گرافیک و فوق 

لیسانس ارتباط تصویری بوده و تا کنون در نمایشگاه های متعدد استانی و منطقه ای به نمایندگی 
از فیروزکوه حضور یافته اســت .شایان ذکر اســت طراحی پوستر و تندیس نخستین جشنواره 
سراســری هنرهای نمایشــی و آئینی نورزوی کهن دیار فیروزکوه در کارنامه این هنرمند به 

چشم می خورد.

ثبت اثر هنرمند فیروزکوهی  در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 

فرماندار فیروزکوه گفت: این شهرســتان در بحث 
جذب اعتبارات اشتغال خانگی موفق عمل کرده است 
و بر اســاس ارزیابی های صورت گرفته رتبه نخست 

استان تهران را کسب کرد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه : مهدی یوسفی 
جمارانــی در گفتگو با خبرنگاران گفت: در راســتای 
برنامه  های اقتصادی و اجــرای منویات مقام معظم 
رهبری در خصوص سیاســت  های اقتصاد مقاومتی، 
ســاماندهی کســب و کارهــاي خــرد و کوچک از 
مهمتریــن سیاســت های دولــت تدبیــر و امید در 
شهرســتان فیروزکوه می باشــد.فرماندار فیروزکوه 
افزود: توسعه کسب و کار های خرد و کوچک با هدف 
کارآفرینی  و ایجاد اشتغال پایدار می تواند نقش مهمی 

در افزایــش تولید ناخالص ملي و رونق تولید ایفا کند. 
وی با بیان اینکه در همین راســتا فیروزکوه در استان 
تهران موفق به کسب رتبه نخست در جذب اعتبارات 
مشــاغل خانگی شد افزود: در این شهرستان در سال 
۹7 بــا صدور مجــوز برای 1۴۰۰ نفــر از متقاضیان 
مشاغل خانگی و تصویب 75۰طرح، مبلغ 5۴میلیارد 
ریال تسهیالت پرداخت شد.وی ادامه داد: همچنین 
دربخش اشــتغال روستایی عشــایری با تصویب 1۶ 
طرح مبلغی بالغ بر 1۰۴ میلیارد ریال تســهیالت کم 
بهره پرداخت شــد که نتیجه آن ایجاد اشــتغال برای 
1۶۳ نفر بــه صورت مســتقیم و 1۴۰ نفر به صورت 
غیر مســتقیم بود.نماینده عالی دولت در شهرســتان 
توضیــح داد:در بخش اشــتغال فراگیر نیز با تصویب 

۴ طرح میزان11میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد 
که برای 25 نفر به صورت مستقیم و ۴۰ نفر به صورت 

غیر مستقیم شغل ایجاد شده است.

۱2 هزار روســتایی در فیروزکوه، تحت 
پوشش بیمه سالمت 

فرمانــدار فیروزکوه گفت: بیــش از 12هزار بیمه 
شــده تحت پوشش بیمه سالمت در شهرستان وجود 
داردکه بالغ بر ۸ هزار نفر از این بیمه شدگان روستایی 

هستند.
خبرنــگار جام جــم فیروزکوه : مهدی یوســفی 
جمارانی در دیدار رئیس بیمه سالمت شهرستان های 
شرق استان تهران گفت: حوزه سالمت از اولویت های 

کاری دولــت تدبیر و امیدبــوده و اقدام خوبی در این 
خصوص انجام شــده است.فرماندار فیروزکوه افزود: 
توزیع امکانات درمانی به صورت عادالنه به خصوص 
در روســتاها مورد توجه جدی قرار گرفته اســت.وی 
ادامــه داد: در همین راســتا با سیاســت گذاری های 
انجام شده در حوزه سالمت روستاییان از طریق بیمه 
سالمت تحت پوشش درمانی قرار گرفتند.وی اظهار 
داشــت:در شهرســتان فیروزکوه اقدامات خوبی در 
حوزه ســالمت روستایی انجام شد که شاید مهمترین 

آن احداث 5 خانه بهداشت در سال جاری بود.

رتبه نخست فیروزکوه در جذب اعتبارات 
اشتغال خانگی 

خبر

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

خطیب نماز جمعه شهرســتان فیروزکوه گفت: ســاخت و ساز غیرمجاز 
و تخریب آن برای آینده کشــور تبعات زیادی دارد که باید در این خصوص 

تدبیر شود.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: حجت االســالم امیری ارجمند در 

خطبه های نماز جمعه با اشــاره به ســخن پیامبر اکرم)ص( اظهار داشت: 
کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند و کسانی که از ائمه اطهار 
تبعیت نمی کنند روزی فرا خواهد رســید که حاکمانی زورگو بر این دسته از 
مــردم حکومت خواهند کرد که مردم هر چه قدر فریاد بزنند کســی به داِد 

آن ها نمی رسد. 
امام جمعه فیروزکوه  افزود: نماز جمعه بهترین کار عبادی اســت که در 
بهترین روز از ایام اهلل اســت، اما افرادی هســتند که از مسجد خارج نشده به 

احکام الهی و شرع مقدس دست درازی می کنند، این چه عبادتی است!.
خطیب نماز جمعه فیروزکوه اذعان داشــت: 1۳  آبان  یادآور ســه حادثه 
بزرگ است؛ تبعید امام خمینی )ره( به ترکیه، تسخیر النه جاسوسی آمریکا 
که انقالب دوم و بزرگ تر انقالب اول نام گرفت و حادثه دیگر به شــهادت 
رســیدن دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران در جریان اعتراضی 

که به حاکمان زورگوی آن زمان )طاغوت( داشتند.
خطیب نماز جمعه فیروزکوه با اشــاره به یکی گفتمان های مقام معظم 

رهبری)مد ظله العالی( بیان داشت: آمریکا رو به افول است و یقین بدانید “ان 
تنصر اهلل ینصرکم…” وعده خداوند اســت و سنت الهی قابل برگرداندن 
نیســت و هر امتی با خدا باشــد خداوند نیز با آن قوم همراه است،  ما در جنگ 
تحمیلی تجهیزاتی نداشتیم و تنها تجهیزات ما تجهیزات نرم افزاری و قدرت 

نرم )ایمان و تقوا( بود که همین ها ما را نگه داشت.
حجت االسالم امیری ارجمند خاطر نشان کرد: امروزه ما در بحث قدرت 
نظامی حرف اول را می زنیم؛ دشــمنان می خواهند ما را به حاشیه بکشند و 
میاِن ملت و مسئولین فاصله بیندازند، اما مردم بیدار هستند و بصیرت دارند.

وی در ادامه با اشــاره به وضعیت اقتصادی مردم عنوان کرد: معیشت مردم 
بسیار سخت می گذرد، ۳۰۰ هزار نفر که از افراد میلیاردر فرار مالیاتی دارند، 

اما کارمندان که حقوقی 2 میلیونی دارند هر ماه مالیات می دهند.
امام جمعه فیروزکوه در پایان با اشــاره به ساخت و ساز های غیر مجاز در 
فیروزکوه گفت: ساخت و ساز غیرمجاز و تخریب بناهای کوچک برای آینده 

کشور تبعات زیادی دارد که باید در این خصوص تدبیر شود.

امروز معیشت مردم بسیار سخت می گذرد
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موضوع سگ های ولگرد و جوالن 
صبحگاهی و عصرگاهی آنها در اکثر 
خیابان ســطح شــهر بویژه شهرک 
کوهسار آرام آرام جای خود را از چالش 
جدی داده اســت و انگار هیچ مرحمی 
عالج این مشکل شهری نخواهد شد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه 
: ماهنامه محلی در شماره جدید خود 
در ســتون موسوم به سوتی نامه تعدد 
و کثــرت بیش از حــد آن را به گردن 
شهرستان های مجاور انداخت.برخی 
از حامیان حقــوق حیوانات که نیز از 
وجود چنین حیواناتی سخت مدهوش 
هســتند شــهروندان را به فراگیری 
آموزش های الزم برای همزیســتی 

با آنان ترغیب کردند.
در حدود یک سال پیش به واسطه 
اعتراض هــای فراوان شــهروندان 
نســبت به این موضــوع ، کار گروه 
ســالمت و امنیت غذایی شهرستان، 
شــهرداری را از اتالف آنها منع و آنان 

را مجاب به اجرای طرح زنده گیری و 
عقیم سازی نمود.

شــهرداری نیــز با هزینــه کرد 
میلیونــی مکانی برای نگه داری آنان 
بنــا و با گماردن چندیــن نیرو ،عمال 
مســئولیت حفاظت آنها را عهده دار 

شد.
یکی از خبر گزاری های محلی  که 
در اثنای اعتراضات مردمی خواســت 
رســالتی برای خود تدویــن کند تیر 
اتهامش را به ســمت اداره حفاظت از 
محیط زیست نشــانه و آنان را مقصر 
اصلی این مشــکل دانســت که البته 
محمد فریــدی رئیس وقت این اداره 
در پاســخی گفــت اداره حفاظت از 
محیط زیست مسئول حفظ گونه های 
جانوری و وحشی خارج از زیست بوم 
بوده و ســگ و گربه جــز گونه های 
اهلی محســوب می شوند .طرحی که 
عمال هیچ موفقیتی در آن مشــاهده 
نشــد و با آغاز فصل سرما به دلیل نبود 

سرپناه و مواد غذایی مناسب جمعیت 
حاشیه نشین این حیوانات را مجددا به 
سمت محیط شهری سوق داد.فارغ از 
مخدوش شدن سیمای شهری توسط 
این حیوانات متاســفانه در طول یک 
سال گذشــته مواردی از قبیل حمله 
به یک کودک و یک بانو در شــهرک 
کوهســار گزارش که نشات گرفته از 
حملــه گله ای آنان بوده اســت.عدم 
ریشــه یابی درســت و مناســب این 
مشــکل و مرتفع نمــودن آن از مبدا 
شــاید اصلی ترین علت عدم مبازره 
مناســب به این حیوانات بوده که روز 

به روز بر تعدادشان افزوده می شود.

نشســت مشــترک رئیس بنیاد فیروزکوه با مرکز قلم چی در خصوص 
بررسی مشــکالت تحصیلی دانش آموزان شاهد و ایثارگر برگزار شد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه : اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
فیروزکوه با مرکز قلم چی این شهرســتان جلسه ای جهت بررسی مسائل 

و مشــکالت آموزشی دانش آموزان تحت پوشش این اداره برگزار کرد.
غالمرضا نیکدل رئیس بنیاد شــهید وامورایثارگران فیروزکوه در این 
نشســت اظهار داشــت: آینده کشور به دســت جوانان و نوجوانان عزیز 
ماســت و می بایست به ارتقاء ســطح علمی این قشر از جامعه توجه ویژه 

کرد.
وی افزود: همگی باید دست به دســت هم بدهیم تا جوانان و نوجوانان 
ما خصوصًا افرادی که اســتعداد ویژه ای دارنــد، امکانات کافی در اختیار 

داشــته باشند و بتوانند مدارج عالی به دست آورند.

مشکالت دانش آموزان شاهد فیروزکوه بررسی شد

فرمانــدار فیروزکــوه گفت: اعتمــاد مردم 
باالتریــن ســرمایه اوقاف اســت و متولیان در 
زمینه وقف می بایســت با در نظر گرفتن مسائل 
عمومی و اجتماعی در راستای تقویت آن تالش 

کنند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
فیروزکــوه، مهدی یوســفی جمارانی در دیدار 
بــا رئیس اداره اوقاف شهرســتان فیروزکوه که 
به مناســبت دهه وقف انجام شــد گفت: یکی از 
کارهای نیکو و شایســته  کــه همچون صدقه 
جاریــه باقی می ماند و اثرات و برکات آن نصیب 

افراد جامعه می شود، سنت حسنه وقف است.
فرمانــدار فیروزکــوه افزود: وقــف یکی از 

ســنت های قدیمی ایران اســالمی است که از 
گذشته رواج داشــته و امرورز نیز جامعه نیازمند 
آن اســت که با فرهنگ سازی این سنت بیش از 
گذشــته ترویج پیدا کند و با احیای آن بسیاری از 

مشکالت اجتماعی رفع شود.
وی احیای موقوف و کســب درآمد پایدار از 
موقوفــات را از جدی تریــن اقدامات مجموعه 
اوقاف دانست و افزود: موقوفات باید کامال حفظ 
شده و درآمدهاي حاصل از وقف به درستي خرج 
شود  و این موضوع، فرهنگ سازي است چرا که 
مردم اعتماد بیشــتري پیدا کرده و اموال مادي و 

معنوي بیشتري را وقف مي کنند.
وی توضیح داد: زمانــي که درآمد حاصل از 

وقف در جایگاه خود خرج نشــده و نماد بیروني 
نداشته باشــد، مشــکالت عدیده اي به وجود 

مي آید.
وی خاطر نشــان کرد: اطالع رسانی خوب، 
صحیح و بــه موقع هم می تواند در گســترش 
وقف و تشــویق مردم به انجام این عمل صالح 
موثر باشد، چون وقتی که مردم از برکات دنیوی 
و اخروی وقف مطلع شــوند و ببینند که چه افراد 
خیری اقــدام به وقف مال و اموال خود کرده اند 
به طور یقین تشــویق می شوند و به این امر خیر 

گرایش پیدا می کنند.
 وی افزود: بســیاری از مردم خواســتار ارائه 
کمک هــای مالی بــه  اماکن  مقــدس و بقاع 

متبرکه هســتند اما بــه چگونگی این کار واقف 
نیســتند بنابراین تشکیل هیئت های امنا موجب 
ســامان دهی اینگونه امور خواهد شد و مدیریت 
این اماکن نیز باید با تکیه بر قدرت مردم صورت 

گیرد.
وی خواســتار ساماندهی اســناد  وقفی شد و 
گفت:  ثبت و ســاماندهی اسناد وقفی به عنوان 
یکی از سرمایه های اصلی کشور  با هدف حفظ و 

صیانت از حقوق موقوفات ضروری است.
گفتنی است در این دیدار رضا سلمانی رییس  
اداره اوقاف شهرســتان فیروزکوه گزارشــی از 
روند اقدامات و فعالیت ها و موقوفات شهرستان 

ارائه کرد.

اعتماد مردم؛ باالترین سرمایه اوقاف 

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

معاون فرماندار گفت:الزم اســت پیش از هرگونه ساخت و ساز 
مراحل قانونی صدور پروانه ساخت از طریق بخشداری و شهرداری 

صورت گیرد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه : حیدر قاســم زاده در گفتگو با 
خبرنگاران در خصوص ســاخت و ساز های غیر مجاز در شهرستان 
گفت:جلوگیری از ساخت و ســازهای غیر مجاز یکی از بحث های 
بسیار اساسی و مهم در این شهرستان است که باید با جدیت کنترل 
و نظارت شود.معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار افزود: ساخت 
و ســاز غیر مجاز در مناطق شهری و روســتایی پدیده ای است که 
عالوه بر مشــکالت اجتماعی، در زمینه خدمت رسانی به مردم نیز 

مشکالتی را به وجودمی آورد.
وی ادامــه داد: در چند روز اخیر مطالبــی در فضای مجازی در 
خصوص قانــون تعیین تکلیف امالک واقــع در طرح های دولتی 
و شــهرداری مطرح شــده اســت که این قانون برای شهرداری ها 
کاربرد داشــته و در روســتاها امکان اجرا و جنبــه عملیاتی ندارد.

قاســم زاده توضیح داد: لذا اهالی روســتاهای شهرستان فیروزکوه 
در بخش های مرکزی و ارجمند با آگاهی از قوانین مرتبط با ساخت 

و ســاز و عدم اســتناد به مطالب نا صحیح از احداث بنای غیر مجاز 
در محدوده بافت و خــارج محدوده خودداری کنند.معاون فرماندار 
اضافه کرد: قطعا افراد با ســاخت و ســاز های غیر مجاز دچار ضرر و 
زیان جبران ناپذیری خواهند شــد و در همین راســتا در صورت نیاز 
به اخذ اطالعات بیشــتر شهروندان و روســتاییان عزیز میتوانند به 

بخشداری ها و شهرداری ها مراجعه نمایند.

ایستگاه تاکسی در محل میدان سپاه مستقر می شود 
اســتقرار ایستگاه تاکسی در محل میدان سپاه )امام خمینی)ره(( 

در جلسه شــورای هماهنگی ترافیک شهرستان فیروزکوه مصوب 
شد.

 حیدر قاسم زاده در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان 
فیروزکوه با اعالم استقرار ایســتگاه تاکسی در میدان امام خمینی 
)ره( )ســپاه( اظهار داشــت: با عنایت به درخواست سازمان حمل و 
نقل و ترافیک در خصوص اســتقرار ایستگاه تاکسی در محل میدان 
ســپاه، کلیات موضوع در جلسه مطرح و با رعایت کلیه نکات ایمنی 

و مقررات ترافیکی مورد تصویب قرار گرفت.
 قاســم زاده افزود: با توجه به دستورالعمل نحوه احداث سرعت 
گیرها در معابر اصلی و فرعی شهری، سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری می بایســت تمهیدات الزم بمنظور اصالح ســرعت 
گیرهای نصب شــده بر اساس اولویت اقدام و نتیجه را به دبیرخانه 

شورای ترافیک اعالم کند.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص خط کشی و نصب سرعت گیر 
در محدوده بافت روســتای اهنز مقرر شد دهیار روستا با هماهنگی 
و نظــارت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و پلیس راهور ضمن 

جانمایی و رعایت کلیه موارد ایمنی ترافیکی اقدام کند.

تاکید معاون فرماندار بر آگاهی شهروندان از قوانین ساخت و ساز 

سگ هایی که بالی جان مردم شدند ؟!

معاون ساخت و توسعه راه ها وزارت 
راه و شهرســازی از تکمیل و بازگشایی 
جاده گرمسار- فیروزکوه تا پایان سال 

۹۸ خبر داد. 
فیروزکوه:  جام جم  خبرنگار 
محمدرضــا کدخدایــی زاده در جمع 
مســئوالن و پیمانــکاران حــوزه راه 
شهرســتان گرمســار اظهار داشت: 
پیشــرفت فیزیکــی تکمیــل جاده 
گرمسار- فیروزکوه مطلوب و قابل قبول 

است.وی افزود: بخشی از مطالبات تعهد 
شــده پیمانکاران با توجه به اعتبارات و 
مصوبــات ســفر ریاســت جمهوری 
پرداخت شــده اســت و در حال حاضر 
نیز ســه پیمانکار به صــورت مجزا در 
سمنان و تهران در حال فعالیت هستند.

معاون ساخت و توسعه راه ها وزارت راه 
و شهرسازی با اشــاره به پیگیری ها و 
تالش های انجام شــده برای تکمیل 
این پروژه گفت: با تحقق موارد پیگیری 

شده و همکاری پیمانکاران و در صورت 
شرایط جوی مناسب این طرح تا پایان 
سال تکمیل و جاده گرمسار - فیروزکوه 
بازگشایی مناســبی خواهد داشت و به 
عنوان راه اصلی در دسترس مردم قرار 

می گیرد.

تکمیل جاده گرمسار - فیروزکوه، تا پایان 
امسال 
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مدیر جهاد کشــاورزی فیروزکوه از برداشــت 7هزار تن انــار از باغات این 
شهرســتان خبر داد و گفت: فیروزکوه ۴۰ درصد انار مصرفی اســتان تهران را 

تامین می کند و نیمی از این محصول نیز صادر می شــود.
خبرنگار جام جم فیروزکوه :رضا فرازی در جمع خبرنگاران با بیان این 

که دانه ســیاه ؛ عروســکی و گلو باریک ارقام انارهای کشت شده در فیروزکوه 
اســت، گفت: فیروزکوه ۴۰ درصد انار مصرفی استان تهران را تامین می کند. 

مدیر جهاد کشــاورزی فیروزکوه گفت : ۳۰۰ هکتار از باغات مناطق جنوب 
غرب فیروزکوه به کشــت انار اختصاص یافته اســت و بیش از 7 هزار تن انار از 

باغات این شهرســتان جمع آوری و روانه بازار مصرف شود.
وی اضافه کرد: از این میزان محصول ۳۴۰۰ تن به کشــورهای حاشیه خلیج 
فــارس و هند صادر می شــود و از این راه حــدود ۳۰۰ میلیارد ریال درآمد ارزی 

عاید کشورمان می شود.

برداشت 7 هزار تن انار از باغات فیروزکوه  ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

سرپرست امور آب فیروزکوه بر لزوم ساماندهی و 
الیه روبی رودخانه ها در نقاط حادثه خیز تاکید کرد. 
 به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
تهران، »وحید مرادی نسب » در جلسه هم اندیشی 
و هماهنگی موضوعات مرتبط با حوزه منابع آب که 
با حضور نماینده شهرستان های دماوند و فیروزکوه 

در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
 با بیان این مطلب اظهار کرد: الیروبی رودخانه ها 
در نقــاط حادثه خیز به منظور افزایش ضریب ایمنی 
آبگذری سیالب در این شهرستان ،آزادسازی بستر 
و حریم مجاری آب های ســطحی و نیز ساماندهی 
واحدهــای پرورش ماهــی و گلخانه های واقع در 
مجاورت رودخانه ها بایســتی در اولویت قرار گیرد.

مدیر امور منابع آب فیروزکوه ضمن ارائه گزارشــی 
از عملکــرد امور آب در ســال جاری در بخش های 
مختلــف و تاکید بر اینکه در ســال جاری تاکنون 
حــدود ۸ کیلومتر از مســیر رودخانه ها در مجاورت 
روســتاهای آتشــان،دهگردان، جلیل آباد و مهاباد 
الیروبی شــده و ظرفیت آبگذری رودخانه افزایش 
یافته اســت، ادامه داد: اقدام منسجم امور در جهت 
بازگشــایی بســتر و حریم و رفع تصــرف از آن در 
برنامه ســال جاری امور قرار داشته که با همکاری و 
همیاری مقامات شهرســتانی تحقق خواهد یافت.

وی ضمن تاکید بر لزوم تغییر و نگرش بهره برداران 
و حقابــه بران به منابع آبی عنوان کرد: کشــاورزی 
از حالت ســنتی در جهت بهینه سازی مصرف آب و 
افزایش ضریب بهره وری آب در مصارف کشاورزی 
و نیز با هدف اصالح الگوی کشت و الگوی مصرف 
بایســتی تغییر یابد.مرادی نسب همچنین تصریح 
کــرد: اعمال حاکمیت امور در جهت بهینه ســازی 
آب، مقید نمودن حقابه بران به نگاه کاالی با ارزش 
و غیر قابل جایگزین وترغیب آنان به استفاده بهینه 
از آب ضــروری و الزم اســت .وی با بیــان اینکه 
کارشناســان این امور با تمام ظرفیت خود نســبت 

به شناســایی و برطرف نمــودن نقاط حادثه خیز در 
مجاری آب های ســطحی اقدام می نمایند، افزود: 
ایــن امور با توجه به نزدیک شــدن فصول بارش و 
احتمــال وقوع بارش های شــدید زمینه عبور ایمن 
ســیالب را فراهم و از بروز حوادث احتمالی در این 
ارتباط جلوگیری می نماید و مراتب به مراجع زیربط 
از جمله فرمانداری ، بخشــداری مرکزی و ارجمند 
و همچنین شــهرداری ها نیز در جهت اصالح معابر 
و نقــاط حادثه خیز اعالم گردیده و امور آب قاطعانه 
پیگیــر موضــوع صیانت از بســتر و حریم در حوزه 

عملکرد می باشد.
سرپرســت امور آب فیروزکوه بــر لزوم نظارت 
دقیق بر صدور مجوزهای ســاخت و ســاز از سوی 
ارگا نهای ذیصالح تاکید و گفت: ارگان های ذیربط 
از جمله بخشــداری ها، فرمانداری و شهرداری ها 
در جهت جلوگیری از ســاخت و ســاز های صورت 
گرفته در مجاورت رودخانه بدون اســتعالم از امور 
آب خودداری نموده و از طرفی اداره محیط زیســت 
به دلیل صالحیت ذاتی آن می بایســت در راستای 
جلوگیری ازورود پســماندها و فاضالبهای شهری 
و روســتایی بــه منابع آبی اهتمام الزم را داشــته و 
همکاری الزم با امور آب در جهت تحت پیگرد قرار 

دادن متخلف اعمال نماید.
وی همچنین با اشــاره به اینکه پیگیری موضوع 
احــداث تصفیه خانه های بخش هــای فیروزکوه و 

ارجمند می بایســت از طریق شرکت آب و فاضالب 
به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد ادامه داد: در 
بخش آب های زیرزمینی نیز اکیپ گشت و بازرسی 
امور دائما در حال شناســایی چاه هــای غیر مجاز 
می باشــند و پس از شناســایی با اخذ حکم قضایی 

مسدود خواهند شد.
مرادی نســب در ادامــه افــزود: در خصوص 
تامیــن آب طرح های گردشــگری کم آب طلب در 
صورت امکان تحت پوشــش قراردادن شرکت آب 
و فاضالب روســتایی، این امور همکاری های الزم 
را معمول خواهد داشــت. سرپرست امور منابع آب 
فیروزکوه در ادامه ضــرورت و اقدامات فرهنگی و 
فرهنگ ســازی جهت جلوگیــری از هدر رفت آب 
را اجتناب ناپذیر دانســت و افزود : بر خالف ظواهر 
امر که گاهی شــهروندان دچار ابهام در کمبود آب 
در شهرســتان فیروزکوه به دلیل وجود ســد نمرود 
و رودخانه های نســبتًا پر آب شهرستان می باشند، 
هنوز جدیت بحران خشکســالی و کمبود آب را آن 

چنان که باید حس نکرده اند .
وی گفت : ضرورت فرهنگ ســازی به موقع از 
ســوی ادارات ذی صالح مشــهود بوده و بایستی 
موضوع از طریق امــام جمعه در تریبون نماز جمعه 
شهرســتان و همچنین از ســوی ائمه جماعات به 

مردم شهرستان اعالم شود.
 مرادی نســب در پایان ضمن تاکید بر اینکه این 
امور تمام تالش خود را در راســتای فرهنگ سازی 
مصــرف بهینه آب و صیانت از منابع آب ســطحی 
و زیرزمینــی انجام خواهد داد ، خاطر نشــان کرد: 
کارشناســان آب ســطحی و زیرزمینی به واسطه 
وظیفه ذاتی خــود تا پایان رفع معضالت بســتر و 
حریــم انجام وظیفه کرد تالش دارند با هماهنگی و 
اقدامات منسجم در جهت تسهیل و روانسازی نقاط 
حادثه خیز و ســیل خیز، زمینه عبور ایمن سیالب را 

درمواقع بارشهای سیل آسا را فراهم نماید.

الیروبی 8 کیلومتر  از مسیر رودخانه های 
فیروزکوه 

عدالت محوری و ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سالمت 
از اهداف بیمه سالمت 

دکتر محمــد مصفا، رئیــس اداره بیمه 
ســامت در شهرســتان فیروزکــوه در 
گفتگویــی بــا خبرنگار جام جــم فیروزکوه  
برنامــه های هفته ملی بیمه ســامت جهت 
آشنایی بیشتر مردم، بیمه شدگان و ارائه 
دهندگان خدمات ســامت توسط سازمان 
بیمه سامت را اینگونه بیان کرد: سازمان 
بیمه سامت ایران در مهر سال ۹۱ تشکیل 
شــد و هفته ملی بیمه ســامت  که از ۳ تا ۹ 
آبان نامگــذاری  گردید فرصت مناســبی 
برای افزایش آگاهــی جامعه از فرآیندها 

و خدمات سازمان بیمه سامت می باشد .
صنــدوق هــا و پوشــش های بیمــه ای: 
پوشــش اتبــاع بیگانــه، صنــدوق ســایر 
اقشــار، صندوق کارکنان دولت، پوشــش 
بیماران خاص، صندوق روستایی، صندوق 

ایرانیان و سامت همگانی.

اهــداف این ســازمان: عدالت محوری، 
ارتقــاء ســطح کیفیــت در ارائــه خدمــات 
ســامت، کاهــش پرداخــت از جیب بیمه 
شــدگان، رفع همپوشــانی بیمه ای و بسط 
و گسترش برنامه  پزشــک خانواده  و نظام 

ارجاع در سراسر کشور.
صــدور و چاپ تمامی دفاتر این اداره در 
پیشــخوان خدمات دولت توســط  از سوی 
خانم شهرآشــوب واقــع در میــدان امام 
خمینی )ســپاه( با نظارت این اداره توســط 

خانم بوجاور  انجام  می گیرد.
در شهرســتان فیروزکــوه ۹ هزارنفــر 
تحــت پوشــش بیمه روســتایی هســتند 
که برای بیمه شــدن مبلغــی پرداخت نمی 
کنند.جهــت گرفتن خدمــت باید به مراکز 
بهداشــتی و درمانی منطقه مورد سکونت 
خودشــان مراجعــه و در صــورت نیــاز به 
بیمارســتان از طریق سیستم ارجاع  توسط 
پزشــک مرکز روســتایی ارجاع می گردد و 
تمام بیمارســتان های دولتی و دانشگاهی 

این بیماران را پذیرش می کنند
بیمــه شــدگان در صــورت انتقــاد یــا  
شــکایت با  شــماره ۱۶۶۶ تمــاس حاصل 
نمایند و سازمان بیمه پاسخگو خواهد بود 
همچنیــن مــی توانند بــه اداره فیروزکوه 

مراجعه یا با شــماره  ۷۶۴۴۷۲۳۴  تماس 
حاصل نمایند. 

اداره فیروزکوه دارای سه نیروی ثابت 
و یــک دفتر پیشــخوان دولــت در میدان 
ســپاه اســت و بیــش از ۱۲ هــزار بیمــه 
شــده سامت  می باشــند و نظارت بر دفتر 
پیشــخوان،  وصول مطالبات از اداراتی که 
بیمه شده بیمه سامت را دارند،   نظارت و 
بازرسی مطب ها و موسسات و بیمارستان 
طرف قرارداد اســناد مطب ها و موسسات 
را دریافت و رســیدگی می کنند، همچنین 
نســخه داروهای گرانقیمت را رســیدگی 

واقدام می کنند . 
اسناد خسارت متفرقه که از بیمارستان 
هــای غیــر طــرف قــرارداد  آورده انــد را 
دریافت و رســیدگی در  جهت پرداخت آن  

به  استان ارجاع داده می شود. 

مهندس تیموری مدیر عامل شرکت 
توزیع برق استان تهران و هیئت همراه با 

حضور در منطقه برق فیروزکوه ، ۸ طرح 
برق رسانی را مصوب کردند.

خبرنگار جام جم فیروزکوه : 
مهندس تیموری هدف از بازدید خود از 
منطقه فیروزکــوه را قدردانی از زحمات 

کارکنان و بررســی مشــکالت فنی و 
ساختاری این منطقه عنوان کرد.

وی کاهــش زمان خدمت رســانی 
به مردم، اطالع رســانی شفاف، کاهش 
میانگیــن زمان خاموشــی ها، وصول 

مطالبات و ارتقاء خدمات پس از فروش 
از محل وصول مطالبــات را مهمترین 
راهبردهای مشــارکت اعــالم کرد که 
باید در کلیــه مناطق مورد توجه و اقدام 

همکاران قرار گیرد.

8 طرح برق رسانی شهرستان به تصویب رسید 
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انتخابات مجلس و شورای شهر؛ روایتی از عرش تا 
فرش

قوه مقننه و قانون گذاری در چارت نظام جمهوری اســالمی 
ایران از قدرت بسیار باالیی برخوردار و در نگاه اولی می توان قوای 
مجریه و قضائیه را زیر مجموعه و در نگاه محســوس تر به گوش 
به فرمان این دانســت چون دو قوه انتصابــی قضائیه و انتخابی 
مجریه باید برای انجام امورات خویش پیرو مجموعه ای از دستور 
العمل هایی به نام قوانین می باشند و آن هم توسط کرسی نشینان 

بهارستان وضع و بعد از تایید شورای نگهبان وارد فاز اجرایی می شود.
حال چرا شیوه رای آوری در انتخابات مجلس و شورای شهر با هم متفاوت بوده و تفاوتی عرش 
تا فرش گونه دارداولین مورد از چرایی فوق حساســیت جایگاه و تفاوت قدرت تصمیم گیری دو 
نهاد ذکر شده است مجلس قانون می نویسد اما شورای شهر مصوب می کند تصمیمات مجلس 
بردی درسطح کشوری داشته اما دامنه اجرایی مصوبات شورای شهر در حیطه شهر و شهرداری 
خالصه می شودنقطه مشترک این دو نهاد تصمیم گیرنده وجود نهاد فرا دستی برای تایید نهایی 

امورات آنها است .
شورای نگهبان در مجلس و کمیته انطباق در شورای شهردر نشست مشترک نگارنده با یکی 
از اعضای ســابق شورای اسالمی شــهر فیروزکوه موضوع چگونگی رای آوری در آوردگاه های 
مجلس و شــورای اسالمی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت این عضو شورای اسالمی شهر 
روایتی از رای آوری یکی از اعضای شورای اسالمی شهر استان همجوار را برایم نقل کرد که در 
جای خود جالب بود وی گفت :فردی از بین 1۰۹ نامزد انتخابی در یکی از شهرستان های هم جوار 

موفق به کسب۸۸۸۸ رای شد.
 عدد قابل توجه رای آوری این عضو شورای اسالمی شهر سبب القای انرژی کاذب شده و وی 

خویش را برای انتخابات مجلس آماده کرد.
 جالب است بدانید بعد از اتمام انتخابات مجلس شورای اسالمی و اعالم نتایج ، علی رغم عدم 
موفقیت این فرد به تعداد ۸ هزار رای نسبت به آرای ماخوذه وی در انتخابات شورای اسالمی شهر 
کاسته شد.یعنی با افزایش دامنه حوزه رای گیری عمال نتیجه ای بر عکس حاصل شد یکی از اصلی 
ترین علت این موضوع را می توان در انتخاب لیســتی و انفرادی شورای اسالمی شهر و مجلس 
جستجو کرد تجربیات انتخاباتی نگارنده در ادوار گذشته حاکی از این بوده است. به علت کثرت نام 
نامزدها ،روحیات ناسیونالیستی رای دهندگان و نبود علم کافی در انتخاب سبب شده است بسیاری 
از رای آورندگان در ســبد آرای خاکســتری واقع شوند به جرات می توان گفت بالغ بر ۸۰ درصد از 
کسانی که قصد حضور در انتخاباتی چون شورای اسالمی شهر را دارند اسامی 1 یا نهایتا ۳ نامزد 
را از قبل برای انتخاباتی که لیست 5 نفره دارد مشخص و اتفاقات غیر قابل پیش بینی زمان اخذ 
رای تکلیف نفرات دیگر را معلوم خواهد کرد. اصلی ترین تفاوت فاحش انتخابات شورای اسالمی 
شهر با مجلس شورای اسالمی را می توان در لیستی و انفرادی انتخاب کردن نامزدها جستجوکرد 
یقینا فردی که برای حضور در انتخابات مجلس عزمش را جزم می کند از یک هفته پیش از شروع 

انتخابات نامزد مورد نظر خویش را حالجی و با جمع بندی کامل در سر صندوق حاضر می شود.
 بــه جد می توان گفت انتخابات انفرادی در روز رای گیری تحت هیچ عنوان دســت خویش 
هیجانات و آرای خاکستری واقع نخواهد شد پس شاید نفر اول شورای شهر در انتخابات مجلس 

از آخر اول شود .
مسعود حسینی 

مشــکل عــدم پخش 
روی  خارجی،  فوتبال های 

میز نماینده مجلس 

 حدود چندین هفته اســت که موضوع عدم 
پخش فوتبال هــای خارجی مــورد اعتراض 
بسیاری از شــهروندان و ورزش دوستان قرار 

گرفته است. 
فیروزکوه:نبود  خبرنگار جام جــم 
مراکز فرهنگــی و تفریحی در شهرســتان و 
بردودت ناشــی از شــش ماهه دوم سال سبب 
شده تفریح شبانه بســیاری از مردم با نشستن 
به پای گیرنده ها و تماشــای مسابقات فوتبال 
ســپری شــود بال فاصله بعد از داغ شدن تب 
ایــن موضوع، مراتب از طریــق میرزایی نیکو 
پیگیــری و وی  گفت :  بــا رایزنی های انجام 
شده این مشکل فعال به صورت مقطعی مرتفع 

شده است.
 نماینده مجلــس دوره دهم حوزه انتخابیه 
تصریح کرد : در این راســتا   با گروســی معاون 
پارلمانی رســانه ملی پیگیر شــدیم  همچنین 
مراتب به موســوی مقدم مقائم مقام ســازمان 

صدا و سیما ارجاع داده شد.
 این نماینده  با اشــاره بــه اینکه برای حل 
دائمی این مشکل نیاز به نصب فیبر اختصاصی 
در شهرستان است افزود : نصب فیبر اختصاصی 
نیاز به هزینه ای ۳۰۰ میلیون تومانی داشته که 
باید از محل بودجه های شهرستانی تامین شود.  
قاســم میرزایی نیکو خاطر نشــان کرد :فعال با 
مســئولین امر هماهنگي الزم انجام شده تا با 
کدگذاري از شهرستان هاي مجاور این مشکل 
به صورت مقطعي مرتفع تا انشــاهلل بعد از نامه 
نگاري هــا جهــت رفع کامل این مشــکل در 

ماه هاي آتي اقدامات الزم انجام شود.

مهین خلیل ارجمندی در این بازدید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه پخت ، عرضه 
نان مناسب و بهداشت نانوایی ها از سوی دستگاه های ذی ربط تاکید کرد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه : معاون برنامه ریزی فرماندار اظهار داشت :باید 
بصورت مستمر بر نحوه چگونگی ارائه خدمات توسط نانوایی ها در شهرستان از طرف 
دســتگاههای ذیربط نظارت شودوی افزود: تحویل نان بی کیفیت به شهروندان به 

هیچ وجه قابل قبول نیســت و متولیان امر در قبال این موضوع مســئول و پاسخگو 
هستند والزم است همواره به این مسئله توجه شود.

وی ضمــن تذکر به کلیه نانوایی ها به رعایت بهداشــت و پخت نان با کیفیت در 
نانوایی ها تاکید کرد و سپس افزود: ضروری است که بازدید ها و نظارت ها در این زمینه 
بصورت جدی صورت گیرد و نسبت به عرضه نان با کیفیت دقت نظر بیشتری شود.

به گفته ارجمندی در جریان این بازدید ها ، کیفیت ، کمیت ، رعایت بهداشــت فردی 
کارگران ، نوع برخورد نانواها با شهروندان ، وزن چانه های هر قرص نان با توجه به نوع 
نان، بررســی شــد.در این بازدید که بیش از دو ساعت به طول انجامید ، مدیر بازرسی 
فرمانداری , رئیس اداره صنعت ومعدن و تجارت شهرستان ، نماینده تعزیرات، اماکن، 

کارشناس بهداشت نیز حضور داشتند.

بازدید سرزده معاون فرماندار فیروزکوه از نانوایی ها 

جناب آقای مهندس میرزایی نماینده محترم منطقه دماوند 
فیروزکوه از زحمات و پیگیری های جنابعالی در امورات حوزه 
انتخابیه جای تشــکر و  قدر دانی دارد همانگونه مستحضرید 
مشکالت منطقه فیروزکوه و دماوند و رودهن بسیار عدیده و 
با اینگونه اقدامات حداقل مرهمی روی زخم های کهنه بوده 
و کمی تسکین درد می باشد برای درمان واقعی ، نیاز به همت 
و عزمی ماندگار می باشد  که امید است با درایت و خرد جمعی 
و آینده نگری واقع بینانه در توســعه همه جانبه و ایجاد کسب 

و کار و اشتغال پایدار سنگ بنایی ماندگار به یادگار گذاشت 
همانگونه می دانید رنج مردم منطقه عدم اشتغال و تامین 
درآمــد مکفی بــرای تامین معاش و امورات زندگی شــان و 
عدم اعتماد به آینده در پایداری اشــتغال و بهره دهی سرمایه 
گذاریشان هست ، رنج کشاورزان ، دامداران و تولیدکنندگان 
هر روز بیشتر و غمشــان در یک بخش باغداران از زبان شما 
در مجلس بیان شــد اما در بخش مرغداری ها ، گاو داری ها ، 
گوســفند و صنایع کوچک موجود و.... و تعطیلی شرکت های 
مستقر در شهرک های صنعتی منطقه می باشد . پیامد اولیه آن 
را در کاهش جمعیت جوان منطقه و مهاجرت به شــهرهای 
دیگر و کاهــش جمعیت دانش آمــوزی منطقه بخصوص 

شهرستان فیروزکوه می باشد
روســتاهای ما علیرغم ایجاد زیر بناهای اولیه همانند آب 
و برق و گاز و ارتباطات و دسترســی به اینترنت هر روز دریغ از 
دیروز که خالی از سکنه و مهاجرت جوانان و تعطیلی مدارس 
و جایگزینی نیروهای کار غیر ایرانی و تبعه دیگر کشورها شده 
است. چرایی این پیامد و دستاورد نامبارک در کوته بینی های 
مدیریتی و تصمیمات غیرکارشناسی و یا کارشناسی های تک 
بعدی بدون توجه به روندهای توســعه و تحوالت کسب و کار 
و فناوری های تاثیرگذار و مناسبات اجتماعی و سبک زندگی 
بوده اســت . در این مجال نمی توان به همه مصادیق اشــاره 
داشــت و باید با عزم خبرگانی مســئله شناسی محرومیت از 
تراز توسعه انجام شده و برای برون رفت فارغ از نگاه سیاسی و 
جناحی مبتنی بر ضرورت های منطقه ای برنامه ریزی و اقدام 

نمود اما در مورد سله بن که در تصمیمات اخیر به آن اشاره شد 
یکــی از نمونه ها و مصادیق بارز اینگونه تصمیمات و مصائب 

وارده بر مردم سله بن می باشد
مشــکل مردم سله بن در وهله اول مشکل کل شهرستان 
می باشد که در آینده نه چندان دور جنگ آب بین مردم منطقه 
و همسایه پایین دســت ) زرنگ و رند(منطقه که حق ابه اش 
ته مانده آب مصرفی منطقه می باشــد که با شیوه های متنوع 
از دخالت های مدیریتی تا .... بســان دایه دلســوز تر از مادر با 
دادن آب نبات های همانند تصمیــم دیروز دهان ها را کاذب 
شــیرین کرده ) فارغ از اینکه زهر جانسوزی است که در وجود 
مردم می ریزند ( تا با بهانه شــهرک چزکین آبرسانی به 2۰۰۰ 
هکتار اراضی کشاورزی که 1۰ سال است مسکوت مانده برای 
همیشه فراموش شود تا کل حق آبه برای خود خواسته و حتی 
مالکیت و تاریخ حبله رود را به نام خود جعل کرده و از سیما ملی 
پخش کنند صدای از هیچ مسئول و حتی جنابعالی هم در این 
جعل تاریخــی در مجلس بر نیامده که حبله رود و حق ابه آن 
متعلق به مردم فیروزکوه است و در صورت مازاد آب منطقه به 

دشت های ایوانکی و گرمسار هم می رسد !! 
آقای مهندس مشکل مردم سله بن جابجایی و جایگزینی 
روستا نیست مشکل اصلی مردم سله بن عدم توجه به نیازهای 
اصلی شان یعنی ایجاد اشتغال پایدار و ایجاد ناامنی و مهاجرت 
جوانان و تنهایی پدران و مادران می باشد بختک شوم سد بیش 
از ۶۰۰ هکتار اراضی مرغوب روســتا نابوده کرده کشاورزی 
تعطیل شده آب کشاورزی برای پر کردن دریاچه گسیل شده 
، آبرســانی کشــاورزی با هزینه کرد چندصد میلیون تومانی 
مردم فراموش شــده است برای اینکه اصل موضوع آبرسانی 
به چزکین خدشــه دار شود سیاست جایگزینی روستا و تغییر 
کاربری اراضی با نیت های آنچنانی بدســت عده معدودی از 
افراد روســتا کلید خورد ، و همین نکته کفایت کرد که اصلی 
ترین خواسته صد در صدی مردم کامال فراموش شود و با وجود 
مصوبه استانداری که تا آبرسانی کشاورزی به اراضی چزکین 
صورت نگرفته هیچ اقدام دیگری در ســاخت و ســاز سد و..،، 
انجام نپذیرد  هیچ مسئولی در عدم پیگیری و اقدام انجام نشده 
مورد ســوال واقع نشود . از سوی دیگر هم با عنوان جابجایی 
فرصــت هرگونه ســرمایه گذاری برای کســب و کارهای 
گردشــگری را از مردم سله بن در مجاورت دریاچه سلب کنند 

و با ایجاد فنس و توری پای گردشگران را به روستا قطع کنند. 
هم شــما و همه مدیران و مســئوالن از ســطح بخش تا 
دولت و مجلس خوب واقفند که ســد و آبگیری سد )در نهایت 
آبگیری( با روســتای سله بن هیچ تعارضی نداشته و نخواهد 
داشت و تنها بخش ناچیزی از بخش جنوبی روستا در تراز پیک 
آبگیری خواهد بود و آنهم با روش های که در کشورهای حاشیه 
انجام دادند با ایجاد ساحل توریستی بزرگترین پایگاه اشتغال 
و مانــدگاری جوانان را رقم خواهد زد. و خواســته همه مردم 
افزایش بافت در مجاورت روستاســت و در تمامی درخواست 
خواسته بالغ بر ۸۰ درصدی مردم شده است ، چرا مسئله فرعی 
روســتا بجای مسائل اساسی برجسته می شــود!؟! خواسته 
اکثریت مردم که زندگی در روســتای سله بن و ایجاد کسب 
و کارهای گردشــگری، آبرسانی کشاورزی به دشت چزکین 
برای احیای کسب و کار کشاورزی و... نادیده گرفته شده و تنها 
جایگزینی شــهرک ؟!! بواسطه خرید های زمین کشاورزی و 
تغییر کاربری کشــاورزی به مسکونی که خواسته حدود 1۰ تا 
2۰ درصدی مردم بوده همواره در تصمیمات تیتر اول می باشد 
آقای مهندس انتظار همه مردم از شــما که در گازرسانی 
هم دوش مردم و شــورای پر تالش روســتا بودید و الحمدهلل 
بعد از 1۰ سال ظلم به مردم تبدیل به خدمت برای مردم شده 
این بود که با حضور وزیر جهاد کشــاورزی و جناب آقای دکتر 
جهانگیری  دســتور به تامین اعتبار کامل آبرسانی کشاورزی 
در بازه محدود تا انتخابات آینده مجلس رقم می خورد واال این 
موضوع ساخت و ساز چزکین بواسطه سرمایه گذاران آنچنانی 
راه خــودش به جلو برده و البی های قدرتشــان بیش از توان 
اهالی روستا و خواسته هایشــان بوده ودر همه ادوار پیگیری 

شان روزافزون وجود داشته و دارد.
 آقای مهندس بقول ســپهری »چشــم ها را باید شست 
و...«توســعه منطقه و کمک به مردم را باید در تامین خواسته 
اساسی مردم با شــناخت تحوالت واقعی آینده جستجو کرد 
قضاوت آینده و آینده پژوهی را باید در تصمیمات امروز دخیل 
دانست تا بسان گذشــته حال و روزمان اینگونه بد نباشد اگر 
امروز حال و روز مان خوب نیســت بواسطه تصمیمات خوش 
نما اما کوته عمر دیروز بوده اســت واال همانند قبل » این نیز 

بگذرد «
با احترام محسن باهو

دلنوشته ای به آقای مهندس 
یادداشت
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»مجتبی کثیریــان« قاضی جوان شــعبه 1۰1 دادگاه فیروزکوه که 
حکمی جالب برای یک شــکارچی صادر کرده بود، خبرســاز شــد. وی 
از احــکام جایگزین و جالــب دیگری مانند خواندن کتاب های شــهید 

مطهری و شــرکت در طرح محسنین کمیته امداد سخن گفت.
چهــارم آبان خبر حکــم متفاوت قاضی جوان برای یک شــکارچی 
غیرمجاز خبرســاز شد؛ ماجرا از این قرار بود که شکارچی غیرمجاز میش 
باید با تأمین علوفه حیوانات وحشــی درفصل سرد به میزان ماهانه 5۰۰ 
کیلوگرم به مدت دو ســال و همچنین پاکســازی منطقه حفاظت شده از 
زباله با نظارت اداره محیط زیســت شهرســتان فیروزکوه تنبیه می شد. 
ایــن حکم جالب را به فال نیک گرفتیم و با قاضی جوان دادگاه فیروزکوه 

به صحبت نشستیم.
مجتبی کثیریان قاضی شــعبه 1۰1 دادگاه فیروزکوه که متولد 1۳۶2 
است در مصاحبه ای درباره حکم متفاوتی که در مورد شکارچی غیرمجاز 
داشته است، اظهار داشت: در قانون مجازات اسالمی مجازات جایگزین 
حبس به عنوان یک مســئله جدی مطرح شده است و قانونگذار به سمتی 

پیش می رود که مجازات حبس، شــالق و جزای نقدی را منتفی کند.
وی با بیان اینکه در این قانون بیشــتر بحث جرم شناســی مورد تأکید 
اســت، ادامه داد: ما باید یک ســری مجازاتی را به افراد بدهیم که افراد 

تنبیه بشوند و چیزی یاد بگیرند.

قاضی شــعبه 1۰1 دادگاه فیروزکوه با اشــاره به پرونده  شــکارچی 
غیرمجــاز، خاطرنشــان کرد: بــرای این پرونده تا ســه ســال حبس 
می توانســتیم صادر کنیم کــه در هنگام رای دادن به نظرم رســید که 
در بحث شــکار غیرمجاز بحث آموزشــی از هر مجازات دیگری اهمیت 
بیشــتری دارد لذا تشــخیص دادم که این شــخص به جای زندان، در 
فصول ســرد یعنی شش ماهه دوم سال نســبت به تهیه علوفه به میزان 
5۰۰ کیلوگرم و نســبت به پاکسازی مناطق حفاظت شده که اداره محیط 

زیست فیروزکوه تعیین می کند اقدام کند.
کثیریــان به اهمیت این آرای صــادره در کمک به اداراتی که از نظر 
مالی و نیرو در مضیقه هســتند اشــاره کرد و افزود: همه ما باید به سمت 

ایــن مجازات ها برویم چرا که در اصل قانون این را از ما می خواهد.
وی در ادامــه ابراز داشــت: با مطالعه در فقه متوجه می شــویم بحث 
حبس را خیلی کم تعیین کردند و بیشــتر بحث شــالق و مصادره اموال 
درنظر گرفته شــده اســت و همه ما وظیفه داریم بیشتر باید به دنبال این 
باشــیم که فردی مثال شــکار غیرمجاز انجام داده دیگر این کار را انجام 
ندهد و متوجه شــود و به نتیجه برســد که عمل او فارغ از قانون یک کار 

قبیح است.
قاضی شــعبه 1۰1 دادگاه فیروزکوه به پرونــده دیگری که برای آن 
حکم جایگزین صادر شــده اســت، تصریح کرد: در حکم دیگری برای 

فردی که شرب خمر انجام داده بود، بنا به عرف امکان صدور حکم حبس 
وجود داشــت اما برای او حکم مطالعه کتب شهید مطهری صادر شد. 

جالب تر آنجاســت که خــود متهم بعد از آن نزد من آمد و اعتراف کرد 
با مطالعه حماســه حســینی اســتاد مطهری در بین آن  آثار خیلی چیزها 
فهمیــده و در ذهن و روانش اثر گذاشــته اســت و ما بایــد به دنبال این 

تأثیرات و عدم تکرار جرم توســط شخص خاطی در مجازات باشیم.
کثیریــان با تأکید بر اهمیت ریشــه کنی جرم، یادآور شــد: به عنوان 
نمونه دیش هــای ماهواره به خصوص در نقاط شــمالی تهران به وفور 
دیده می شــود که ما در این جرم جریمه نقــدی 5۰۰ هزار تومانی تعیین 
شــده، و تأثیری روی مجرم ندارد پس در قوانین باید به دنبال ریشه کنی 

این جرم ها به جای مجازات حبس و جزای نقدی بی اثر باشــیم.
وی در با اشــاره به حکم دیگر جایگزین حبس برای یک مجرم دیگر 
بیان کرد: برای یک فرد دیگر که باید به زندان یا شــالق محکوم می شد 
حکم جایگزین صادر شــد تا فرد با مراجعــه به کمیته امداد فیروزکوه در 
طرح محســنین شرکت و با حمایت مالی از کودکان بدسرپرست در یک 

اقدام اجتماعی مشارکت کند.

احکام متفاوت قاضی جوان فیروزکوه؛ 

مطالعه کتاب به جای زندان؛ کمک به ایتام 
به جای شالق
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اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول
رسد به دولت وصل تو کار من به اصول

قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا
حافظفراغ برده ز من آن دو جادوی مکحول

نهم ربیع االول 
هجــري   2۶۰
قمري بــه عنوان 
روز نخست امامت 
ولــي عصر )عج( از 
متعددي  جهــات 
داراي اهمیت است، 
این روز ضمن اینکه 
در زمــان خــود به 
مهمترین  عنــوان 
رویداد جامعه اســالمي تلقي می شد در تمامي 
سالروزهاي یازده قرن گذشته نیز از همان اعتبار 
و اهمیت برخوردار بوده اســت چراکه وقوع آن 
در زمــان خود حاوي پیام هــاي متعددي براي 

حکومت و جامعه مسلمین بود.
بررسي تاریخ نشان می دهد اگر موضوع آغاز 
امامت ولي عصر )عج( مانند سایر امامان مطرح 
می شــد به یقین یا جامعــه از پذیرش یا باور آن 
ســرباز می زد یا حکومت هاي زورمدار حاکم بر 

امت اسالم از وقوع آن جلوگیري می کرد.
از این جهت بستر چگونگي آغاز امامت ولي 
عصر )عج( سالها پیش از تولد و حتي با چگونگي 
معرفي امامان دهم و یازدهم آماده سازي شد تا 
در نهایت حیله هاي دشــمنان در مقابله با اصل 
امامت کارســاز نشود و عقاید سست بسیاري از 
مســلمانان آن زمانه نیز از بــاور امامت آخرین 

منجي عاجز نشود.
ســیر مظلومیت امامت از حضرت علي )ع( 
آغاز شــده بود که در مسیر خود صلح مظلومانه 
و تحمیلي امام حســن مجتبي)ع( و قیام خونین 
اباعبداهلل الحســین)ع( را نیز تجربه کرده و در 
پــس دو قرن نتیجه اي را رقم زده بود که ناگزیر 
موضوع امامــت حضرت حجت )عج( را متمایز 
می کــرد و تدبیري دیگــر را می طلبید و از این 
جهت اراده خداوند براي امامت حضرت مهدي 
)عــج( در غیبت، انتظار و ظهــور قرار گرفت به 
همیــن جهت توجه به تاریــخ و چگونگي آغاز 
امامت آن حضرت در حکومت اسالمي هم یک 

ضرورت و هم یک تکلیف است.

امام دوازدهم شــیعیان، حجت ابن الحسن 
المهــدی عجل اهلل فرجه الشــریف، در شــب 
جمعه نیمه شــعبان ســال 255 قمری والدت 
یافــت، از آن زمان تا ســال 2۶۰ قمری که پدر 
بزرگوارش امام حســن عسکری)ع( به شهادت 
رسید، همواره در نهان می زیست و جز معدودی 
از خــواص اصحاب پدرش، کســی و خصوصًا 
دســتگاه جائر خلفای عباســی از زنده بودن و 

احوال او آگاهی نداشتند.
در روز شــهادت امام عسکری)ع( یعنی روز 
هشــتم ماه ربیع االول که عده ای از مردم برای 
مراسم تشییع و خاکســپاری آن حضرت آمده 
بودنــد، در انظار ظاهر گردیــد و عموی خود، 
جعفر کــذاب را که آماده نمازگــزاردن بر پیکر 
امام یازدهم شده بود، به کنار زد و بر پیکر مطهر 

پدر نماز گزارد.
همین که این خبر در شــهر منتشــر گردید، 
ماموران المعتمد، خلیفه عباســی، به خانه امام 
عسکری)ع( هجوم آوردند تا مهدی)ع( را بیابند 
و گــردن زننــد، امام دوازدهم، بــه امر خداوند 
حکیم، از انظار غایب شد و دوران غیبت صغری 
آغاز گردید که تا سال ۳2۹ قمری ادامه داشت.

با بررسي تاریخ عصر غیبت صغري تردیدي 
باقــي نمي ماند که حرکت امــام عصر)عج( در 
نماز گزاردن بر پیکــر پدر بزرگوارش و برخورد 
با عمویش جعفر پسر امام هادي)ع( و برادر امام 
حســن عسکري)ع( در این مســیر در راستاي 
اعــالن عمومي آغــاز امامت ایشــان صورت 
گرفته زیرا در مهمترین رویداد دنیاي اسالم در 
آن روز حضرت مهدي)عج( به عنوان پیش نماز، 
بــر پیکر پدرش نماز خواند تا اصلح بودن خود بر 
مدعیان را اعالم و مسیر سبز حرکت امامت را از 

انحراف مصون نگه دارد.
نه فقط امــروز بلکه در طول تمام ســالیان 
یازده قرن گذشته از دوران انتظار اهمیت اعالم 
عمومي و رسمي روز آغاز امامت ولي عصر)عج( 
از اهمیت بســیار واالیي برخوردار بوده است و 
این اعالم رســمي و عمومي باید با اســتفاده از 

تمام قابلیتها باشد.

آغاز امامت حضرت مهدی )عج(؛ فصلی 
جدید در حیات دینی مسلمانان

فرماندار فیروزکــوه گفت: موضوع 
آمــوزش و پــرورش دغدغه همگانی 
اســت و باید بــا اســتفاده از ظرفیت 
همه دســتگاه ها از آمــوزش و پرورش 
حمایت کرد. به گزارش روابط عمومی 
فرمانداری فیروزکوه،  مهدی یوســفی 
جمارانی در جلســه شــورای آموزش 
و پــرورش تعامل همه دســتگاهها با 
آموزش و پــرورش را یکی از نیازهای 

اصلی دانســت و افزود:همه دستگاه ها 
موظفند برای کمک به این اداره تالش 
کنند.فرمانــدار فیروزکوه تصریح کرد: 
باید با  توجه به شناســایی دقیق مسائل 
و موضوعات مرتبط  شــورای آموزش و 
پروش با دیگر دستگاه ها ضمن دعوت 
از مدیران دستگاه ها در این شورا نسبت 
به رفع مشکالت  اقدام کرد.  وی با اشاره 
به فرا رسیدن 1۳ آبان اظهار کرد: این روز 

نمادي از اعتراض در برابر سلطه جویان 
و مستکبران است لذا باید در آن با برنامه 
ریزي مناسب،بتوانیم سهم و نقش خود 
را به درستي ایفاء کنیم.وی افزود:ملت 
شریف ایران اسالمي طي ۴۰ سال پس 
از پیــروزي انقالب ثابت کردند همواره 
پشتیبان نظام اسالمی خود هستند و با 
تمام توان در مســیر پیشرفت و توسعه 

گام بر می دارند.

موضوع آموزش و پرورش دغدغه 
همگانی است

ادداشت 
ی

          محمد مرادپور  
سرپرست و خبرنگار 
جام جم فیروزکوه 

سید محمد کیا رئیس اتاق 
اصناف شهرستان فیروزکوه 
از اولتیماتــوم چند روزه این 
مرکز بــرای ۸ واحد صنفی 

فاقد مجوز خبر داد.
جم  جام  خبرنــگار 
فیروزکــوه : وی گفــت 
:بــه موجب مــاده 27 قانون 

نظامــی صنفــی در صورت 
نداشــن پروانه فعالیت ، یک 
صنف بعد از گذراندن 2 مرحله 
اخطار توســط اتاق اصناف و 
یک نوبــت پلیــس اماکن 
شهرســتان و در صورت عدم 
تکمین فرد خاطــی به طی 
روال دریافــت پروانه فعالیت 
واحد مذکور پلمپ خواهد شد. 

رئیس اتاق اصناف شهرستان 
تمامی صنوف شهرســتان را 
به تمکیــن از قانون دعوت 
و گفــت :طبیعتا اگــر روال 
دریافــت مجــوز فعالیت از 
مجــاری قانونی طی شــود 
هیچ مشــکلی برای صنوف 
شهرستان در بحث چگونگی 

فعالیت آنها رخ نخواهد داد.

8 واحد صنفی فاقد مجوز 
در آستانه پلمب شدن 


