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فرمانده سپاه ناحیه فیروزکوه:

پوشالی بودن ابهت آمریکا ،علنی شده است

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی فیروزکوه
خبر داد:

رد شایعه اجرای طرح اقدام
ملی مسکن
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ویــژه
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رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه:

درخشش عضو هیات
علمی دانشگاه آزاد
فیروزکوه در لیست
دانشمندان برتر جهان

پرداخت  ۱۳میلیارد ریال
تسهیالت به کشاورزان
رئیس جهاد کــشــاورزی شهرستان فیروزکوه در
گفتگو با خبرنگار جام جم با اشاره به اقدامات این
اداره در سال جاری عنوان داشت:
رضا فرازی امسال تعداد  ۸دستگاه ادوات کشاورزی( تراکتور )
تحویل کشاورزان منطقه شد و این روند با همکاری بانک
کشاورزی شهرستان ادامه خواهد داشت.
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نشست کمیته انضباطی تاکسیرانی
سازمان مدیریت حمل و نقل

|

گزارش فعالیت شهرداری فیروزکوه در هفته اخیر؛

کمیته انضباطی تاکسیرانی سازمان مدیریت
حمل و نقل شــهــرداری فیروزکوه به ریاست
م ــدی ــرع ــام ــل سـ ــازمـ ــان و ب ــا ح ــض ــور رئ ـیــس
ش ــورای اســامــی شهر و اعــضــای کمیته تشکیل شد.
کمیته انضباطی تاکسیرانی سازمان مدیریت حمل و...
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برگزاری جلسه هفتگی ستاد پیشگیری
از ویروس کرونا

حضور سرزده وزیر نیرو
در فیروزکوه و بازدید از
سد نمرود
3

3

مقام اول قهرمانی جوان
فیروزکوهی در دو و میدانی
2

دستان توانمندی که بهشت خلق میکند
با آب و هوای معتدل کوهستانی است که در دهههای اخیر
کشت انار در این روستا توسعه یافته و مردمان این روستا به
صورت تجربی در پرورش انارهای مرغوب تبحر دارند.
این روستا با روانه کردن ساالنه صدها تن انار به تهران و
استانهای همجوار به عنوان قطب تولید انار در استان تهران
معرفی شده است.
علی ولیخانی کشاورز صاحب نامی است که در عرصه تولید انار

در روستای محمودآباد شهرستان فیروزکوه فعالیت میکند
طعم انارهای باغ این کشاورز محمودآبادی سالهاست که
کام بسیاری از هموطنان را شیرین میکند.
بدین جهت گفتگویی تفضیلی را با او ترتیب دادیم تا عالوه
بر معرفی وی و انار محمودآباد نگاهی به مسائل و مشکالت
کشاورزان و باغداران انار این منطقه داشته باشیم.
وی بیشتر عمر خویش را صرف کشاورزی و تولید انار در

روستای محمودآباد کرده و با تالش و پشتکار فراوان توانسته
با تولید انار مرغوب در سالیان متوالی عنوان باغدار نمونه
استان را کسب نماید.
این باغدار نمونه در گفتگو با جامجم در رابطه با چگونگی
احداث باغ انار میگوید :از  ۱۷سالگی به دلیل عالقمندی بکار
کشاورزی فعالیتم را در این عرصه آغاز کردم با توجه به شرایط
اقلیمی مناسب این منطقه برای تولید محصول انار بر آن
شدم تا فعالیت کشاورزی ام را دراین حوزه ادامه دهم در ابتدا
زمینی را اجاره کردم پس از تسطیح آن نهالهایی راکه از شهر
گرمسار خریداری کرده بودم در زمین زراعی خود کاشتم اما از
آنجایی که این درختان بازدهی الزم را نداشتند نوع دیگری از
درختان انار را از شهر یزد به این منطقه آوردم که در نوع خود
در دنیا بینظیر بوده و باتوجه به سازگاری این نوع درخت با
منطقه محمودآباد توانستم به محصول با کیفیت انار دست
پیدا کنم.
* چه ویژگیهایی باعث شد که به عنوان باغدار نمونه استان
معرفی شوید؟
با تهیه زمین مناسب ،آماده سازی زمین جهت اجرای طرح،
تغذیه سالم ،استفاده از کودهای ارگانیک ،رعایت بهداشت
و تربیت درخت وآبیاری به موقع با تولید ۱۱۷تن محصول انار
در هر هکتار موفق به کسب عنوان باغدار نمونه استان در
سالیان متوالی شدم.
در مورد ویژگیهای درخت انار توضیح دهید :انار درخت
کوچکی است که ارتفاع آن تا  ۶متر میرسد معموال در مناطق
مختلف کشور قابل کشت است گلهای انار به رنگ قرمز
اناری ولی بدبو میباشد میوه آن کروی با اندازههای مختلف
دارای پوستی قرمز رنگ یا زردرنگ است نهال انار حداقل
سه سال نیاز به رشد دارد واز سال چهارم به بعد به باردهی
مطلوبی میرسد علی رغم اینکه در اکثر نقاط کشور قابل
کشت است ولی در برخی مناطق بویژه منطقه محمودآباد
فیروزکوه انار مرغوبتری به دست میآید.
*چه نوع اناری در این منطقه تولید میشود:
در این منطقه نوعی انار به نام انارگلو باریک تولید میشود که
از پیوندزنی و قلمه زنی بروی انواع نهالهای دیگر انار بدست
میآید این نوع انار از کیفیت باالیی برخوردار بوده و همچنین
در برابر سرما مقاومت بسیاری دارد.
* از چه نوع آبیاری برای این محصول استفاده میکنید:
با توجه به اینکه درخت انار نیاز به آبیاری مستمری دارد

بنابراین آبیاری قطرهای میتواند بسیار به صرفه باشد اما
متاسفانه به دلیل نبود امکاناتی نظیر برق برای احداث
استخر آب ،آبیاری اکثر زمینهای زراعی این منطقه بصورت
غرقابی صورت میگیرد.
بازار مصرف محصول انار شما کجاست :بازار مصرف محصول
ما عمدتا داخلی بوده اما خوشبختانه امسال میتوانیم به
کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات داشته باشیم.
* کیفیت محصوالت انار امسال را چطور ارزیابی میکنید:
میزان انار تولیدی باغات ما نسبت به سال گذشته یک
مقدار کمتر شده اما خوشبختانه محصوالت امسال بسیار
مرغوبتر و از کیفیت باالتری برخوردار است.
* مشکالت کشاورزان منطقه محمودآباد را عنوان کنید:
با توجه به اینکه ساالنه در هر هکتار از زمین زراعی این روستا
به میزان  ۴۰تن انار برداشت میشود اما متاسفانه بدلیل نبود
صنایع تبدیلی در این منطقه بیشتر محصوالت انار بصورت
تازه خوری ومابقی بصورت سنتی به دون انار و رب انار تبدیل
میشود چون فراوری و بستهبندی به صورت محلی و سنتی
است .سودآوری کمی عاید روستاییان میشود بنابراین با
استفاده از صنایع تبدیلی میتوان از دورریز محصوالت باغی و
زراعی جلوگیری کرده و افزون بر ایجاد شغل به افزایش درآمد
مردم این منطقه روستایی کمک شایانی شود.
همچنین افزایش میزان دستمزد کارگران ،افزایش نرخ کود
حیوانی ،حمل ونقل از دیگر مشکالت باغداران این منطقه
به شمار میرود.
* درخواست شما از مسئوالن:
با توجه به اینکه شرکت تعاونی انارکاران فیروزکوه به مدت
 ۹سال است در روستای محمود آباد تاسیس شده است
در حدود  ۱۵۰هکتار از اراضی این منطقه زیر نظر این شرکت
تعاونی قرار دارد.
متاسفانه عدم هماهنگی در میان کشاورزان
این منطقه و عدم حمایت مسئوالن موجب
شده فعالیت این شرکت همچنان بی رونق
بماند بنابراین با توجه به تجربه و تخصص

جوانان روستا در زمینه برداشت محصول انار ،حمایت
مسئوالن از این اتحادیه و نیز عدم سنگ اندازی از جانب
برخی ارگانها میتواند کمک بزرگی در جهت رفع مشکالت
این شرکت تعاونی و همچنین توسعه اشتغالزایی و به تبع
آن توسعه کشاورزی این منطقه داشته باشد.
* توصیه شما به جوانان:
ابتدا با تالش و پشتکار اهداف خود را دنبال کنند و از
کوچکترین امکانات برای تحقق آرزوهایشان بهره ببرند تا
در نهایت به آنچه که شایسته یک جوان ایرانی است دست
یابند.

* سخن آخر :
از رسولی نژاد نماینده پرتالش و
زحمتکش مردم شهرستانهای
دماوند و فیروزکوه بخاطر حمایتهای
بیشائبه از کشاورزان روستای
محمودآباد سپاسگذارم امیدوارم
باکمک ایشان و دیگر مسئوالن
شهرستان بتوانیم با برندسازی
محصول انار فیروزکوه گام مهمی در
راستای شناساندن این محصول
ارگانیک و باکیفیت در کشور و سایر
نقاط دنیا برداریم.
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اقتصادی
اجتماعی

توزیع انار اهدایی ،به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد فیروزکوه
رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان فیروزکوه از توزیع بیش از
یک تن انار اهدایی ،میان  ۱۶۰خانواده تحت حمایت کمیته امداد این
شهرستان خبر داد.
به گزارش جامجم عباس دهباشی ،رئیس کمیته امداد امام خمینی

(ره) فیروزکوه ،در این خصوص تصریح کرد 1200 :کیلو انار اهدایی یکی
از حامیان باغدار فیروزکوه در بستههای  ۸کیلوگرمی میان  ۱۶۰خانواده
تحت حمایت توزیع شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان فیروزکوه در ادامه افزود:

ارزش این میزان انار توزیع شده  ۱۲میلیون تومان برآورد شده است.
دهباشی رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان فیروزکوه
همچنین خاطرنشان کرد :این حامی حدود  ۳سال است با حمایت
مادی و معنوی از  ۳یتیم ،با این اداره همکاری دارد.

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

خبر

اقدامی که موجب نارضایتی
مردم می شود باید در آن تامل
کرد

امام جمعه شهرستان فیروزکوه در خطبههای
عبادی_سیاسی نمازجمعه این هفته در شهرستان
گفت :تنبلی و بیحوصلگی ،آفت موفقیت است؛
برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت ،نیاز به همت
بلند و کار و تالش است.
به گزارش جامجم حجت االسالم حیدری خاطر
نشان کرد :مسئوالن در نظام اسالمی باید دغدغه
فرهنگی داشته باشند .وی در ادامه اظهار داشت:
بیانیه کشورهای اروپایی ،و اتهام زنی و جوسازی علیه
ایران ،جمهوری اسالمی را منفعل نخواهد کرد و از
حق مردم کوتاه نخواهد آمد .حجت االسالم حیدری
با اشاره به اتفاق اخیر حمله به نفتکش ایرانی و
پاسخ مقتدرانه نیروی دریایی سپاه به این تجاوز
آمریکا ،گفت :نیروی دریایی سپاه با یک عملیات
ترکیبی ماهرانه ،جواب محکمی به گستاخی آمریکا
داد و هیمنه پوشالی آمریکا را شکست .امام جمعه
فیروزکوه افزود :علت تأخیر در انتشار خبر ،جلوگیری
از تنش بازار ،استفاده رسانهای در آستانه  ۱۳آبان و
داشتن برگ برنده برای تیم دیپلماسی در آستانه
پیش رو بود .وی در ادامه بیان داشت :هر
ِ
مذاکره
اقدام دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و
شرط اساسی در انتصاب مدیران «عدالت محوری»
است؛ عدالتخواهی باید همراه اخالق ،انصاف و
رعایت قانون باشد .حجت االسالم حیدری در پایان
گفت :رضایت عمومی مردم ،بزرگترین سرمایه
کشور است؛ اگر هر اقدام مسئوالن موجب
نارضایتی مردم شود ،باید در آن اقدام تأمل کرد.

مقام اول قهرمانی جوان فیروزکوهی در دو و میدانی
یاسین جواهری جوان خوش ذوق و مستعد فیروزکوهی در مسابقات دو و میدانی جوانان جام
شهدای ورزشکار مقام اول قهرمانی را از آن خود نمود و در گرامیداشت هفته تربیت بدنی از
سوی اداره ورزش شهرستان فیروزکوه مورد تجلیل قرار گرفت وحکم قهرمانی به وی اهدا شد.

فرمانده سپاه ناحیه فیروزکوه:

پوشالی بودن ابهت آمریکا ،علنی شده است

سرگرد پاسدار حیدریمنش ،فرمانده سپاه
ناحیه فیروزکوه :انشاء انقالب اسالمی ما بر
مبنای مبارزه با استکبار شکل گرفته است؛ 13
آبان نماد حضور جوانان و نوجوانان در عرصه
انقالب بود ،جوانان  13آبان  58این را درک
کردند که دولت لیبرال بازرگان با عهد و پیمان
با استکبار جریان انقالب را منحرف میکند.امروز

تنها کشوری که نماد مبارزه با آمریکاست و در
مقابل آمریکا ایستاده جمهوری اسالمی ایران و
جریان ندای بر حق انقالب اسالمی است.
آمارها نشان میدهد هر کشور جهان سومی
که حرف آمریکا را پذیرفت جریان اقتصادی آن
نزولی شد؛ امروز مشکالت اقتصادی ما ناشی
از برجام ،اعتماد و خوشبینی به آمریکا در
دولت قبل است .دالورمردان نیروی دریایی
سپاه ،پوزه آمریکا را به خاک مالیدند ،امروز
پوشالی بودن ابهت آمریکا علنی شده است و
طبق فرمایش مقام معظم رهبری ارتش آمریکا
ارتشیهالیوودی و بزک کرده است .برای عملی
کردن بیانیه گام دوم انقالب باید در مقابل
استکبار بایستیم و با جهاد تبیین در عرصه
روشنگری جامعه پیش برویم.

گــرامیداشت روز  ۱۳آبان در فیروزکوه
مراسم گرامیداشت روز  ۱۳آبان با حضور پر شور دانش آموزان و مردم والیت
مدار شهرستان فیروزکوه در گلزار شهدای این شهر برگزار شد.
مراسم گرامیداشت روز  ۱۳آبان با حضور پر شور دانش آموزان و مردم والیت
مدار شهرستان فیروزکوه در گلزار شهدای این شهر برگزار شد.
همچنین در این مراسم فرمانده سپاه ،فرماندار ،نماینده مجلس،امام جمعه،
معاونین فرماندار ،اعضای شورای تامین و دیگر مسئوالنشهرستانی نیز حضور

درخشش عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
فیروزکوه در لیست دانشمندان برتر جهان

بــا بــررســی و ارزیــابــی استنادات
داد هه ـ ــای ســایــت جستجو گر
علمی پژوهشی اسـکــوپــوس و
اعالم رسمی محققان دانشگاه
استنفورد آمریکا که در تاریخ 19

اکتبر  2021منتشر شــده اســت،
بـ ــرای نخستین بـ ــار ،ن ــام دکتر
رســول عنایتی فــر ،عضو هیات
علمی کامپیوتر دانـشـگــاه آزاد
اسالمی واحد فیروزکوه در بین
دو درص ـ ــد دانــشــمــن ــدان بــرتــر
جهان در سال  2020درخشید.
گفتنی اسـ ــت ،ای ــن دانشمند
ج ـ ــوان ایـ ــرانـ ــی ع ـضــو بــاش ـگــاه
پــژوه ـش ـگــران جـ ــوان و دارای
تــالـیـفــات و دهـهــا مـقــالــه علمی
و تحقیقی اســت و هــم اکنون
ع ـضــو ه ـیــات عـلـمــی دان ـش ـگــاه
آزاد اس ــام ــی واحـ ــد ف ـیــروزکــوه
میباشد.

داشتند.
* مراسم گرامیداشت یوم اهلل  ۱۳آبان در بخش ارجمند
مراسم گرامیداشت یوم اهلل  ۱۳آبان با حضور بخشدار ارجمند ،جانشین فرمانده
حوزه بسیج یک ثاراهلل ،رئیس شورای اسالمی بخش ،مسئوالن بخش ،اعضای
شورای اسالمی شهر ارجمند و دهیاران و اعضای شورای اسالمی روستاهای
بخش ارجمند در گلزار شهداء گمنام شهر ارجمند برگزار شد.

با حضور فرماندار فیروزکوه و نماینده مردم صورت گرفت:

بررسی مسائل و مشکالت روستاهای دو بلوک
و بخش مرکزی
به گزارش جام جم ابوالقاسم مهری فرماندار به همراه سید احمد رسولی نژاد
نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسالمی با حضور در روستای
لزور مسائل و مشکالت روستاهای زور ،اهنز ،شادمهن ،وشتان ،دریابک ،طهنه،
ورسخواران و طارس را بررسی کردند .گفتنی است در این نشست که با حضور
امام جمعه شهرستان ،معاون عمرانی فرماندار ،بخشدار ارجمند،فرمانده ناحیه
مقاومت بسیج سپاه شهرستان ،شورای بخش ،مدیران ادارات و دستگاههای
اجرایی در محل روستاهای ذکر شده برگزار شد ،مشکالت اهالی از جمله طرح
هادی ،منابع طبیعی ،آبخیزداری ،آب شرب و ...بررسی شد.

دو شنبه  17آبان  1400شماره 6073

طرح نان مهربانی در شهرستان فیروزکوه کلید خورد
رئیس آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه در رابطه با طرح نان مهربانی
گقت :این طرح به ابتکار معاون پرورشی و بسیج دانشآموزی منطقه انجام
شد و مبالغ جمعآوری شده توسط مدارس شهرستان به نیابت از شهدای
دانشآموز در اختیار نانواییهای شهرستان قرار گرفت و به منظور تامین

برای سرپرست خانوار آماده شده و تحویل آن خانواده داده میشود.
فاطمه سیر همچنین تصریح کرد  :برای این کار نیک مبلغ  ۳میلیون  ۱۰۵هزار
تومان جمعآوری و در  ۱۲نانوایی سطح شهر با اولویت مناطق کمبرخوردار این
طرح اجرایی شد.

معیشت و رفع نیاز اولیه خانوادههای نیازمند و مستمند طرحی با عنوان نان
مهربانی در قالب کارت نان مهربانی در بین برخی خانوارهای نیازمند اجرا شد .
فاطمه سیر ،با بیان این مرحله از کمک مومنانه اظهار کرد :بسیاری از
نیازمندان به نان شب خود محتاج هستند که در این طرح یک کارت عابربانک

اقتصادی
اجتماعی
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ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

خبر

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه:

حضور سرزده وزیر نیرو در
فیروزکوه و بازدید از سد نمرود

علی اکبر محرابیان بطور ســرزده از سد نمرود
فیروزکوه بازدید کرد .
ایــن ســد در  17کیلومتری جنوب غربی شهر
ً
فیروزکوه و تقریبا دو کیلومتری پایین دست
روستای ُسله بن بر روی رودخانه حبله رود و
در ارتفاع  2020متری از سطح دریا ساخته شده.
هدف از ساخت این سد تأمین سالیانه 119.5
میلیون مترمکعب آب بــه مـنــظــور نـیــازهــای
کشاورزی دشت گرمسار و چزکین و همچنین
نهــای گرمسار
ب ـ ــرآوردن آب ش ــرب شـهــرسـتــا 
و ایوانکی و همچنین برطرف ســازی نیازهای
بخش صنعت شهرستان فیروزکوه به آب و
مهار سیالب در حوزه آبریز رودخانه حبله رود
میباشد.

پ ــای ــان م ـســاب ـقــات وال ـی ـبــال
چهارنفره شهرستان فیروزکوه

م ـســاب ـقــات وال ـی ـبــال چ ـهــارن ـفــره شـهــرسـتــان
فـیــروزکــوه در حالی بــه کــار خــود پــایــان داد که
تیمهای ستارگان پارسی و بامپوش کیانی در
فینال ایــن رقابتها بــه مصاف هــم رفتند و
ستارگان پارسی در یک بازی نفسگیر و جذاب
با نتیجه ۳بــر ۲توانست عنوان قهرمانی این
مسابقات را کسب نماید.
در پایان مسابقات قبل از اهدای کاپ و حکم
به تیمهای اول و دوم از پیشکسوتان ارزنده
والیبال و داوران شهرستان تجلیل و همچنین
تیم جوانان بعنوان تیم اخالق این رقابتها
معرفی شــد .نــام آور سرپرست اداره ورزش
و جــوانــان شهرستان فیروزکوه ضمن تشکر
و قدردانی از زحمات علی اکبرخانی و اعضای
هـیــأت والـیـبــال شهرستان ف ـیــروزکــوه جهت
برپایی این مسابقات از حضور پیشکسوتان
والیبال و شهر آشــوب ریاست شــورای شهر
فیروزکوه قدردانی نمود.

خبر

پرداخت  ۱۳میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان
میگیرد .این مقام مسئول با اعالم اینکه در طرح مکانیزاسیون تاکنون
بیش از  ۱۳میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان فیروزکوهی پرداخت شد
خاطرنشان کرد :به کشاورزان،تولیدکنندگان و بهره بردارانی که درخواست
تجهیزات مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی دارند تسهیالت با بازپرداخت
 ۵ساله پرداخت میشود .فرازی از رفع تداخل  ۴پالک در سال جاری در
این شهرستان خبرداد و گفت :برای  ۳پالک دیگر نیز تا هفته آینده کارگروه
شهرستانی برگزار میشود و سپس به استان ارسال میگردد.
وی تصریح کرد :در موضوع رفع تداخالت با همکاری اداره منابع طبیعی ،ثبت
و مالیات عملکرد خوبی داشتیم و بی شک میتوانیم در این زمینه رکورد دار
استان شویم .مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه با اشاره به راه اندازی نهضت
بازدید اراضی واگذاری در شهرستان گفت :تاکنون بیش از  ۴۰مورد بازدید از
اراضی واگذاری در شهرستان انجام شده که پیش بینی میشود این رقم
تا پایان امسال افزایش چشمگیری داشته باشد .فرازی خاطرنشان کرد:
نظارت از اراضی واگذاری با هدف جلوگیری از تخطی افراد نسبت به اراضی
تحویلی انجام میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه شهرستان فیروزکوه از ظرفیتها و قابلیتهای
فراوانی در بخش کشاورزی برخورداراست بیان داشت :امسال به لحاظ
تولیدات کشاورزی سال بسیار پرباری برای کشاورزان منطقه بوده به طوری
که بیش از  ۲۰هزارتن سیب زمینی از سطح  ۷۵۰هکتار از اراضی کشاورزی

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار جام جم با
اشاره به اقدامات این اداره در سال جاری عنوان داشت:
رضا فرازی امسال تعداد  ۸دستگاه ادوات کشاورزی( تراکتور ) تحویل
کشاورزان منطقه شد و این روند با همکاری بانک کشاورزی شهرستان
ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه از تمامی ادوات کشاورزی و تراکتورهای تحویلی به کشاورزان
بازدید میشود اذعان کرد :این بازدیدها با هدف حفظ ادوات کشاورزی در
منطقه و همچنین جلوگیری از فروش و یا خروج آن از شهرستان صورت

و بیش از  ۷هزارتن انار از سطح  ۳۰۰هکتار از اراضی در فیروزکوه برداشت
شد .این مقام مسئول یادآور شد :شهرستان فیروزکوه به دلیل شرایط
اب وهوایی مناسب و خاک با کیفیت قطب تولید بسیاری از محصوالت
کشاورزی ،دامی و ابزیان در استان تهران محسوب میشود.
فرازی با اعالم اینکه شهرستان فیروزکوه در زمینه پرورش دام به عنوان
قطب اصالح نژاد بخش خصوصی در کشور به شمار میرود خاطرنشان
کرد ۳ :مرکز اصالح نژاد زرژن ،آوین ژن و دام گستر پیشگام در حال فعالیت
هستند و یک مرکز دامداری تحت عنوان شرکت رامیان آرشید مهر که
بزرگترین دامداری دام سبک شرق استان به شمار میرود با ظرفیت ۳۵۰۰
راس دام در حال راه اندازی میباشد که به زودی به بهره برداری رسمی خواهد
رسید.
وی به عملکرد خوب تولیدکنندگان مر غ در شهرستان اشاره کرد و گفت:
اداره جهاد کشاورزی با توجه به عملکرد خوب تولیدکنندگان مر غ در
شهرستان توانست در حد توان با همکاری اداره صمت این قلم از کاالی
اساسی مورد نیاز مردم را تامین کند.
وی با بیان اینکه بیش از  ۷هزارتن مر غ در شهرستان تولید میشود
یادآور شد :اداره جهاد کشاورزی موظف است پس از تامین مر غ مورد نیاز
ً
مردم شهرستان که عمدتا به هزارتن میرسد ،مابقی مر غهای تولیدی را به
شهرستانهای استان ارسال نماید.

مبارزه با قاچاق کاال در راستای حمایت از تولید ملی

محمد مرادپور
روزنامه نگار

پدیده قاچاق کاال و ارز در کشور
ما ،واقعیتی کتمان ناپذیر است
که به دالیــل مختلف اجتماعی،
اقـتـصــادی و گــاهــی سـیــاســی ،به
لهــای اخـیــر ،شکل
ویــژه در ســا 
گرفته و بــه تبع آن عــواقـبــی نیز
بـ ــرای دولـ ــت در پــی داش ـتــه که
نهـ ـ ــا را مـ ـیت ــوان
مــهــمت ــری ــن آ 
کاهش حقوق و عوارض دولتی،
عـ ــدم تــع ــادل در ب ـ ــازار رقــاب ـتــی،
تقویت توان شبکههای مجرمانه

و به پیروی از آن گسترش فساد
مــالــی و اداری از طــریــق نباتی و
ً
ارتشا و نهایتا اختالل در بخش
تولید و توزیع کشور نام برد.
افــزون بر اینها تاثیرات منفی
زیــادی را برکارکرد سیاستهای
تجاری و اقتصادی کشور تحمیل
و م ــوض ــوع ــی اس ـ ــت کـ ــه ذه ــن
بسیاری از مــدیــران دستگاهها
و سازمانهای دولتی را به خود
مـ ـش ــغ ــول نـ ــمـ ــوده اسـ ـ ــت .هــر

چند مقابله بــا آن نیز بــه لحاظ
گستردگی مــرزهــای جغرافیایی
ً
ایران در کنار همسایگان تقریبا
ب ــی ث ـبــات و ن ـیــز وجـ ــود م ـبــادی
مـخـتـلــف و ش ــی ــوهه ــای مـتــنــوع
قاچاق ،بیش از پیش دشوارتر
گردیده است.
پدیده قاچاق کاال و ارز میتواند
ک ــارک ــرد س ـیــاس ـتهــای تــولـیــدی
و تــوزیـعــی دول ــت را در عـمــل با
مـش ـکــات ج ــدی م ــواج ــه س ــازد

یادداشت

در حــالــی کــه بــا اط ــاع از رون ــد یا
حجم قــاچــاق م ـیتــوان در سایه
اتـ ـخ ــاذ راه ـ ـکـ ــارهـ ــای م ـنــاســب،
ف ـعــال ـی ـتهــای اقـ ـتـ ـص ــادی غیر
رسمی را به سمت فعالیتهای
اقـتـصــادی رسمی ثبت شــده در
بهــای ملی هــدایــت کــرد،
حـســا 
ایــن مهم اطــاع از انــدازه قاچاق
کاال در ایران و شناسایی چیستی
و چــرایــی ای ــن پــدیــده را ممکن
میسازد ،بنابراین بایستی تاثیر

حمایت از تولید ملی در کاهش
قاچاق را بررسی کنیم و چگونگی
حمایت از تولیدات ملی را مدنظر
قرار دهیم تا از این طریق کاهش
ایـ ــن پ ــدی ــده شـ ــوم م ــوث ــر واق ــع
شود .در این مقاله تالش شده
شهـ ــایـ ــی جــهــت کــاهــش
ت ــا رو 
قاچاق کاال وارز و حمایت از تولید
داخ ـلــی م ــورد بــررســی ق ــرار داده
شود.

بنیاد شهید و امور ایثارگران نهاد
تخصصیخدمتبهخانوادههای
شاهد و ایثارگر است

رئیس اداره حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد
شهید و امور ایثارگران شهرستانهای استان
تهران گفت :در اجرای قانون جامع خدمات
رسانی به ایثارگران کمک همه دستگاهها را
میطلبیم.
به گزارش جامجم سید اسماعیل موسوی
رئیس اداره حقوقی و معاضدت قضایی اداره
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای
استان تهران با حضور در شهرستان فیروزکوه
به همراه غالمرضا نیکدل رئیس بنیاد شهید
و امور ایثارگران با درزی رئیس دادگستری
شهرستان دیدار و تبادل نظر نمودند.
موسوی رئیس اداره حقوقی و معاضدت قضایی
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانهای
استان تهران در نشست با رئیس دادگستری
تصریح کرد :بنیاد شهید و امور ایثارگران نهاد
تخصصی خدمت و حمایت از خانوادههای
شاهد و ایثارگر است ،اما در اجرای قانون
جامع خدمات رسانی به ایثارگران کمک همه
دستگاهها را میطلبیم ،زیرا همگان مدیون
شهدا و ایثارگران هستیم و باید در مقابل آنان
پاسخگو باشیم.
درزی رئیس دادگستری شهرستان فیروزکوه
نیز در این دیدار خانوادههای معظم شهدا و
ایثارگران را ولی نعمتان جامعه خواند و گفت:
خدمت به خانوادههای ایثارگران خدمت به
اسالم ،نظام و در راستای تبعیت از آرمانهای
شهدا ،والیت و رهبری است.

گزارش فعالیت شهرداری فیروزکوه در هفته اخیر؛

نشست کمیتهانضباطیتاکسیرانیسازمانمدیریتحملونقل
کمیته انضباطی تاکسیرانی سازمان
م ــدی ــری ــت ح ـمــل و ن ـقــل شـ ـه ــرداری
فیروزکوهبهریاستمدیرعاملسازمان
و با حضور رئیس شورای اسالمی شهر
واعضای کمیتهتشکیلشد.
کمیته انضباطی تاکسیرانی سازمان
مــدیــریــت حمل و نقل شــه ــرداری در
راس ـتــای سالم س ــازی و ارت ـقــای سطح
کیفیت خدمات حــوزه حمل و نقل و
تاکسیرانی درون شهری و نیز نهادینه
نـ ـم ــودن ت ـشــوی ـقــات و تـنـبـیـهــات در
چارچوب قانون و آئیننامه انضباطی
تشکیلمیشود.
* پاسخگویی فرماندار شهرستان و
مــدیــران شهری فیروزکوه در سامانه
سامد
ف ــرم ــان ــدار شــه ــرســت ــان ،ســرپــرســت
شهرداری فیروزکوه و شهردار ارجمند،
روز چهارشنبه دوازدهـ ــم آبــان  ۱۴۰۰با
حضور در سامانه "سامد" تلفن  ،۱۱۱از
ساعت ۹الی ،١١پاسخگوی مردم شریف
شهرستانفیروزکوهبودند.
هـمـچـنـیــن ف ــرم ــان ــدار ش ـهــرس ـتــان و
مدیران شهری فیروزکوه پس از حضور
در سامانه سامد با اســداهلل تقیزاده
ســرپــرســت دفـتــر مــدیــریــت عملکرد،
بازرسی و امور حقوقی استانداری تهران
دیــدار و ضمن تبریک انتصاب ایشان
در خصوص چالشهای حوزه بازرسی و
مدیریت عملکرد در شهرستان بحث و
تبادلنظر نمودند.
شن ـشــانــی و
* ب ــررس ــی و ارز یـ ــابـ ــی آ ت ـ 
عملکرد ستاد مدیریت بحران شهر
فیروزکوه

معاونت خدمات شهری و دبیر ستاد
مــدیــریــت ب ـحــران شـهــر ف ـیــروزکــوه به
هــم ــراه نـمــایـنــدگــان س ـتــاد مــدیــریــت
بحران استانداری تهران با هدف ارزیابی
آتشنشانی و عملکرد مدیریت بحران
شهر فیروزکوه از مرکز آتش نشانی و
تجهیزات زمستانی خدمات شهری و
انبار نمک شهرداریبازدید نمودند.
در ادام ــه نمایندگان مدیریت بحران
توجه به وضعیت فعلی و اهتمام در
ارتـقــاء وضعیت آتشنشانی بهدلیل
فرارسیدن فصل برف و سرما ،بر آمادگی
الزم شهرداری جهت مقابله با حوادث
احتمالی تأکید نمودند .در نشستی
مـشـتــرک نـیــز مـ ـ ــواردی نـظـیــر تقویت
تجهیزات امــدادی و خدماتی ،اسکان
ش عوامل و دپوی نمک
اضطراری ،آموز 
بــرای بــارش بــرف و مکاتبه و پیگیری
جهت تقویت تجهیزات و امکانات
شــه ــرداری ب ـ هع ـنــوان مـصــوبــات کــاری
تدوین و ابالغ گردید.
* نشست مشترک مسئوالن شهری
با نماینده مالکین زمین غسالخانه
قدیمشهر فیروزکوهبرگزار شد
در نشستی کــه بــا حـضــور سرپرست
شهرداری ،اعضای شورای اسالمی شهر

و مسئوالن واحدهای ذیربط شهرداری
و نماینده وراث کیانی بــرگــزار گردید،
تعیین تکلیف زمین و ساختمان قدیم
غسالخانه شهر ،طــرح و بررسی شد.
در این جلسه با طرح نظرات طرفین و
بررسی پیشنهادات ،مقرر شد تا با در
نظر گرفتن منافع طرفین اقدامات الزم
انجام شود .زمین غسالخانه در سنوات
گذشته تــوســط مــرحــوم کیانی جهت
احداث غسالخانه و استفاده عموم در
اختیار شهرداری قرار داده شد که مقرر
شده بود در زمانیکه شهرداری نسبت
به احداث غسالخانه جدید اقدام نمود،
زمـیــن غسالخانه بــه خ ــان ــواده کیانی
عودت داده شود.
* آغــاز عملیات اجرایی جــدول گــذاری
کانیوواصالحآبرودر فیروزکوه
پ ـیــرو درخـ ــواسـ ــت شـ ـه ــرون ــدان و در
بهــای
راس ـتــای ساماندهی هــدایــت آ 
سطحی ،به منظور ارتقاء سطح خدمات،
لگ ــذاری کانیو و اص ــاح آب ــرو در
ج ــدو 
برخی از معابر شهر فیروزکوه در حال
انجام اســت .در عملیات عمرانی این
پ ــروژه نسبت بــه اج ــرای ج ــدول کانیو
وسط ،ساماندهی و اصالح آبروها اقدام
م ـ یگــردد .مرمت و بهسازی و تجدید

جدول گذاریها در کوی و معابر عالوه
بر ساماندهی هدایت آبهای سطحی،
بــاعــث اف ــزای ــش ب ـهــداشــت مـحـیــط و
پاکیزگی بیش از پیش در مسیرهای
شهریمیشود.
* تقدیر مـعــاون ســازمــان مدیریت و
برنامه ریزی استان تهران از رابط آماری
شهرداریفیروزکوه
مسعود افشین معاون آمار و اطالعات
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تهران با اهــدای لــوح تقدیر از زحمات
شهــای محمد مهدی باطبی در
و تــا 
راستای همکاری و مشارکت در فرآیند
تهیه حسابهای اقتصادی استان و
رابــط آمــاری شـهــرداری فیروزکوه تقدیر
کرد.
* بازدید مدیریت شهری فیروزکوه از
نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع
دستیدر فیروزکوه
سرپرست شهرداری فیروزکوه به همراه
جمعی از مسئوالن واحدهای شهرداری
با حضور در مجتمع فرهنگی و هنری
آفرینش از نمایشگاه هنرهای تجسمی
و صنایع دستی در فیروزکوه بازدید و از
هنرمندان با اهدای لوح سپاس تقدیر
کــرد .در این نمایشگاه آ ثــار هنرمندان
فیروزکوه در حوزه میناکاری روی سفال،
زیــرلـعــابــی ،چــرم دســت دوز ،مکرومه
تســاز
بــافــی ،تریکوبافی و شمع دسـ 
به نمایش گذاشته شــده اســت .این
نمایشگاه از شنبه 1400/8/8ک ــار خود
را آغاز و به مدت  10روز از ساعت  15الی
 19در مجتمع فرهنگی و هنری آفرینش
فیروزکوهپذیرایعالقمنداناست.

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی فیروزکوه خبر داد:

ردشایعهاجرایطرحاقدامملیمسکن
حسین کیانی مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
فیروزکوه در گفتگو با جام جم در خصوص شایعه
اجـ ــرای ط ــرح اقـ ــدام مـلــی مسکن در شهرستان
فیروزکوه اعالم کرد :براساس شنیدهها و گزارشات
مــردمــی فــرد حقیقی بــا حضور در شهرک صنعتی
علیدره فیروزکوه به کارکنان و کارگران این شهرک
وعده داده که در قالب طرح ملی مسکن اقدام به
ساخت مسکن در روستای امیریه این شهرستان
خواهد کرد.
وی افزود :اداره بنیاد مسکن شهرستان به عنوان
متولی امر ،پس از بررسی و پیگیری موضوع جهت
استحضار مــردم شریف شهرستان ایــن شایعه را
ً
ً
شدیدا و قویا رد و تکذیب میکند.
کیانی از مردم درخواست کرد :هرگز به این شایعات
توجه نکرده و اخبار و اطالعات را فقط از طریق رسانه
ملی و سایتهای رسمی کشور دنبال کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد ۱۷۰۰ :نفر در طرح اقدام
ملی مسکن در شهرستان فیروزکوه ثبت نام کردند
که از این تعداد تنها  ۳۰نفر واجد شرایط شدند.
کیانی خاطرنشان کرد :باتوجه به حد نصاب نرسیدن

تعداد واجدین شرایط این طرح در شهرستان ،مقرر
گردید طــرح اقــدام ملی مسکن در شــرق استان و
بــه صــورت پایلوت در شهرستان دمــاونــد اجرایی
گردد.
وی یادآور شد :به زودی پرونده واجدین شرایط طرح
اق ــدام ملی مسکن در شهرستان فیروزکوه برای
تکمیل رونــد اداری به شهرستان دماوند منتقل
خواهد شد.
* افــراد فاقد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن
(جهشمسکن)ثبتنام کنند
حسین کیانی مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شـهــرسـتــان ف ـیــروزکــوه در گفتگو بــا ج ــام جــم در
خ ـصــوص اج ـ ــرای ط ــرح نـهـضــت م ـلــی مـسـکــن در
کـشــور گ ـفــت :ط ــرح نهضت مـلــی مسکن توسط
مجلس شــورای اسالمی تصویب و به دولــت ابالغ
گــردیــد ،بر اســاس آن متقاضیان با رعایت شروط
م ـنــدرج در ســامــانــه میتوانند اق ــدام بــه ثبت نام
نمایند.
وی خاطر نشان کرد :براساس این طرح مقررگردید
 ۴۰۰هزار واحد مسکونی توسط اداره بنیاد مسکن

در روستاها و شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت و
همچنین  ۶۰۰هزار واحد دیگر نیز توسط ادارات راه و
شهرسازی کل کشور در روستاها و شهرهای باالی
 ۱۰۰هزار نفر جمعیت احداث گردد.
این مقام مسئول با اشاره به اهداف اجرای این طرح
در کشور عنوان کرد :این طرح جهت تامین مسکن
برای اقشار کم درآمد و جاماندگان از طرح مسکن
مهر در سطح شهرها و روستاهای کشور اجرایی
میشود.
وی یـ ــادآور شــد :متقاضیان میتوانند ب ــرای ثبت
نـ ــام در طـ ــرح نـهـضــت م ـلــی مـسـکــن ب ــه ســامــانــه
 saman.murd.irمراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام
نمایند.
مدیر بنیاد مسکن فیروزکوه در پایان اعالم کرد :در
حال حاضر هیچ گونه اطالعاتی در خصوص اینکه
ساخت مسکن در چه شهر و در چه محلی انجام
م ـ یشــود در دس ــت نیست و جــزئـیــات ای ــن طرح
ً
متعاقبا اعالم خواهد شد.
الزم بذکر است :ثبت نام در این طرح از  ۲۸مهر آغاز و
تا روز جمعه  ۲۸آبان  ۱۴۰۰ادامه خواهد داشت.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمیایران
سرپرست شهرستان فیروزکوه :محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی شهرستان فیروزکوه:
76444148
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رئیس اتحادیه نانوایان فیروزکوه در خصوص بررسی آخرین
وضعیت خبازیها بویژه تعطیلی خودسرانه این واحدها گفت:
با نانواییهای متخلف برابر قانون برخورد میشود.
به گزارش خبرنگار جام جم ،بر اساس گزارشهای میدانی از
نانواییهای شهر نشان میدهد که برخی واحدهای خبازی در
پخت نان کم کاری کرده و اقدام به تعطیلی خودسرانه واحد خود
نمودند.
در این راستا علت را از علیرضا نیک پناه رئیس اتحادیه نانوایان
فیروزکوه جویا شدیم.
وی در این خصوص گفت :متاسفانه علی رغم هشدارهای جدی،

مانور مشترک و رزمایش قطع برق مراکز حیاتی با محوریت
پدافند غیرعامل در فیروزکوه
مانور مشترک و رزمایش قطع برق مراکز حیاتی ،حساس ،مهم
و ضروری با محوریت پدافند غیرعامل با حضور معاون عمرانی
فرماندار برگزار شد.
به گزارش جام جم هفته پدافند غیرعامل مانور مشترک و
رزمایش قطع برق مراکز حیاتی ،حساس ،مهم و ضروری با

محوریت پدافند غیرعامل با حضور معاون هماهنگی امور
عمرانی فرماندار در محل اداره برق شهرستان فیروزکوه برگزار
شد .این مانور با مشارکت نیروی انتظامی ،سپاه پاسداران،
شبکه بهداشت و اورژانس  ،۱۱۵شهرداری و آتش نشانی و اداره
برق انجام شد.

دو شنبه  17آبان  1400شماره 6073

ساختارهای فرهنگی نظام باید بازسازی شود
مدیر کل تبلیغات استان تهران بر بازسازی انقالبی ساختارهای
فرهنگی نظام تاکید کرد.
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان تهران در آیین معارفه مدیر
جدید اداره تبلیغات شهرستان بر بازنگری وساماندهی ساختار
فرهنگی کشور تاکید کرد و گفت :متاسفانه امور فرهنگی کشور
متولی مشخصی ندارد و تقسیم بندی بهینهای در وظایف
،بودجه و نیروی انسانی در نهادهای متولی فرهنگ در کشور
دیده نمیشود و باید برای رفع این معضل ،ساختار فرهنگی
کشور بازنگری و ساماندهی شود.
به گزارش جامجم حجت االسالم علی اصغر سهرابی تصریح
کرد :به منظور دست یابی به اهداف و مقاصد فرهنگی که از
مطالبات به حق مقام معظم رهبری از دولت جدید میباشد باید
با عنایت به این موضوع انتظارات ومقاصد فرهنگی به درستی
تحقق یابد .مدیر کل تبلیغات استان اساس تغییر و تحول در
ساختار فرهنگی کشور را منوط به تغییر و تحول در ساختار روابط
انسانی برشمرد و خاطرنشان کرد :علی رغم بهره مندی از بهترین
طراحی در ساختار فرهنگی کشور ،اگر افرادی که در نظام مدیریت
فرهنگی کشور فعالیت میکنند باهم اتحاد ،همدلی و پیوستگی

نداشته باشند این ساختار هرگز به سر منزل مقصود نخواهد
رسید .حجت االسالم سهرابی ادامه داد :در این راستا براساس
برنامهای که در سازمان تبلیغات استان در نظر گرفتیم ،متعهد
شدیم ابتدا با تغییر رویکردمان و با بهره گیری از مجموعههای
مردمی ،برای ساماندهی و توسعه امور فرهنگی در کشور گام
برداریم تا در ساختارهای فرهنگی کشور نظم نوینی مستقر گردد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اذعان به اینکه سازمان
تبلیغات اسالمی به لحاظ تقسیم وظایف هیچ مسئولیتی
نسبت به امور مساجد ندارد خاطر نشان کرد :این سازمان با

رویکرد همدلی و پیوستگی متعهد میشود تا در راستای کمک
به توسعه امور فرهنگی شهرستان فیروزکوه وظایف امور
مساجد را در این شهرستان بر عهده گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان در ادامه با اشاره به طوالنی
شدن روند انتخاب مدیر اداره تبلیغات در شهرستان فیروزکوه
یادآور شد :شهرستان فیروزکوه برای سازمان بسیار مهم بوده و
هموارهپیگیر انتخابمدیر شایستهبرایاینشهرستانبودیم.
ن فرهنگی
وی افزود :در این راستا با توجه به مطالبه مسئوال 
شهرستان مبنی بر تسریع در فرایند انتخاب مدیر جدید وپس
از بررسی وارزیابی گزینههای متعدد در نهایت حجتاالسالم
رضوانی به عنوان مدیر جدید این اداره معرفی و منصوب گردید.
حجت االسالم سهرابی در پایان ابراز امیدواری کرد :انشاهلل با
تالش مدیریت جدید و دیگر مسئوالنفرهنگی فیروزکوه و با
شناسایی امکانات و ظرفیتهای این حوزه در شهرستان بیش
از پیش شاهد توسعه فعالیتهای فرهنگی در این منطقه
باشیم .الزم بذکر است :در پایان این مراسم حجت االسالم
رضوانی به عنوان رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان
فیروزکوه معرفی شد.

برگزاری جلسه هفتگی ستاد پیشگیری از ویروس کرونا
ج ـلـســه هـفـتـگــی س ـتــاد پــداف ـنــد زیـسـتــی
پیشگیری از ویــروس کرونا در فیروزکوه
به ریاست کریمی،معاون سیاسی،امنیتی
فرماندار فیروزکوه برگزار شد.
به گــزارش جــام جم جلسه هفتگی ستاد
پدافند زیستی پیشگیری از ویروس کرونا
در ف ـیــروزکــوه بــه ریــاســت کــریـمــی ،معاون
سیاسی،امنیتی فــرمــانــدار فـیــروزکــوه و با
حضور بخشدار ارجمند،سرپرست شبکه
بهداشت و درمــان و دیگر اعضا در محل
فرمانداری برگزار شد.
در ای ــن جلسه کــریـمــی م ـعــاون سیاسی
ف ـ ــرم ـ ــان ـ ــداری ف ـ ـیـ ــروزکـ ــوه اظ ـ ـهـ ــار کـ ــرد:
خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده و همراهی
و همکاری مردم ،نهادهای اجرایی ،نظامی

وان ـت ـظــامــی در حـ ــال ح ــاض ــر شـهــرسـتــان
ف ـیــروزکــوه در وضعیت زرد کــرونــایــی قــرار
دارد.
وی با بیان اینکه علی رغم بهبودی شرایط
رعــایــت توصیههای بهداشتی وتــوجــه به
پــروت ـک ـلهــای بـهــداشـتــی همچنان مــورد
تاکید اســت خاطرنشان کرد:طبق آمارها
س ـیــر م ـب ـتــایــان و ب ـس ـتــری ش ــدگ ــان در
شهرستان روند نزولی دارد اما استمرار این
رویه منوط به همکاری همگان در مراعات
الزامات کرونایی است.
معاون سیاسی فرماندار از میزان باالی
پــوشــش جـمـعـیـتــی واک ـس ـی ـنــاســیــون در
شهرستان ابــراز خرسندی کرد و گفت :در
راس ـتــای مــصــون س ــازی م ــردم شهرستان

در م ـقــابــل بــیــمــاری ک ــرون ــا انــتــظــار داری ــم
رونــد واکسیناسیون در ایــن شهرستان
شـتــاب گ ـیــرد .الزم بــذکــر اس ــت :در ادامــه
ایـ ــن ن ـش ـســت اع ــض ــا ح ــاض ــر در جلسه
گ ــزارش ــی در خــصــوص آخ ــری ــن وضــعــیــت
بـیـمــاری کــرونــا و ظــرفــیـتهــای تختهای

بیمارستان ،وضعیت رعایت پروتکلهای
ب ــه ــداش ــت ــی،ف ــاص ــل ــه گ ـ ـ ــذاری اجــت ـمــاعــی
،وضــعــیــت واکــســیــنــاســیــون واق ــدام ــات
انجام شده در خصوص اجرایی شدن گام
ششم طرح شهید سلیمانی در شهرستان
فیروزکوه ارائه دادند.

روایت تالش و پشتکار باغدار محمودآبادی
شهرستان فیروزکوه با برخورداری از نعمت آب وحاصلخیزی
خاک از ظرفیت خوب و مناسبی برای توسعه بخش
کشاورزی برخوردار است و یکی از این ظرفیتهای قابل
توجه باغهای انار روستای محمودآباد است که با توجه
بیشتر و ورود بخش خصوصی و سرمایگذاری در این بخش
میتوان کمک قابل توجهی به توسعه کشاورزی شهرستان
نمود.
انار این منطقه از کیفیت و مرغوبیت خاصی برخوردار است
و در عملیات تغذیه آن از هیچ نوع سم و کود شیمیایی
استفاده نمیشود و این محصول کامال به صورت ارگانیک
تولیدمیشود.
این میوه بهشتی با کیفیت ،حاصل تالش و پشتکار کسانی

است که سالهای سال با فعالیت در اراضی کشاورزی خود
موجب توسعه کشاورزی منطقه شده اند.
کیومرث کریمی یکی از باغداران فعال و نمونه محمودآبادی
است که با فعالیت در این حوزه و با تولید انار باکیفیت در
استان تهران واستانهای همجوار شناخته شده است.
وی ساالنه  ۰۵تا  ۰۶تن انار درهکتار برداشت میکند و این
محصول مرغوب را بطور مستقیم و بی واسطه به دست
مصرفکنندگانمیرساند.
وی در این خصوص به خبرنگار جام جم گفت :موفق شدن
در هر کاری عالقه وپشتکار میخواهد و باید سخت کوش
بود و سختیهای کار باعث نا امیدی و انصراف از ادامه راه
نشود.

امام خمینی

(ره)

مدیر کل تبلیغات استان تهران:

تعطیلی خودسرانه نانواییها تخلف است
شاهد بروز چنین تخلفاتی از سوی برخی واحدهای خبازی در
سطح شهر فیروزکوه هستیم.
نیک پناه در پاسخ به این سوال که آیا کاهش سهمیه آرد به
شهرستان ،نانوایان را مجبور به تعطیلی خودسرانه واحد خود
کرده است؛ خاطرنشان کرد :میزان سهمیه اختصاصی آرد به
شهرستان فیروزکوه بر اساس سرشماری سال  ۹۵و طبق
مصوبه کارگروه ارد و نان تعیین شده است.
وی افزود :براین اساس برای هر فصلی از سال سهمیه
جداگانهای برای شهرستان در نظر گرفته میشود و این میزان
سهمیه در فصل سرد و گرم سال متفاوت است.
رئیس اتحادیه نانوایان فیروزکوه با اذعان به اینکه عدم همکاری
ً
کارخانه آرد بعضا منجر به کمبود عرضه آرد در شهرستان
میشود تاکید کرد :همواره سعی مان براین بوده تا درصورت
بروز چنین مشکلی از هر طریق ممکن آرد مورد نیاز واحدهای
خبازی در سطح شهرستان تامین گردد تا نان به اندازه کافی
در دسترس مردم قرار گیرد .وی در پایان تاکید کرد :واحدهای
خبازی تنها در صورت هماهنگی با اتحادیه و اخذ مجوزات الزم
میتوانند اقدام به تعطیلی واحد خود نمایند در غیر این صورت
مشمول جریمه خواهند شد.

جـ ـ ــز فيض وجود او ،نباشد هرگز
عكس نمود او ،نباشد هرگز
مرگ است ،اگر هستى ديگر بينى
بودى جز بود او ،نباشد هرگز

رسیدگی اصولی به باغ و استفاده نکردن از سموم
غیر ضروری نتیجه اش بدست آوردن محصولی مرغوب و با
کیفیتمیشود.
این فعال حوزه باغداری انار محمودآباد رو یکی از با
کیفیت ترین نوع انار در کشور دانست وافزود :انار ارگانیک
محمودآباد به عنوان برند ملی تلقی شده و صادرات
این محصول عالوه بر ارزآوری مناسب به کشور موجب
درخشش صنعت کشاورزی شهرستان در عرصه ملی و یا
شاید بینالمللی شده است.
کریمی ادامه داد :انارهای دانه سیاه و گلو باریک از انارهای
تولیدی این منطقه میباشد که عالوه بر فروش خام آن به
صورت خشک شده انار دانه و رب انار عرضه میشود.

انار محمودآباد به لحاظ کیفی با داشتن اندازه و وزن
مناسب و همچنین به دلیل عاری بودن از هر نوع سم و
کود شیمیایی هرساله به کشورهای حوزه خلیج فارس و
برخی کشورهای اروپایی نظیر آلمان ،سوئد و فرانسه صادر
میگردد .وی در ادامه یکی از مشکالت عمده کشاورزان این
منطقه را باالرفتن هزینههای تولید ،افزایش نرخ دستمزد
کارگران و حمل و نقل دانست و خواستار حمایت مسئوالن
شهرستان از باغداران منطقه شد.
این فعال حوزه باغداری با بیان اینکه توسعه اراضی
کشاورزی منطقه موجب توسعه اشتغال و به موازات آن
توسعه بخش کشاورزی میشود تاکید کرد :در صورت رشد
و پیشرفت کشاورزی ،فرصتهای شغلی متعددی نیز

تکثیر میشود که در قالب خود جوانان جویای کار بسیاری را
مشغول به کار و فعالیت خواهد کرد.
بنابراین در راستای توسعه اشتغال و توسعه کشاورزی
منطقه و با توجه به شناخت جوانان روستای محمودآباد با
تولید انار میطلبد مسئوالن شهرستان با واگذاری زمین به
متقاضیان به تحقق این مهم در منطقه کمک کنند.
وی در پایان در توصیه به جوانان گفت :در کاری که به آن
عالقمند هستند وارد شوند چرا که عالقه به کار سبب
میشود انسان پشتکارش بیشتر شود و زودتر به موفقیت
دست یابد.

