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دستانتوانمندیکهبهشتخلقمیکند
 با آب و هوای معتدل کوهستانی است که در دهه های اخیر 
کشت انار در این روستا توسعه یافته و مردمان این روستا به 

صورت تجربی در پرورش انارهای مرغوب تبحر دارند.
و  تهران  به  انار  تن  صدها  ساالنه  کردن  روانه  با  روستا  این 
استان های همجوار به عنوان قطب تولید انار در استان تهران 

معرفی شده است.
علی ولیخانی کشاورز صاحب نامی است که در عرصه تولید انار 

می کند  فعالیت  فیروزکوه  شهرستان  محمودآباد  روستای  در 
که  سال هاست  محمودآبادی  کشاورز  این  باغ  انارهای  طعم 

کام بسیاری از هموطنان را شیرین می کند.
را با او ترتیب دادیم تا عالوه  بدین جهت  گفتگویی تفضیلی 
بر معرفی وی و انار محمودآباد نگاهی به مسائل و مشکالت 

کشاورزان و  باغداران انار  این منطقه داشته باشیم. 
در  انار  تولید  و  کشاورزی  صرف  را  خویش  عمر  بیشتر  وی 

روستای محمودآباد کرده و با تالش و پشتکار فراوان توانسته 
نمونه  باغدار  عنوان  متوالی  سالیان  در  مرغوب  انار  تولید  با 

استان را کسب نماید.
چگونگی  با  رابطه  در  جام جم  با  گفتگو  در  نمونه  باغدار  این 
احداث باغ انار می گوید:  از ۱۷ سالگی به دلیل عالقمندی بکار 
کشاورزی فعالیتم را در این عرصه آغاز کردم با توجه به شرایط 
آن  بر  انار  محصول  تولید  برای  منطقه  این  مناسب  اقلیمی 
شدم تا فعالیت کشاورزی ام را دراین حوزه ادامه دهم در ابتدا 
زمینی را اجاره کردم پس از تسطیح آن نهال هایی راکه از شهر 
گرمسار خریداری کرده بودم در زمین زراعی خود کاشتم اما از 
از  را نداشتند نوع دیگری  آنجایی که این درختان بازدهی الزم 
درختان انار را از شهر یزد به این منطقه آوردم که در نوع خود 
با  باتوجه به سازگاری این نوع درخت  در دنیا بی نظیر بوده و 
منطقه محمودآباد توانستم به محصول با کیفیت انار دست 

پیدا کنم.
که به عنوان باغدار نمونه استان  گی هایی باعث شد  * چه ویژ

معرفی شوید؟
ح،  طر اجرای  جهت  زمین  سازی  آماده  مناسب،  زمین  تهیه  با 
بهداشت  ،رعایت  ارگانیک  کودهای  از  استفاده  سالم،  تغذیه 
و تربیت درخت وآبیاری به موقع با تولید ۱۱۷تن محصول انار 
در  استان  نمونه  باغدار  عنوان  کسب  به  موفق  هکتار  هر  در 

سالیان متوالی شدم.
درخت  انار  دهید:  توضیح  انار  درخت  ویژگی های  مورد  در 
کوچکی است که ارتفاع آن تا ۶ متر می رسد معموال در مناطق 
قرمز  رنگ  به  انار  گل های  است  کشت  قابل  کشور  مختلف 
اندازه های مختلف  با  کروی  آن  اناری ولی بدبو می باشد میوه 
حداقل  انار  نهال  است  زردرنگ  یا  رنگ  قرمز  پوستی  دارای 
سه سال نیاز به رشد دارد واز سال چهارم به بعد به باردهی 
قابل  کشور  نقاط  اکثر  در  این که  رغم  علی  می رسد  مطلوبی 
محمودآباد  منطقه  بویژه  مناطق  برخی  در  ولی  است  کشت 

فیروزکوه انار مرغوب تری به دست می آید.
ع اناری در این منطقه تولید می شود: *چه نو

 در این منطقه نوعی انار به نام انارگلو باریک تولید می شود که 
از پیوندزنی و قلمه زنی بروی انواع نهال های دیگر  انار بدست 
می آید این نوع انار از کیفیت باالیی برخوردار بوده و همچنین 

در برابر سرما مقاومت بسیاری دارد.
ع آبیاری برای این محصول استفاده می کنید:  * از چه نو

دارد  مستمری  آبیاری  به  نیاز  انار  درخت  این که  به  توجه  با 

اما  باشد  صرفه  به  بسیار  می تواند  قطره ای  آبیاری  بنابراین 
احداث  برای  برق  نظیر  امکاناتی  نبود  دلیل  به  متاسفانه 
بصورت  منطقه  این  زراعی  زمین های  اکثر  آبیاری  آب،  استخر 

غرقابی صورت می گیرد.
بازار مصرف محصول انار شما کجاست: بازار مصرف محصول 
به  می توانیم  امسال  خوشبختانه  اما  بوده  داخلی  عمدتا  ما 

کشورهای حاشیه خلیج فارس صادرات داشته باشیم.
یابی می کنید: * کیفیت محصوالت انار امسال را چطور ارز

یک  گذشته  سال  به  نسبت  ما  باغات  تولیدی  انار  میزان 
بسیار  امسال  محصوالت  خوشبختانه  اما  شده  کمتر  مقدار 

مرغوب تر و از کیفیت باالتری برخوردار است.
* مشکالت کشاورزان منطقه محمودآباد را عنوان کنید:

با توجه به این که ساالنه در هر هکتار از زمین زراعی این روستا 
به میزان ۴۰ تن انار برداشت می شود اما متاسفانه بدلیل  نبود 
انار بصورت  این منطقه بیشتر محصوالت  تبدیلی در  صنایع 
تازه خوری ومابقی بصورت سنتی به دون انار و رب انار تبدیل 
می شود چون فراوری و بسته بندی به صورت محلی و سنتی 
با  بنابراین  می شود  روستاییان  عاید  کمی  سودآوری  است. 
استفاده از صنایع تبدیلی می توان از دورریز محصوالت باغی و 
زراعی جلوگیری کرده و افزون بر ایجاد شغل به افزایش درآمد 

مردم این منطقه روستایی کمک شایانی شود.
کود  خ  نر افزایش  کارگران،  دستمزد  میزان  افزایش  همچنین 
منطقه  این  باغداران  مشکالت  دیگر  از  ونقل  حمل  حیوانی، 

به شمار می رود.
* درخواست شما از مسئوالن:

انارکاران فیروزکوه به مدت  این که شرکت تعاونی  با توجه به 
است  شده  تاسیس  آباد  محمود  روستای  در  است  سال   ۹
در حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی این منطقه زیر نظر این شرکت 

تعاونی قرار دارد.
کشاورزان  میان  در  هماهنگی  عدم  متاسفانه 

این منطقه و عدم حمایت مسئوالن موجب 
شده فعالیت این شرکت همچنان بی رونق 

بماند بنابراین با توجه به تجربه و تخصص 

حمایت   ، انار محصول  برداشت  زمینه  در  روستا  جوانان 
جانب  از  اندازی  سنگ  عدم  نیز  و  اتحادیه  این  از  مسئوالن 
مشکالت  رفع  جهت  در  بزرگی  کمک  می تواند  ارگان ها  برخی 
تبع  به  و  اشتغالزایی  توسعه  همچنین  و  تعاونی  شرکت  این 

آن توسعه کشاورزی این منطقه داشته باشد.
* توصیه شما به جوانان:

از  و  کنند  دنبال  را  خود  اهداف  پشتکار  و  تالش  با  ابتدا 
تا  ببرند  بهره  آرزوهایشان  تحقق  برای  امکانات  کوچک ترین 
در نهایت به آنچه که شایسته یک جوان ایرانی است دست 

یابند.

: * سخن آخر
از رسولی نژاد نماینده پرتالش و 
زحمتکش مردم شهرستان های 

دماوند و فیروزکوه بخاطر حمایت های 
بی شائبه 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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ویــژه 

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه:

یال  پرداخت ۱۳ میلیارد ر
کشاورزان تسهیالت  به 

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 ۸ دستگاه ادوات کشاورزی) تراکتور
تحویل کشاورزان منطقه شد و این روند با همکاری بانک 

کشاورزی شهرستان ادامه خواهد داشت.

|    4
    |

ح اقدام  رد شایعه اجرای طر
مسکن  ملی 

یر نیرو  حضور سرزده وز
در فیروزکوه و بازدید از

 سد نمرود

 درخشش عضو هیات 
آزاد   علمی دانشگاه 

فیروزکوه در لیست  
دانشمندان برتر جهان

2

3

2

3

بیشتر بخوانید

مقام اول قهرمانی جوان 
فیروزکوهی در دو و میدانی

مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی فیروزکوه 
خبر داد:

امام جمعه شهرستان فیروزکوه:

 برگزاری جلسه هفتگی ستاد پیشگیری برگزاری جلسه هفتگی ستاد پیشگیری
کرونا کرونا از ویروس   از ویروس 

فرمانده سپاه ناحیه فیروزکوه:

2

کمیته انضباطی تاکسیرانی سازمان مدیریت 
حمل و نقل شــهــرداری فیروزکوه به ریاست 
ــان و بـــا حـــضـــور رئــیــس  ــازمــ مـــدیـــرعـــامـــل ســ
شـــورای اســالمــی شهر و اعــضــای کمیته تشکیل شد.
کمیته انضباطی تاکسیرانی سازمان مدیریت حمل و...

؛ گزارش فعالیت شهرداری فیروزکوه در هفته اخیر

نشست کمیته انضباطی تاکسیرانی 
یت حمل و نقل سازمان مدیر

پوشالیبودنابهتآمریکا،علنیشدهاست

3
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رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان فیروزکوه از توزیع بیش از 
یک تن انار اهدایی، میان ۱۶۰ خانواده تحت حمایت کمیته امداد این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش جام جم عباس دهباشی، رئیس کمیته امداد امام خمینی 

)ره( فیروزکوه، در این خصوص تصریح کرد: ۱2۰۰ کیلو انار اهدایی یکی 
از حامیان باغدار فیروزکوه در بسته های ۸ کیلوگرمی میان ۱۶۰ خانواده 

تحت حمایت توزیع شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان فیروزکوه در ادامه افزود: 

ارزش این میزان انار توزیع شده ۱2 میلیون تومان برآورد شده است.
فیروزکوه  شهرستان  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس  دهباشی 
با حمایت  کرد: این حامی حدود ۳ سال است  همچنین خاطرنشان 

مادی و معنوی از ۳ یتیم، با این اداره همکاری دارد.

توزیع انار اهدایی، به خانواده های  تحت حمایت کمیته امداد فیروزکوه اجتماعیاجتماعی2
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

نارضایتی  موجب  که  اقدامی 
آن تامل  مردم می شود باید در 

کرد

خطبه های  در  فیروزکوه  شهرستان  جمعه  امام 
عبادی_سیاسی نمازجمعه این هفته در شهرستان 
آفت موفقیت است؛  گفت: تنبلی و بی حوصلگی، 
برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، نیاز به همت 

بلند و کار و تالش است.
خاطر  حیدری  االسالم  حجت  جام جم  گزارش  به 
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 
و  ایرانی  نفتکش  به  حمله  اخیر  اتفاق  به  اشاره  با 
تجاوز  این  به  سپاه  دریایی  نیروی  مقتدرانه  پاسخ 
عملیات  یک  با  سپاه  دریایی  نیروی  گفت:  آمریکا، 
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 رسانه ای در آستانه ۱۳ آبان و 
آستانه  داشتن برگ برنده برای تیم دیپلماسی در 
مذاکره پیِش  رو بود.  وی در ادامه بیان داشت: هر 
اقدام دولت باید »پیوست عدالت« داشته باشد و 
شرط اساسی در انتصاب مدیران »عدالت محوری« 
و  انصاف  اخالق،  همراه  باید  عدالتخواهی  است؛ 
رعایت قانون باشد. حجت االسالم حیدری در پایان 
سرمایه  بزرگ ترین  مردم،  عمومی  رضایت  گفت: 
موجب  مسئوالن  اقدام  هر  اگر  است؛  کشور 

نارضایتی مردم شود، باید در آن اقدام تأمل کرد.

خبر

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

مقام اول قهرمانی جوان فیروزکوهی در دو و میدانی

پوشالی بودن ابهت آمریکا، علنی شده است

گــرامیداشت روز 13 آبان در فیروزکوه 

آموزان و مردم والیت  آبان با حضور پر شور دانش  مراسم گرامیداشت روز ۱۳ 
مدار شهرستان فیروزکوه در گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

آموزان و مردم والیت  آبان با حضور پر شور دانش  مراسم گرامیداشت روز ۱۳ 
مدار شهرستان فیروزکوه در گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

، نماینده مجلس،امام جمعه،  همچنین در این مراسم فرمانده سپاه، فرماندار
، اعضای شورای تامین و دیگر مسئوالنشهرستانی نیز حضور  معاونین فرماندار

داشتند.
* مراسم گرامیداشت یوم اهلل 13 آبان در بخش ارجمند 

مراسم گرامیداشت یوم اهلل ۱۳ آبان با حضور بخشدار ارجمند، جانشین فرمانده 
حوزه بسیج یک ثاراهلل، رئیس شورای اسالمی بخش، مسئوالن بخش، اعضای 
روستاهای  اسالمی  شورای  اعضای  و  دهیاران  و  ارجمند  شهر  اسالمی  شورای 

بخش ارجمند در گلزار شهداء گمنام شهر ارجمند برگزار شد. 

سپاه  فرمانده  حیدری منش،  پاسدار  سرگرد 
بر  ما  اسالمی  انقالب  انشاء  فیروزکوه:  ناحیه 
مبنای مبارزه با استکبار شکل گرفته است؛ ۱۳ 
عرصه  در  نوجوانان  و  جوانان  حضور  نماد  آبان 
درک  را  این   ۵۸ آبان   ۱۳ جوانان  بود،  انقالب 
کردند که دولت لیبرال بازرگان با عهد و پیمان 
با استکبار جریان انقالب را منحرف می کند.امروز 

آمریکاست و در  با  که نماد مبارزه  کشوری  تنها 
مقابل آمریکا ایستاده جمهوری اسالمی ایران و 

جریان ندای بر حق انقالب اسالمی است.
سومی  جهان  کشور  هر  می دهد  نشان  آمارها 
آن  اقتصادی  پذیرفت جریان  را  آمریکا  که حرف 
ناشی  ما  اقتصادی  مشکالت  امروز  شد؛  نزولی 
در  آمریکا  به  خوش بینی  و  اعتماد  برجام،  از 
دریایی  نیروی  دالورمردان  است.  قبل  دولت 
امروز  مالیدند،  خاک  به  را  آمریکا  پوزه  سپاه، 
آمریکا علنی شده است و  پوشالی بودن ابهت 
طبق فرمایش مقام معظم رهبری ارتش آمریکا 
ارتشی هالیوودی و بزک کرده است. برای عملی 
مقابل  در  باید  انقالب  دوم  گام  بیانیه  کردن 
عرصه  در  تبیین  جهاد  با  و  بایستیم  استکبار 

روشنگری جامعه پیش برویم. 

 درخشش عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 
 بررسی مسائل و مشکالت روستاهای  دو بلوکفیروزکوه در لیست  دانشمندان برتر جهان

 و بخش مرکزی 

استنادات  ــابــی  ارزی و  بــررســی  بــا 
گر  جستجو  ســایــت  داده هـــــای 
و  اســکــوپــوس  پژوهشی  علمی 
اعالم رسمی محققان  دانشگاه 
آمریکا که در تاریخ ۱۹  استنفورد 

اســت،   شــده  منتشر   2۰2۱ اکتبر 
دکتر  ــام  نـ  ، ــار ــ ب نخستین  ــرای  ــ ب
هیات  عضو   ، فــر عنایتی  ــول  رس
آزاد  دانــشــگــاه  کامپیوتر  علمی 
بین  در  فیروزکوه  واحد  اسالمی 
بــرتــر  دانـــشـــمـــنـــدان  ــد  ــ درصـ دو 

جهان در سال 2۰2۰ درخشید. 
دانشمند  ــن  ایـ اســــت،  گفتنی 
ــی عــضــو بــاشــگــاه  ــ ــران ــ جـــــوان ای
دارای  و  جــــوان  پــژوهــشــگــران 
تــالــیــفــات و دهــهــا مــقــالــه علمی 
اکنون   هــم  و  اســت  تحقیقی  و 
ــات عــلــمــی دانــشــگــاه  ــی عــضــو ه
فــیــروزکــوه  ــد  ــ واح اســـالمـــی  آزاد 

می باشد.

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 دستگاه های 
اجرایی در محل روستاهای  ذکر شده برگزار شد، مشکالت  اهالی از جمله طرح 

 هادی، منابع طبیعی، آبخیزداری، آب شرب  و... بررسی شد.

با حضور فرماندار فیروزکوه و نماینده مردم صورت گرفت: فرمانده سپاه ناحیه فیروزکوه:
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نان مهربانی  ح  با طر رابطه  در  و پرورش شهرستان فیروزکوه  آموزش  رئیس 
ح به ابتکار معاون پرورشی و بسیج دانش آموزی منطقه انجام  گقت: این طر
از شهدای  شد و مبالغ جمع آوری شده توسط مدارس شهرستان به نیابت 
تامین  منظور  به  و  گرفت  قرار  شهرستان  نانوایی های  اختیار  در  دانش آموز 

معیشت و رفع نیاز اولیه خانواده های نیازمند و مستمند طرحی با عنوان نان 
مهربانی در قالب کارت  نان مهربانی در بین برخی خانوارهای نیازمند اجرا شد .

از  بسیاری  کرد:  اظهار  مومنانه  کمک  از  مرحله  این  بیان  با   ، سیر فاطمه 
ح یک کارت عابربانک  نیازمندان به نان شب خود محتاج هستند که در این طر

برای سرپرست خانوار آماده شده و تحویل آن خانواده داده می شود.
فاطمه سیر  همچنین تصریح کرد : برای این کار نیک مبلغ ۳ میلیون ۱۰۵ هزار 
تومان جمع آوری و در ۱2 نانوایی سطح شهر با اولویت مناطق کم برخوردار این 

ح اجرایی شد. طر

ح نان مهربانی در شهرستان فیروزکوه کلید خورد طر

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

در  نیرو  وزیر  سرزده  حضور 
فیروزکوه و بازدید از سد نمرود

نمرود  سد  از  ســرزده  بطور  محرابیان  اکبر  علی 
فیروزکوه بازدید کرد .

شهر  غربی  جنوب  کیلومتری   ۱۷ در  ســد  ایــن 
دست  پایین  کیلومتری  دو   

ً
تقریبا و  فیروزکوه 

و  رود  حبله  رودخانه  روی  بر  بن  ُسله  روستای 
ارتفاع 2۰2۰ متری از سطح دریا ساخته شده.  در 
هدف از ساخت این سد تأمین سالیانه ۱۱۹.۵ 
نــیــازهــای  مــنــظــور  بــه  آب  مترمکعب  میلیون 
کشاورزی دشت گرمسار و چزکین و همچنین 
گرمسار  شــهــرســتــان هــای  شـــرب  آب  بـــــرآوردن 
نیازهای  ســازی  برطرف  همچنین  و  ایوانکی  و 
و  آب  به  فیروزکوه  شهرستان  صنعت  بخش 
رود  حبله  رودخانه  آبریز  حوزه  در  سیالب  مهار 

می باشد.

ــال  ــب ــی ــات وال ــق ــاب ــس پـــایـــان م
چهارنفره شهرستان فیروزکوه

مــســابــقــات والــیــبــال چــهــارنــفــره شــهــرســتــان 
پــایــان داد که  کــار خــود  بــه  فــیــروزکــوه در حالی 
در  کیانی  بامپوش  و  پارسی  ستارگان  تیم های 
و  رفتند  هــم  مصاف  بــه  رقابت ها  ایــن  فینال 
ستارگان پارسی در یک بازی نفس گیر و جذاب 
این  قهرمانی  عنوان  توانست  ۳بــر2  نتیجه  با 

مسابقات را کسب نماید.
در پایان مسابقات قبل از اهدای کاپ و حکم 
ارزنده  از پیشکسوتان  و دوم  اول  تیم های  به 
والیبال و داوران شهرستان تجلیل و همچنین 
رقابت ها  این  اخالق  تیم  بعنوان  جوانان  تیم 
ورزش  اداره  سرپرست  آور  نــام  شــد.  معرفی 
تشکر  ضمن  فیروزکوه  شهرستان  جــوانــان  و 
اعضای  و  اکبرخانی  علی  زحمات  از  قدردانی  و 
جهت  فــیــروزکــوه  شهرستان  والــیــبــال  هــیــأت 
پیشکسوتان  حضور  از  مسابقات  این  برپایی 
شهر  شــورای  ریاست  آشــوب  شهر  و  والیبال 

فیروزکوه قدردانی نمود.

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیر  کیانی  حسین 
فیروزکوه در گفتگو با جام جم در خصوص شایعه 
شهرستان  در  مسکن  مــلــی  اقــــدام  ــرح  طـ اجــــرای 
فیروزکوه اعالم کرد: براساس شنیده ها و گزارشات 
صنعتی  شهرک  در  حضور  بــا  حقیقی  فــرد  مــردمــی 
این شهرک  کارگران  و  کارکنان  به  فیروزکوه  علیدره 
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 
را  شایعه  ایــن  شهرستان  شریف  مــردم  استحضار 

 رد و تکذیب می کند.
ً
 و قویا

ً
شدیدا

کیانی از مردم درخواست کرد: هرگز به این شایعات 
توجه نکرده و اخبار و اطالعات را فقط از طریق رسانه 

ملی و سایت های 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 ۳۰ نفر واجد شرایط شدند.
 کیانی خاطرنشان کرد: باتوجه به حد نصاب نرسیدن 

تعداد واجدین شرایط این طرح در شهرستان، مقرر 
ــدام ملی مسکن در شــرق استان و  اق گردید طــرح 
اجرایی دمــاونــد  شهرستان  در  پایلوت  ــورت  ص  بــه 

 گردد.
وی یادآور شد: به زودی پرونده واجدین شرایط طرح 
برای  فیروزکوه  شهرستان  در  مسکن  ملی  اقـــدام 
منتقل  دماوند  شهرستان  به  اداری  رونــد  تکمیل 

خواهد شد.
مسکن  ملی  نهضت  ح  طر در  مسکن  فاقد  افــراد   *

)جهش مسکن( ثبت نام کنند
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیر  کیانی  حسین 
ــم در  ــام ج ــا جـ ب گفتگو  ــوه در  ــروزک ــی ف شــهــرســتــان 
ــرای طـــرح نــهــضــت مــلــی مــســکــن در  ــ خــصــوص اجـ
توسط  مسکن  مــلــی  نهضت  طـــرح  گــفــت:  کــشــور 
مجلس شــورای اسالمی تصویب و به دولــت ابالغ 
شروط  رعایت  با  متقاضیان  آن  اســاس  بر  گــردیــد، 
نام  ثبت  بــه  اقـــدام  می توانند  ســامــانــه  در   مــنــدرج 

نمایند.
 وی خاطر نشان کرد: براساس این طرح مقررگردید 
۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط اداره بنیاد مسکن  

در روستاها و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و 
همچنین ۶۰۰ هزار واحد دیگر نیز توسط ادارات راه و 
شهرسازی کل کشور در روستاها و شهرهای باالی 

۱۰۰ هزار نفر جمعیت احداث گردد.
ح  این مقام مسئول با اشاره به اهداف اجرای این طر
در کشور عنوان کرد: این طرح جهت تامین مسکن 
برای اقشار کم درآمد و جاماندگان از طرح مسکن 
اجرایی  کشور  روستاهای  و  شهرها  سطح  در  مهر 

می شود.
ثبت  بـــرای  می توانند  متقاضیان  شــد:  ــادآور  ــ ی وی 
ــرح نــهــضــت مــلــی مــســکــن بـــه ســامــانــه ــام در طــ ــ  ن

 saman.murd.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام 
نمایند.

مدیر بنیاد مسکن فیروزکوه در پایان اعالم کرد: در 
حال حاضر هیچ گونه اطالعاتی در خصوص این که 
ساخت مسکن در چه شهر و در چه محلی انجام 
ایـــن طرح  جــزئــیــات  و  در دســـت نیست  مــی شــود 

 اعالم خواهد شد.
ً
متعاقبا

الزم بذکر است: ثبت نام در این طرح از 2۸ مهر آغاز و 
تا روز جمعه 2۸ آبان ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.

بنیاد شهید و امور ایثارگران نهاد 
تخصصی خدمت به خانواده های 

شاهد و ایثارگر است

اداره حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد  رئیس 
ایثارگران شهرستان های استان  امور  شهید و 
خدمات  جامع  قانون  اجرای  در  گفت:  تهران 
را  دستگاه ها  همه  کمک  ایثارگران  به  رسانی 

می طلبیم.
موسوی  اسماعیل  سید  جام جم  گزارش  به 
اداره   قضایی  معاضدت  و  حقوقی  اداره  رئیس 
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های 
استان تهران با حضور در شهرستان فیروزکوه 
بنیاد شهید  رئیس  نیکدل  به همراه غالمرضا 
دادگستری  رئیس  درزی  با  ایثارگران  امور  و 

شهرستان دیدار و تبادل نظر نمودند.
موسوی رئیس اداره حقوقی و معاضدت قضایی 
شهرستان های  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
با رئیس دادگستری  استان تهران در نشست 
نهاد  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  کرد:  تصریح 
خانواده های  از  حمایت  و  خدمت  تخصصی 
قانون  اجرای  در  اما  است،  ایثارگر  و  شاهد 
همه  کمک  ایثارگران  به  رسانی  خدمات  جامع 
مدیون  همگان  زیرا  می طلبیم،  را  دستگاه ها 
شهدا و ایثارگران هستیم و باید در مقابل آنان 

پاسخگو باشیم.
فیروزکوه  شهرستان  دادگستری  رئیس  درزی 
و  شهدا  معظم  خانواده های  دیدار  این  در  نیز 
ایثارگران را ولی نعمتان جامعه خواند و گفت: 
به  خدمت  ایثارگران  خانواده های  به  خدمت 
آرمان های  از  اسالم، نظام و در راستای تبعیت 

شهدا، والیت و رهبری است.

خبرخبر
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سازمان  تاکسیرانی  انضباطی  کمیته 
ــقــل شـــهـــرداری  مـــدیـــریـــت حــمــل و ن
فیروزکوه به ریاست مدیرعامل سازمان 
و با حضور رئیس شورای اسالمی شهر 

و اعضای کمیته تشکیل شد.
سازمان  تاکسیرانی  انضباطی  کمیته 
در  شـــهـــرداری  نقل  و  حمل  مــدیــریــت 
راســتــای سالم ســـازی و ارتــقــای سطح 
و  کیفیت خدمات حــوزه حمل و نقل 
تاکسیرانی درون شهری و نیز نهادینه 
ــمـــودن تــشــویــقــات و تــنــبــیــهــات در  نـ
انضباطی  آئین نامه  و  قانون  چارچوب 

تشکیل می شود.
و  شهرستان  فرماندار  پاسخگویی   *
سامانه  در  فیروزکوه  شهری  مــدیــران 

سامد
فـــرمـــانـــدار شـــهـــرســـتـــان، ســرپــرســت 
شهرداری فیروزکوه و شهردار ارجمند، 
با   ۱۴۰۰ آبــان  ــم  ــ دوازده چهارشنبه  روز 
از   ،۱۱۱ تلفن  "سامد"  سامانه  در  حضور 
ساعت ۹ الی ١١، پاسخگوی مردم شریف 

شهرستان فیروزکوه بودند.
ــدار شــهــرســتــان و  ــانـ ــرمـ هــمــچــنــیــن فـ
مدیران شهری فیروزکوه پس از حضور 
تقی زاده  اســداهلل  با  سامد  سامانه  در 
ســرپــرســت دفــتــر مــدیــریــت عملکرد، 
بازرسی و امور حقوقی استانداری تهران 
دیــدار و ضمن تبریک انتصاب ایشان 
در خصوص چالش های حوزه بازرسی و 
مدیریت عملکرد در شهرستان بحث و 

تبادل نظر نمودند.
و  ــی  ــان ــش ــش ن ت آ ــی  ــ ــاب ــ ارزی و  بـــررســـی   *
شهر  بحران  مدیریت  ستاد  عملکرد 

فیروزکوه

معاونت خدمات شهری و دبیر ستاد 
ــوه به  ــروزک ــی ــران شــهــر ف ــح مــدیــریــت ب
هـــمـــراه نــمــایــنــدگــان ســتــاد مــدیــریــت 
بحران استانداری تهران با هدف ارزیابی 
آتش نشانی و عملکرد مدیریت بحران 
و  نشانی  آتش  مرکز  از  فیروزکوه  شهر 
و  شهری  خدمات  زمستانی  تجهیزات 

انبار نمک شهرداری بازدید نمودند.
بحران  مدیریت  نمایندگان  ادامـــه  در 
در  اهتمام  و  فعلی  وضعیت  به  توجه 
به دلیل  آتش نشانی  وضعیت  ارتــقــاء 
فرارسیدن فصل برف و سرما، بر آمادگی 
الزم شهرداری جهت مقابله با حوادث 
نشستی  در  نمودند.  تأکید  احتمالی 
ــواردی نــظــیــر تقویت  ــ ــ مــشــتــرک نــیــز م
اسکان  خدماتی،  و  امــدادی  تجهیزات 
اضطراری، آموزش  عوامل و دپوی نمک 
بــرف و مکاتبه و پیگیری  بــارش  بــرای 
امکانات  و  تجهیزات  تقویت  جهت 
شـــهـــرداری بــه عــنــوان مــصــوبــات کــاری 

تدوین و ابالغ گردید.
شهری  مسئوالن  مشترک  نشست   *
غسالخانه  زمین  مالکین  نماینده  با 

قدیم شهر فیروزکوه برگزار شد
سرپرست  حــضــور  بــا  کــه  نشستی  در 
شهرداری، اعضای شورای اسالمی شهر 

و مسئوالن واحدهای ذیربط شهرداری 
گردید،  بــرگــزار  کیانی  وراث  نماینده  و 
تعیین تکلیف زمین و ساختمان قدیم 
شد.  بررسی  و  طــرح  شهر،  غسالخانه 
در این جلسه با طرح نظرات طرفین و 
در  با  تا  بررسی پیشنهادات، مقرر شد 
نظر گرفتن منافع طرفین اقدامات الزم 
انجام شود. زمین غسالخانه در سنوات 
جهت  کیانی  مــرحــوم  تــوســط  گذشته 
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، 
کیانی  خـــانـــواده  بــه  غسالخانه  زمــیــن 

عودت داده شود.
گــذاری  ــدول  ج اجرایی  عملیات  ــاز  آغ  *

کانیو و اصالح آبرو در فیروزکوه
ــواســــت شـــهـــرونـــدان و در  ــ پــیــرو درخ
آب هــای  هــدایــت  ساماندهی  راســتــای 
سطحی، به منظور ارتقاء سطح خدمات، 
ــرو در  آبـ ــالح  کانیو و اصـ ــذاری  ــدول گـ جـ
حال  در  فیروزکوه  شهر  معابر  از  برخی 
انجام اســت.  در عملیات عمرانی این 
ــرای جـــدول کانیو  ــروژه نسبت بــه اجـ پـ
وسط، ساماندهی و اصالح آبروها اقدام 
تجدید  و  بهسازی  و  مرمت  مــی گــردد. 

جدول گذاری ها در کوی و معابر عالوه 
بر ساماندهی هدایت آب های سطحی، 
ــزایـــش بــهــداشــت مــحــیــط و  ــاعــث افـ ب
مسیرهای  در  پیش  از  بیش  پاکیزگی 

شهری می شود.
و  مدیریت  ســازمــان  مــعــاون  تقدیر   *
آماری  برنامه ریزی استان تهران از رابط 

شهرداری فیروزکوه
مسعود افشین معاون آمار و اطالعات 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
از زحمات  تقدیر  لــوح  اهــدای  با  تهران 
در  باطبی  مهدی  محمد  تــالش هــای  و 
راستای همکاری و مشارکت در فرآیند 
و  استان  اقتصادی  حساب های  تهیه 
آمــاری شــهــرداری فیروزکوه تقدیر  رابــط 

کرد.
از  فیروزکوه  شهری  مدیریت  بازدید   *
نمایشگاه هنرهای تجسمی و صنایع 

دستی در فیروزکوه
سرپرست شهرداری فیروزکوه به همراه 
جمعی از مسئوالن واحدهای شهرداری 
هنری  و  فرهنگی  مجتمع  در  حضور  با 
آفرینش از نمایشگاه هنرهای تجسمی 
و صنایع دستی در فیروزکوه بازدید و از 
هنرمندان با اهدای لوح سپاس تقدیر 
آثــار هنرمندان  کــرد. در این نمایشگاه 
فیروزکوه در حوزه میناکاری روی سفال، 
مکرومه  دوز،  ــت  دس ــرم  چ زیــرلــعــابــی، 
دســت ســاز  شمع  و  تریکوبافی  بــافــی، 
این  گذاشته شــده اســت.  به نمایش 
ــار خود  نمایشگاه از شنبه  ۱۴۰۰/۸/۸کـ
را آغاز و به مدت ۱۰ روز از ساعت ۱۵ الی 
۱۹ در مجتمع فرهنگی و هنری آفرینش 

فیروزکوه پذیرای عالقمندان است.

؛ گزارش فعالیت شهرداری فیروزکوه در هفته اخیر
یت حمل و نقل  نشست کمیته انضباطی تاکسیرانی سازمان مدیر

ح اقدام ملی مسکن  ح اقدام ملی مسکن رد شایعه اجرای طر رد شایعه اجرای طر
مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی فیروزکوه خبر داد:مدیر بنیاد مسکن انقالب اسالمی فیروزکوه خبر داد:

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار جام جم با 
اشاره به اقدامات این اداره در سال جاری عنوان داشت:

تحویل   ) تراکتور کشاورزی)  ادوات  دستگاه   ۸ تعداد  امسال  فرازی  رضا 
شهرستان  کشاورزی  بانک  همکاری  با  روند  این  و  شد  منطقه  کشاورزان 

ادامه خواهد داشت.
وی با بیان این که از تمامی ادوات کشاورزی و تراکتورهای تحویلی به کشاورزان 
بازدید می شود اذعان کرد: این بازدید ها با هدف حفظ ادوات کشاورزی در 
آن از شهرستان صورت  منطقه و همچنین جلوگیری از فروش و یا خروج 

تاکنون  مکانیزاسیون  طرح  در  این که  اعالم  با  مسئول  مقام  این  می گیرد. 
بیش از ۱۳ میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان فیروزکوهی پرداخت شد 
خاطرنشان کرد: به کشاورزان،تولیدکنندگان و بهره بردارانی که درخواست 
بازپرداخت  با  تسهیالت  دارند  کشاورزی  ادوات  و  مکانیزاسیون  تجهیزات 
در  جاری  سال  در  پالک   ۴ تداخل  رفع  از  فرازی  می شود.  پرداخت  ساله   ۵
این شهرستان خبرداد و گفت: برای ۳ پالک دیگر نیز تا هفته آینده کارگروه 

شهرستانی برگزار می شود و سپس به استان ارسال می گردد.
وی تصریح کرد: در موضوع رفع تداخالت با همکاری اداره منابع طبیعی ،ثبت 
و مالیات عملکرد خوبی داشتیم و بی شک می توانیم 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 ۴۰ مورد بازدید از 
اراضی واگذاری در شهرستان انجام شده که پیش بینی می شود این رقم 
کرد:   خاطرنشان  فرازی  باشد.  داشته  چشمگیری  افزایش  امسال  پایان  تا 
نظارت از اراضی واگذاری با هدف جلوگیری از تخطی افراد نسبت به اراضی 

تحویلی انجام می شود. 
وی در ادامه با بیان این که شهرستان فیروزکوه از ظرفیت ها و قابلیت های 
لحاظ  به  امسال  داشت:  بیان  برخورداراست  کشاورزی  بخش  در  فراوانی 
تولیدات کشاورزی سال بسیار پرباری برای کشاورزان منطقه بوده به طوری 
اراضی کشاورزی  از  از سطح ۷۵۰ هکتار  از 2۰ هزارتن سیب زمینی  که بیش 

از اراضی در فیروزکوه برداشت  انار از سطح ۳۰۰ هکتار  از ۷ هزارتن  و بیش 
شرایط  دلیل  به  فیروزکوه  شهرستان  شد:  یادآور  مسئول  مقام  این  شد. 
اب وهوایی مناسب و خاک با کیفیت قطب تولید بسیاری از  محصوالت 

کشاورزی ،دامی و ابزیان در استان تهران محسوب می شود.
 فرازی با اعالم این که شهرستان فیروزکوه در زمینه پرورش دام به عنوان 
خاطرنشان  می رود  شمار  به  کشور  در  خصوصی  بخش  نژاد  اصالح  قطب 
کرد: ۳ مرکز اصالح نژاد زرژن، آوین ژن و دام گستر پیشگام در حال فعالیت 
که  مهر  آرشید  رامیان  شرکت  عنوان  تحت  دامداری  مرکز  یک  و  هستند 
بزرگترین دامداری دام سبک شرق استان به شمار می رود با ظرفیت ۳۵۰۰ 
راس دام در حال راه اندازی می باشد که به زودی به بهره برداری رسمی خواهد 

رسید. 
غ در شهرستان اشاره کرد و گفت:    وی به عملکرد خوب تولیدکنندگان مر
در  غ  مر تولیدکنندگان  خوب  عملکرد  به  توجه  با  کشاورزی  جهاد  اداره 
شهرستان توانست در حد توان با همکاری اداره صمت این قلم از کاالی 

اساسی مورد نیاز مردم را تامین کند.
می شود  تولید  شهرستان  در  غ  مر هزارتن   ۷ از  بیش  این که  بیان  با  وی 
غ مورد نیاز  یادآور شد:  اداره جهاد کشاورزی موظف است پس از تامین مر
غ های تولیدی را به   به هزارتن می رسد، مابقی مر

ً
مردم شهرستان که عمدتا

شهرستان های استان  ارسال نماید.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه:

پرداخت 13 میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان

کشور  در  ارز  و  کاال  قاچاق  پدیده 
ناپذیر است  ما، واقعیتی کتمان 
اجتماعی،  مختلف  دالیــل  به  که 
اقــتــصــادی و گــاهــی ســیــاســی، به 
، شکل  ویــژه در ســال هــای اخــیــر
نیز  عــواقــبــی  آن  تبع  بــه  و  گرفته 
ــــت در پــی داشــتــه که  ــرای دول ــ ب
ــوان  ــی تـ مـ را  ــا  ــ ــ آن ه مـــهـــم تـــریـــن 
دولتی،  عوارض  و  حقوق  کاهش 
بـــــازار رقــابــتــی،  تـــعـــادل در  عــــدم 
تقویت توان شبکه های مجرمانه 

و به پیروی از آن گسترش فساد 
و  نباتی  طــریــق  از  اداری  و  مــالــی 
بخش  در  اختالل   

ً
نهایتا و  ارتشا 

تولید و توزیع کشور نام برد.
منفی  تاثیرات  این ها  بر  افــزون   
سیاست های  برکارکرد  را  ــادی  زی
تجاری و اقتصادی کشور تحمیل 
ــه ذهـــن  ــ ک ــت  ــ ــی اسـ ــوعـ ــوضـ و مـ
دستگاه ها  مــدیــران  از  بسیاری 
خود  به  را  دولتی  سازمان های  و 
مـــشـــغـــول نــــمــــوده اســــــت. هــر 

لحاظ  بــه  نیز  آن  بــا  مقابله  چند 
جغرافیایی  مــرزهــای  گستردگی 
 
ً
تقریبا همسایگان  کنار  در  ایران 

ــات و نــیــز وجــــود مــبــادی  ــب بـــی ث
مــخــتــلــف و شـــیـــوه هـــای مــتــنــوع 
دشوارتر  پیش  از  بیش  قاچاق، 

گردیده است.
ارز می تواند  و  کاال   پدیده قاچاق 
کـــارکـــرد ســیــاســت هــای تــولــیــدی 
با  عــمــل  در  را  دولـــت  تــوزیــعــی  و 
ــدی مـــواجـــه ســـازد  مــشــکــالت جـ

در حــالــی کــه بــا اطـــالع از رونـــد یا 
سایه  در  مــی تــوان  قــاچــاق  حجم 
ــای مــنــاســب،  ــارهــ ــکــ اتـــخـــاذ راهــ
غیر  ــادی  ــصـ ــتـ اقـ فــعــالــیــت هــای 
فعالیت های  سمت  به  را  رسمی 
در  شــده  ثبت  رسمی  اقــتــصــادی 
کــرد،  حــســاب هــای ملی هــدایــت 
ــدازه قاچاق  ان از  ایــن مهم اطــالع 
کاال در ایران و شناسایی چیستی 
ممکن  را  پــدیــده  ایـــن  چــرایــی  و 
تاثیر  بایستی  بنابراین  می سازد، 

کاهش  در  ملی  تولید  از  حمایت 
قاچاق را بررسی کنیم و چگونگی 
حمایت از تولیدات ملی را مدنظر 
قرار دهیم تا از این طریق کاهش 
ــع  ــوم مـــوثـــر واقـ ــ ــده ش ــدیـ ــن پـ ــ  ای
شده  تالش  مقاله  این  در  شود. 
ــی جــهــت کــاهــش  ــ ــای ــ ــا روش ه تـ
قاچاق کاال وارز و حمایت از تولید 
ــرار داده  ــورد بــررســی قـ داخــلــی مـ

شود.

مبارزه با قاچاق کاال در راستای حمایت از تولید ملی

محمد مرادپور

روزنامه نگار

یادداشت
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه
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امام خمینی )ره(

شهرستان فیروزکوه با برخورداری از نعمت آب وحاصلخیزی 
بخش  توسعه  برای  مناسبی  و  خوب  ظرفیت  از  خاک 
قابل  ظرفیت های  این  از  یکی  و  است  برخوردار  کشاورزی 
توجه  با  که  است  محمودآباد  روستای  انار  باغ های  توجه 
بیشتر و ورود بخش خصوصی و سرمایگذاری در این بخش 
می توان کمک قابل توجهی به توسعه کشاورزی شهرستان 

نمود.
انار این منطقه از کیفیت و مرغوبیت خاصی برخوردار است 
کود شیمیایی  و  نوع سم  از هیچ  آن  و در عملیات تغذیه 
استفاده نمی شود و این محصول کامال به صورت ارگانیک 

تولید می شود.
این میوه بهشتی با کیفیت، حاصل تالش و پشتکار کسانی 

است که سال های 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 واستان های همجوار شناخته شده است.
وی ساالنه ۰۵ تا ۰۶ تن انار درهکتار برداشت می کند و این 
محصول مرغوب را بطور مستقیم و بی واسطه به دست 

مصرف کنندگان می رساند. 
وی در این خصوص به خبرنگار جام جم  گفت: موفق شدن 
در هر کاری عالقه وپشتکار می خواهد و باید سخت کوش 
بود و سختی های کار باعث نا امیدی و انصراف از ادامه راه 

نشود.

سموم  از  نکردن  استفاده  و  باغ  به  اصولی   رسیدگی 
غیر ضروری نتیجه اش بدست آوردن محصولی مرغوب و با 

کیفیت می شود.
با  از  یکی  رو  محمودآباد  انار  باغداری  حوزه  فعال   این 
کیفیت ترین نوع انار در کشور دانست وافزود: انار ارگانیک 
صادرات  و  شده  تلقی  ملی  برند  عنوان  به  محمودآباد 
موجب  کشور  به  مناسب  ارزآوری  بر  عالوه  محصول  این 
درخشش صنعت کشاورزی شهرستان در عرصه ملی و یا 

شاید بین المللی شده است.
کریمی ادامه داد: انارهای دانه سیاه و گلو باریک از انارهای 
تولیدی این منطقه می باشد که عالوه بر فروش خام آن به 

صورت خشک شده انار دانه و رب انار عرضه می شود.

وزن  و  اندازه  داشتن  با  کیفی  لحاظ  به  محمودآباد  انار 
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 
می گردد. وی  در ادامه یکی از مشکالت عمده کشاورزان این 
منطقه را باالرفتن هزینه های تولید، افزایش نرخ دستمزد 
کارگران و حمل و نقل دانست و خواستار حمایت مسئوالن 

شهرستان از باغداران منطقه شد.
اراضی  توسعه  این که  بیان  با  باغداری  حوزه  فعال  این 
آن  کشاورزی منطقه موجب توسعه اشتغال و به موازات 
توسعه بخش کشاورزی می شود تاکید کرد: در صورت رشد 
نیز  متعددی  شغلی  فرصت های  کشاورزی،  پیشرفت  و 

تکثیر می شود که در قالب خود جوانان جویای کار بسیاری را 
مشغول به کار و فعالیت خواهد کرد.

کشاورزی  توسعه  و  اشتغال  توسعه  راستای  در  بنابراین 
منطقه و با توجه به شناخت جوانان روستای محمودآباد با 
تولید انار می طلبد 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 
سبب  کار  به  عالقه  که  چرا  شوند  وارد  هستند  عالقمند 
می شود انسان پشتکارش بیشتر شود و زودتر به موفقیت 

دست یابد.

روایت تالش و پشتکار باغدار محمودآبادی

آخرین  بررسی  خصوص  در  فیروزکوه  نانوایان  اتحادیه  رئیس 
وضعیت خبازی ها بویژه تعطیلی خودسرانه این واحدها گفت: 

با نانوایی های متخلف برابر قانون برخورد می شود.
از  میدانی  گزارش های  اساس  بر  جم،  جام  خبرنگار  گزارش  به 
در  خبازی  واحد های  برخی  که  می دهد  نشان  شهر  نانوایی های 
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،  

در  خبازی  واحدهای  برخی  سوی  از  تخلفاتی  چنین  بروز  شاهد 
سطح شهر فیروزکوه هستیم.

به  آرد  سهمیه  کاهش  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  پناه  نیک 
را مجبور به تعطیلی خودسرانه واحد خود  ،نانوایان  شهرستان 
به  آرد  اختصاصی  سهمیه  میزان  کرد:  خاطرنشان  است؛  کرده 
طبق  و   ۹۵ سال  سرشماری  اساس  بر  فیروزکوه  شهرستان 

مصوبه کارگروه ارد و نان تعیین شده است. 
سهمیه  سال  از  فصلی  هر  برای  اساس  براین  افزود:  وی 
جداگانه ای برای شهرستان در نظر گرفته می شود و این میزان 

سهمیه در فصل سرد و گرم سال متفاوت است.
رئیس اتحادیه نانوایان فیروزکوه با اذعان به این که عدم همکاری 
شهرستان  در  آرد  عرضه  کمبود  به  منجر   

ً
بعضا آرد  کارخانه 

درصورت  تا  بوده  براین  مان  سعی  همواره  کرد:  تاکید  می شود 
آرد مورد نیاز واحدهای  بروز چنین مشکلی از هر طریق ممکن 
کافی  اندازه  به  نان  تا  گردد  تامین  شهرستان  سطح  در  خبازی 
در دسترس مردم قرار گیرد.  وی در پایان تاکید کرد: واحدهای 
خبازی تنها در صورت هماهنگی با اتحادیه و اخذ مجوزات الزم 
می توانند اقدام به تعطیلی واحد خود نمایند در غیر این صورت 

مشمول جریمه خواهند شد.

ــد زیــســتــی  ــن ــداف جــلــســه هــفــتــگــی ســتــاد پ
فیروزکوه  در  کرونا  ــروس  وی از  پیشگیری 
سیاسی،امنیتی  کریمی،معاون  ریاست  به 

فرماندار فیروزکوه  برگزار شد.
ستاد  هفتگی  جلسه  جم  جــام  گــزارش  به 
از ویروس کرونا  پدافند زیستی پیشگیری 
کــریــمــی، معاون  ریــاســت  بــه  در فــیــروزکــوه 
با  و  فــیــروزکــوه  فــرمــانــدار  سیاسی،امنیتی 
شبکه  ارجمند،سرپرست  بخشدار  حضور 
محل  در  اعضا  دیگر  و  درمــان  و  بهداشت 

فرمانداری برگزار شد.
سیاسی  ــاون  ــع م کــریــمــی  جلسه  ایـــن  در 
ــداری فــــیــــروزکــــوه اظــــهــــار کــــرد:  ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ فـ
خوشبختانه با تدابیر اتخاذشده و همراهی 
اجرایی، نظامی  و همکاری مردم، نهادهای 

ــال حـــاضـــر شــهــرســتــان  ــ وانــتــظــامــی در ح
قــرار  کــرونــایــی  زرد  وضعیت  در  فــیــروزکــوه 

دارد. 
وی با بیان این که علی رغم بهبودی شرایط  
به  وتــوجــه  بهداشتی  توصیه های  رعــایــت 
مــورد  همچنان  بــهــداشــتــی  پــروتــکــل هــای 
آمارها  کرد:طبق  خاطرنشان  اســت  تاکید 
ــری شـــدگـــان در  ــت ــس ــان و ب ــالی ــت ــب ــر م ــی س
شهرستان روند نزولی دارد اما استمرار این 
رویه منوط به همکاری همگان در مراعات 

الزامات کرونایی است.
باالی  میزان  از  فرماندار  سیاسی  معاون   
پــوشــش جــمــعــیــتــی واکــســیــنــاســیــون در 
در  گفت:  و  کرد  خرسندی  ابــراز  شهرستان 
راســتــای مــصــون ســـازی مـــردم شهرستان 

در مــقــابــل بــیــمــاری کـــرونـــا انــتــظــار داریـــم 
شهرستان  ایــن  در  واکسیناسیون  رونــد 
گــیــرد. الزم بــذکــر اســـت: در ادامــه  شــتــاب 
جلسه  در  حـــاضـــر  اعـــضـــا  نــشــســت  ایــــن 
آخـــریـــن وضــعــیــت  ــی در خــصــوص  ــزارشـ گـ
تخت های  ظــرفــیــت هــای  و  کــرونــا  بــیــمــاری 

پروتکل های  رعایت  وضعیت  بیمارستان، 
بـــهـــداشـــتـــی،فـــاصـــلـــه گـــــــذاری اجــتــمــاعــی 
،وضــعــیــت واکــســیــنــاســیــون واقـــدامـــات 
گام  انجام شده در خصوص اجرایی شدن 
ح شهید سلیمانی در شهرستان  ششم طر

فیروزکوه ارائه دادند.

مانور مشترک و رزمایش قطع برق مراکز حیاتی، حساس، مهم 
و ضروری با محوریت پدافند غیرعامل با حضور معاون عمرانی 

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

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

برق انجام شد.

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 
وظایف  در  بهینه ای  بندی  تقسیم  و  ندارد  مشخصی  متولی 
،بودجه و نیروی انسانی در نهاد های متولی فرهنگ در کشور 
فرهنگی  ساختار  معضل،  این  رفع  برای  باید  و  نمی شود  دیده 

کشور بازنگری و ساماندهی شود.
تصریح  سهرابی  اصغر  علی  االسالم  حجت  جام جم  گزارش  به 
از  که  فرهنگی  مقاصد  و  اهداف  به  یابی  دست  منظور  به  کرد: 
مطالبات به حق مقام معظم رهبری از دولت جدید می باشد  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 می کنند 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 
برنامه ای که در سازمان تبلیغات استان در نظر گرفتیم، متعهد 
شدیم ابتدا با تغییر رویکردمان و با بهره گیری از مجموعه های 
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 این که سازمان 
مسئولیتی  هیچ  وظایف  تقسیم  لحاظ  به  اسالمی  تبلیغات 
نسبت به امور مساجد ندارد خاطر نشان کرد: این سازمان با 

رویکرد همدلی و پیوستگی متعهد می شود تا در راستای کمک 
امور  وظایف  فیروزکوه   شهرستان  فرهنگی  امور  توسعه  به 

مساجد را در این شهرستان بر عهده گیرد.
به طوالنی  اشاره  با  ادامه  در  تبلیغات اسالمی استان  مدیرکل 
شدن روند انتخاب مدیر اداره تبلیغات در شهرستان فیروزکوه 
یادآور شد: شهرستان فیروزکوه برای سازمان بسیار مهم بوده و 
همواره پیگیر انتخاب مدیر شایسته برای این شهرستان بودیم.  
وی افزود:  در این راستا با توجه به مطالبه مسئوالن  فرهنگی 
شهرستان مبنی بر تسریع در فرایند انتخاب مدیر جدید وپس 
حجت االسالم  نهایت  در  متعدد  گزینه های  وارزیابی  بررسی  از 
رضوانی به عنوان مدیر جدید این اداره معرفی و منصوب گردید.

با  کرد: انشاهلل  ابراز امیدواری  پایان  حجت االسالم سهرابی در 
با  و  فیروزکوه  مسئوالنفرهنگی  دیگر  و  جدید  مدیریت  تالش 
شناسایی امکانات و ظرفیت های این حوزه در شهرستان بیش 
منطقه  این  در  فرهنگی  فعالیت های  توسعه  شاهد  پیش  از 
االسالم  حجت  مراسم  این  پایان  در  است:  بذکر  الزم  باشیم. 
شهرستان  اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس  عنوان  به  رضوانی 

فیروزکوه معرفی شد.

تعطیلی خودسرانه نانوایی ها تخلف است

برگزاری جلسه هفتگی ستاد پیشگیری  از ویروس کرونا مانور مشترک و رزمایش قطع برق مراکز حیاتی با محوریت 
پدافند غیرعامل در فیروزکوه

مدیر کل تبلیغات استان تهران:

ساختار های فرهنگی نظام باید بازسازی شود


