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برداشت کلزا از مزارع 
فیروزکوه آغاز شد

نسخه سیاسی فرماندار در 
آستانه انتخابات مجلس یازدهم 

کشف ۳۰۳ دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال در فیروزکوه

احداث 10 هزار قطعه پارکینگ 
برای رفع مشکل ترافیکی تنگه واشی 
فرماندار فیروزکوه با اشــاره به ضرورت رفع مشــکالت ترافیکی از احداث ۱۰ هزار قطعه پارکینگ در ورودی 

تنگه واشی خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهدی یوســفی جمارانی در جلســه رفع موانع سرمایه گذاری که با حضور 
انوشــیروان محسنی بندپی استاندار تهران، محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران و 

مسئوالن دستگاه های استان برگزار شد با اشاره به ضرورت توسعه پروژه های...

فاز دوم گازرسانی به 
روستای سیمین دشت 
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کلینیک فیزیوتراپی شهید فیاض بخش تحت نظارت سازمان 
بهزیستی با مدیریت بخش خصوصی
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تسریع در روند واگذاری 
دشت ناصر تا تامین منابع 

پروژه محور سمنان 

دکتــر نگهبــان مدیر کل  مســکن و 
شهرسازی در صدر هئیتی وارد شهرستان 
فیروزکوه شد و از چندین پروژه بازدید کرد 
خبرنــگار جام جــم فیروزکوه: 
دستاوردهای ســفر این مقام ارشد استانی 
به شهرســتان  ، تسریع در واگذاری دشت 
ناصر به شهرداری و  واگذاری زمین مجاور 
مسجد دشــت ناصر به هیت امنای مسجد 
از جمله  دســتاوردهای دکتر نگهبان طی 

بازدید از سایت مسکونی دشت ناصر بود 
مدیر کل  راه و شهرســازی اســتان نیز 
از محــور فیروزکوه  به ســمنان و از روند 
چگونگی تعریض آن نیز بازدید نمود در این 
بازدید نیز دســتوراتی چون تسریع در رفع 
موانع جاده ســمنان به فیروزکوه.،تالش 
جهــت تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل چهار 
باند شــدن جاده ســمنان به فیروزکوه. و 
تالش جهت رفع معارضین و تامین اعتبار 
پل رو گذر ســه راهی سمنان به فیروزکوه 

نیز داده شد 
 دکتر نگهیان همچنین طی بازدید های 
دیگر بــر رفع معضالت ســند منطقه ۱۵ 
خرداد ،واگذاری زمین برای مسجد شهرک 
کوهســار و  پیگیری طرح تفصیلی شــهر 

ارجمند و رفع نواقص آن نیز تاکید کرد .

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان فیروزکوه از پیدا شدن فرد گمشده در ارتفاعات نجارون 
این شهرستان و نجات یک فرد دیگر در رودخانه نم رود خبر داد.

خبر نگار جام جم فیروزکوه: اکبر اســفندیار با اعالم این خبر اظهار کرد: پس از اعالم 
گزارش نیروی انتظامی مبنی بر گم شــدن یک نفــر در ارتفاعات نجارون، بالفاصله تیم امداد 
و نجــات کوهســتان از پایگاه امداد ونجات امین آبادی بــه حوالی محل حادثه اعزام و عملیات 

جســتجوی افراد گمشده آغاز شد. وی افزود : تیم امداد و نجات پس از ۴ساعت تالش فراوان و 
با استفاده از توان نجاتگران توانستند فرد گمشده را در میان کوه های نجارون منطقه فیروزکوه 
پیــدا کنند.رئیس جمعیت هــالل احمر ادامه داد: این فرد حادثه دیده در شــرایطی بد روحی و 
جســمی پیدا شــد و نجاتگران هالل احمر بعد از امداد وکمک های اولیه فرد را تحویل خانواده و 

نیروی انتظامی دادند.

اکبر اســفندیار همچنین خبر داد: طی عملیاتی دیگر از ســوی اورژانس امین آباد گزارشی بر 
سقوط فردی در پل دلیچایی به پایگاه امداد ونجات امین آباد اعالم شد که با هماهنگی با مرکز 
کنترل فرماندهی عملیات جمعیت هالل احمر اســتان تهران یــک تیم از پایگاه امداد ونجات 
امین آباد به محل اعزام شدند.وی ادامه داد: با همکاری اوژانس به جستجو و نجات ادامه دادیم 

و فرد مورد نظر یافت و تحویل اورژانس برای انتقال به بیمارستان شد.

 فرد گمشده در ارتفاعات نجارون نجات یافت

فرماندار فیروزکوه با اشاره به ضرورت رفع مشکالت ترافیکی از احداث 
۱۰ هزار قطعه پارکینگ در ورودی تنگه واشی خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهدی یوســفی جمارانی در جلسه 
رفع موانع سرمایه گذاری که با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار 
تهــران، محمد امامی امیــن معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
تهران و مســئوالن دستگاه های استان برگزار شــد با اشاره به ضرورت 

توســعه پروژه های گردشــگری در فیروزکوه اظهار داشــت: در راستای 
سیاســت های توسعه ای و گردشگری پروژه های مختلف گردشگری در 
فیروزکوه اجرایی می شود اما اخذ مجوز سرمایه گذاری در برخی طرح های 
گردشگری مشــمول مرور زمان شده و سرانجام آن منوط به پاسخ دادن 
دســتگاه ها به مکاتبات اداری  شــده اســت.وی در ادامه به ظرفیت های 
گردشــگری تنگه واشی اشــاره کرد و افزود: مجموعه تنگه واشی اکنون 
به یک مجتمع گردشــگری تبدیل شده که اطالع رسانی آن توسط مردم 
انجام شــد اما بــا توجه به حادثه خیزی تنگه واشــی موضوع تردد در این 
منطقه باید جدی گرفته شود که در همین راستا ۲ میلیارد تومان در بخش 
آبخیزداری این تنگه هزینه شــده است.فرماندار فیروزکوه همچنین بیان 

کرد: پارکینگ های تنگه واشــی در بســتر رودخانه قرار دارد و پروژه های 
آبخیزداری اجرا شــده رقم چشمگیری نیســت و در صورت جاری شدن 
سیل در این منطقه خسارات جبران ناپذیری رخ می دهد.جمارانی در ادامه 
گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با سرمایه گذار مقرر شده که تا پایان 
سال ۱۰ هزار قطعه پارکینگ در ورودی روستای جیلیزجند در ورودی تنگه 
واشــی احداث شود تا با این اقدام مشکل ترافیکی تنگه واشی مرتفع شود.

وی در پایان خاطرنشــان کرد: باید جهت رفاه حال گردشــگردان در این  
منطقه تالش کنیم و در این راســتا ایجاد امکانات رفاهی با اولویت در نظر 
گرفتن شرایط و رعایت قانون پیگیری می شود و باید دستگاه های استان 

در این زمینه همراهی الزم را داشته باشند

احداث ۱۰ هزار قطعه پارکینگ 
برای رفع مشکل ترافیکی تنگه واشی 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه 
از تولید بیش از ۹۰ تن عســل در شهرســتان 

فیروزکوه خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: رضا فرازی 
با اعالم این خبر اظهار داشــت: مقداربرداشت 
وتولید  عسل توسط تولید کنندگان شهرستان 
فیروزکوه در سال جاری تاکنون به بیش از ۹۰ 
تن رسیده است که این میزان تولید ، حدود ۱۷ 
درصد تولیدات استان را شامل می شود و نشان 
دهنده اهمیت این شهرستان در تولید عسل در 
منطقه می باشــد. مدیر جهاد کشاورزی افزود: 
در راستای شعار سال )رونق تولید( برنامه های 
حمایتــی از جمله اســکان زنبورها در مناطق 
مستعد،پرداخت تســهیالت کم بهره ،حمایت 

از تعاونــی زنبــورداران و همچنین برگزاری 
دوره های آموزشــی و ترویجی زنبور عسل از 
اقدامات چهاد کشاورزی فیروزکوه بوده است.

وی گفت: عســل تنها ماده غذایی است که 
هرگز فاسد نمی شــود و قویترین میکروب ها 
بیش از ۴۸ ســاعت تــوان مقابله در برابر آن را 
ندارند. وی افزود: تعداد ۶۵ مجوز اســکان در 
ســال ۹۸ جهت زنبورداران بومی و غیربومی 

شهرستان نیز صادر گردیده است.
این گزارش حاکی از آن اســت ، در کشــور 
مــا ایران با وجود تولید باالی عســل در انواع 
گوناگــون و منحصر به فــرد و در نوع خود بی 
نظیــر، نه فقــط از جنبه دارویی بــه این ماده 
ارزشــمند توجهی نشــده، بلکه از نظر مصرف 

غذایی نیز مورد بی توجهی قرار گرفته اســت 
که علت اصلی این امر می تواند عدم شــناخت 
مزایا و ارزشــهای دارویی و غذایی آن باشــد. 
مهمترین خاصیت عســل، ارزش دارویی آن 
است که حاوی موادآنتی اکسیدان وآنزیم های 
آنتــی بیوتیک طبیعی می باشــد که در درمان 
بیماری های قلب و عروق و ســالمت پوست 

مفید است.
همچنیــن در طب قدیــم اهمیت و جایگاه 
عســل به مراتب بیشــتر از زمان حاضر بوده و 
دانشــمندانی همچون بقراط، ابوعلی ســینا، 
ارســطو، فیثاغورس و … بیشتر نسخه های 
درمانی خود را براساس عسل و موم به بیماران 
تجویز می کردند. ســایر خواص دارویی عسل 

عبارتنــد از: ضد ســرفه، ضد اســهال، خواب 
آور،رفع کم اشــتهایی کــودکان، درمان زخم 
معــده، رفع مســمومیت های غذایــی، ازبین 
برنده ســنگ کلیه و مثانه، پاک کننده دستگاه 
گوارش، درمان آب مروارید چشم، دوست کبد 
و درمان ســرماخوردگی اســت. عسل هضم 
غذایی را سریع و آسان می کند که پس از هفت 
دقیقه اثر خود را در بدن نمایان می کند و با توجه 
به ســطح کالری پایین، انرژی بسیار باالیی را 
برای افزایش ساخت و ســازهای بدن فراهم 

می کند.

برداشت بیش از ۹۰ تن عسل در فیروزکوه

یــک روز بــا عشــایر 
فیروزکوه

مدیر امور عشایری فیروزکوه گفت : از ۲۰ خرداد 
تا ۱۵ شهریور ۹۰۰ خانوار عشایری که شامل ۶۰۰ 
خانوار بومی و 3۰۰ خانوار میهمان هستند در مراتع 

این شهرستان اتراق می کنند. 
خبرنگار جام جــم فیروزکوه :عین اله 
اســفندیار افزود: در این مدت 3۰۰ هزار راس دام 
ســبک در این زمان مراتع این شهرســتان مستقر 

می شوند.
 وی گفت : با بارش زیاد امســال انتظار می رود 
میزان تولیدات عشــایر این شهرســتان افزایش 
یابدمدیر امور عشــایری فیروزکــوه افزود : پیش 
بینی می شــود ۱۵۰۰ تن گوشت قرمز و ۲۰۰۰ تن 
لبنیات از جامعه عشــایری این شهرستان تولید و 
به بازار عرضه شود.عشــایر کوچ رو علیرغم تمام 
ســادگی و بی ادعایی با مشکالت زیادی دست و 

پنجه نرم می کنند.
نبود بازار مســتقیم برای عرضه محصوالت ؛ 
پوشــش دهی نامناســب آنتن های تلفن همراه و 
گران بودن قیمت نهاده های تولید از مشــکالتی 
بــود که عشــایر این شهرســتان در مصاحبه با ما 

عنوان کردند.
مدیر امور عشــایری فیروزکوه هم در پاســخ 
به حل این مشــکالت گفت : در تالش هســتیم 
تــا بزودی بازارچــه ای را برای عرضه مســتقیم 
محصوالت عشــایر شهرســتان ایجــاد کنیم تا 
دست دالالن کوتاه شــود. اسفندیار در خصوص 
نبود پوشــش دهی مناسب تلفن همراه افزود : این 
مشکل در مناطق پشتکوه شهرستان حل شده و در 

مناطق دیگر هم در دست اقدام است.

خبر

شورای فرهنگ عمومی فیروزکوه تشکیل جلسه داد
شــصت و سومین جلسه شــورای فرهنگ عمومی 
شهرستان به ریاست حجت االسالم والمسلمین حاج آقا 
امیــری ارجمندی امام جمعه و با حضور اعضاء شــورای 

فرهنگ عمومی ، دفتر امام جمعه برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: حجت االســالم 
امیری ارجمندی اظهار داشــت: بــا توجه به قرار گرفتن 
در دهه والیت جای خرســندی اســت که با برنامه های 
متفاوت و متنوع در شهرســتان به استقبال ایام مبارک و 
فرخنده برویم. وی از دســتگاههای فرهنگی خواست تا 
برای اجرای برنامه هــای فرهنگی حتما اخذ مجوزهای 
قانونی و نظارتی در نظر گرفته شــود تا محیط شــاد و پر 

نشاط را همراه با رعایت شئونات برای اجرای برنامه های 
فرهنگی هنری شــاهد باشیم. در ادامه یوسفی جمارانی 
فرماندار شهرستان گفت: متاسفانه مردم ما با مشکالت 
معیشتی که ناشی از فشار دشمنان است دست به گریبانند 
و در این بین دستگاههای فرهنگی موظفند ضمن حرکت 
در چهارچوب قانون و شریعت با اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگــی و هنری در جهت ارتقــاء روحیه مردم و ایجاد 
فضای پر نشــاط در جامعه و همچنین در راستای بر آورده 
نمودن توقعات قانونی و مشــروع و احترام به ســالیق 
مختلف فرهنگی هنری در چارچوب قانون و شرع مقدس 
اسالم که از وظایف ادارات فرهنگی هنری و سایر ادارات 

نظام مقدس جمهوری اســالمی است گام بردارند. وی 
با اشــاره به اینکه همین افراد با ســالیق مختلف همان 
مردمی هستند که در ایام عاشورا و تاسوعا برای زنده نگه 
داشتن قیام امام حسین )ع( سر از پا نمی شناسند و فعالیت 
می کنند. در ادامه پور روشن سرپرست اداره ضمن اعالم 
دستور جلســه و ارائه گزارش مصوبات جلسه قبل اظهار 
داشــت : الزمه پیشرفت و ایجاد روحیه در افراد جامعه که 
در واقع از ارکان پیشــرفت و تعالی جامعه می باشند ایجاد 
روحیه می باشد که این امر محقق نمی گردد مگر با ایجاد 
نشاط و سالمت اجتماعی در افراد جامعه که باید در دستور 

کار قرار گیرد.



۲۰ هزار متر مربع از اراضی حریم و بســتر رودخانه فرح رود در روســتای شــادمهن 
فیروزکوه رفع تصرف شد.

خبرنــگار جام جم فیروزکوه :مدیر امور منابع آب فیروزکوه گفت : در راســتای 
صیانت و حفاظت از رودخانه ها و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و بستر 

رودخانه ها ؛ با دستور دادستان این شهرستان و اجرای احکام ۲ هکتار از زمین ها در روستای 
شادمهن فیروزکوه آزاد سازی شد.

وحید مرادی نسب افزود : در بستر و حریم رودخانه فرح رود محدوده روستای شادمهن 
این شهرستان دیوارها ؛ فنس کشی ها و آالچیق ها تخریب و مسیر رودخانه رفع تصرف شد.

وی گفت : رودخانه ها یکی از مهمترین منابع تامین آب شــرب و تغذیه ســفره های 
زیرزمینی هستند و باید به عنوان انفال عمومی و ثروت ملی از آنها حفاظت کرد.

مدیــر امور منابع آب فیروزکوه افزود : این اداره با توجه به وظیفه ذاتی خود بر اســاس 
قانون با هر گونه تخلف در زمینه آبهای سطحی و زیر زمینی برخورد قانونی خواهد کرد.

3 ۲۰ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه شهرستان فیروزکوه آزاد شد ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه
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مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه به  منظور 
ایجاد فضای مناســب و همچنین با شــکوه برگزار شدن یازدهمین 

دوره  انتخابات مجلس  به موارد زیر اشــاره کرد.
خبرنــگار جام جم فیروزکــوه: چالش هــای برگزاری 
انتخابات با توجه به ابطال انتخابات در دوره های مختلف باید احصا 
شده و یک سیاست گذاری واحد به منظور برگزاری انتخابات در دو 
شهرستان باید تدوین شــود. تمام کمیته های تابعه ستاد انتخابات 
تشــکیل شده و مسائل، چالش ها و ابهامات هر کمیته مورد بررسی 

قرار گرفته است. 
پــس از تبیین موضوعات راه حل الزم توســط هــر کمیته بیان 
خواهد شــد و اقدامات در ســتاد انتخابات شهرستان با هم اندیشی 

جمعی پیش بینی میشــود. اتخاذ سیاســت های هماهنگ در حوزه 
انتخابیه از موضوعات مهم در راســتای برگزاری انتخابات اســت.

مدیریت فضای سیاســی و رســانه ای به عنوان یکی از مهم ترین 
چالش ها محســوب شده که باید تدابیر و تمهیدات الزم اتخاذ شود. 
باید از ناســالم شــدن فضای انتخابات جلوگیری کنیم تا بتوانیم با 
مشــارکت حداکثری و همدلی در راســتای تحقق اهداف نظام گام 

برداریم. 
بخش اعظمی از مدیریت فضای انتخابات بر عهده مســئوالن 

شهرستان خواهد بود.
در خصوص ســاماندهی مجریــان برگــزاری انتخابات، تهیه 
امکانات و بررســی شرایط اقلیمی و منطقه ای باید سیاست واحدی 

برای هر دو شهرستان تدوین شود.
 مدیریــت امنیت، فناوری اطالعات، تامین تجهیزات مورد نیاز و 
هزینه های مربوط به برگزاری انتخابات از جمله موضوعات مهمی 
اســت که باید با همفکری الزم به نتیجه مشــترک دســت یابیم. 

تعامــالت با ناظران و هیئت نظارت بر انتخابات شهرســتان ها باید 
تقویت شــود تا انتخاباتی پرشور و قانونمند داشته باشیم.

همچنیــن فرمانــدار فیروزکوه بــه اولین نشســت تخصصی 
مســئولین اجرایی حوزه انتخابیه در شهرستان دماوند اشاره  کرد.

 وی در این جلســه به بررسی و آسیب شناسی برگزاری انتخابات 
گذشــته، پیش بینی تعداد شــعب و اعضای شعب، تبادل اطالعات 
برای رســیدن به تفاهم الزم برای پیگیری امورات، هم اندیشــی 
جهت حل چالش های برگزاری انتخابات و مســائل حوزه فناوری 

اطالعات و تأمین تجهیزات مورد نیاز اشاره شد.
فرمانداران در این نشســت بر تدوین برنامه و سیاســت گذاری 
یکپارچه و هماهنگ، تعامل با ناظرین و هیأت نظارت شهرستان ها، 
هماهنگی بیــن کمیته های دو شهرســتان، نظــارت بر تخلفات 
انتخاباتی، مدیریت فضای سیاســی و رســانه ای و مدیریت امنیت 
انتخابــات با رویکرد تحقق مشــارکت حداکثری و فضای همدلی 

جهت برگزاری انتخابات پرشــور و قانونمند، تأکید نمودند.

نسخه سیاسی فرماندار در آستانه انتخابات 
مجلس یازدهم !

برگزاری جلســه انجمن 
کتابخانه های عمومی 

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
فیروزکوه به ریاســت معاون سیاســی اجتماعی و 

امنیتی فرماندار و با حضور اعضا برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه : حمزه امرایی 
در این جلســه با بیان اینکه نهادینه شدن فرهنگ 
کتابخوانی در کشــور یک امر ضروری است، گفت: 
امــروزه مطالعه و کتاب خواني از مولفه های مهم در 
توسعه و پیشــرفت فرهنگي هر کشوري محسوب 
می شود.معاون فرماندار ایجاد انگیزه و نیاز به مطالعه 
را در توسعه کتابخوانی و نهضت مطالعه مهم دانست 
و خاطر نشان کرد: بحث مطالعه مفید یک کار بزرگ 
و رســالت مهم نهاد کتابخانه های عمومی است که 
نیازمند مشارکت گســترده و همه جانبه است.وی 
اظهار داشت:جشــنواره رضوی در تاریخ ۲۷ مرداد 
برگزار می شــود که تشکیل ستاد اجرایی )کتابخانه 
عمومی، بخشداریها، شهرداریها، آموزش وپرورش 
و....( به منظور هماهنگی بین بخشی، برنامه ریزی 

ضروری است. 

نمایشگاه دفاع مقدس در 
روستای اندریه

همزمان با شــهادت امام محمد باقر )ع( و 
به موازات یادواره شــهدای روستای اندریه, 
نمایشگاه دفاع مقدس با عنوان »یاد یاران« 

در روستای اندریه برگزار گردید 
خبر نــگار جام جــم فیروزکوه: 
غالمرضا نیکدل  رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران فیروزکوه با حضور در این نمایشگاه 
عنوان کــرد: هدف از برگزاری نمایشــگاه 
دفاع مقدس حفظ ارزشــهای نظام اسالمی و 
گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازی شهدا 
و ایثارگران است که به حق از جان خود برای 
حفظ اسالم و انقالب گذشتند و درس آزادگی 

به همه ما داده اند.

خبر

ســگ های گله ای در کوهســار :بر طبق گزارش 
شهروندی افزایش وجود سگ های ولگرد در شهرک کوهسار 
به حدی رسیده که حضور گله ای آنها صحنه ای زشت از سیمای 
شهری را جلوه گر می کند،این شهروند معتقد است عدم مدیریت 

صحیح مسئولین سبب بروز چنین معضلی شده است .
یکی از سکنه کوهسار 

خرابی پل ورودی دشــت ناصر :علــی رغم تاکید 
بسیاری از سکنه دشــت ناصر پل ورودی به خیابان اصلی این 
منطقه مدتها بوده که دچار شکســتگی و خرابی شده است . این 
موضوع سبب شده که عالوه بر ایجاد مشکل برای تردد عابرین 
پیاده سالمت خودروها نیز به مخاطره افتذ ،لطفا پیگیری شود.

یکی از سکنه 

عدم تخلیه سطل زباله کوهستان 18 :شهروندی 
طی تماس با جام جم از عدم تخلیه ســه روزه سطل های زباله  
کوچه کوهســتان ۱۸ واقع در شهرک کوهســار خبر داد ،این 
شــهروند وجود و پرسه ســگ های ولگرد را از دیگر مشکالت 

سکنه این منطقه دانست و خواستار پیگیری مسئولین شد. 

صبحانه خود را در منزل  میل کنید :شــهروندی طی 
پیام  به جام جم  نســبت به صرف صبحانه در برخی از نهاد های 
دولتــی ابراز گالیه کرد . وی گفــت  در اوایل صبح برای انجام 
کاری به یکی از نهاد های دولتی رجوع  وهیچ یکی از واحد های 
آن در محل کار خویش حاضر نبودند ،علت را جویا و یکی از آنها 
گفت  پرسنل مشغول صرف صبحانه هستند . کارمندان محترم 
شــما در قبال حقوقی که دریافت می کنید ملزم به انجام امورات 
مردم هستید ،اموراتی مانند صرف صبحانه باید در منزل صورت 

گیرد نه در محل کار ؟!

عدم روشــنایی کافی در محور ارجمند :با توجه به 
اینکه محور منتهی به روســتاهای بخــش ارجمند و دو بلوک 
در فصول گرم ســال شاهد بار ترافیک فراوانی به سبب حضور 
گردشــگران از استان های مجاور اســت ،نبود روشنایی کافی 
،عالئم هشــدار دهنده و گاردریل خطری جدی در این منطقه 
تلقی شــده و فقدان تمامی موارد یاد شده می تواند علتی بر بروز 

خسارت های جبران ناپذیر باشد.
همشهریان عزیز می توانند مسائل و مشکالت 
شــهری را به شــماره های ۰۹1۲۲47۲1۹4 و 

۰۹383478۰۹6 پیامک کنند.

حرف حساب

جعفر پرج شــهردار فیروزکوه در معیت مسئولین دوایر مختلف 
شــهرداری از روند اجرایی پروژه ای شهرداری بازدید کرد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت :در این بازدید سه 
ســاعته از پروژه کانال هدایت آبهای ســطحی شهرک کوهسار 
، جدولگــذاری ، الیروبی رودخانه ، ســاماندهی محوطه آبشــار 
صخره ای و مرکز تجاری بازدید و در جهت تسریع در کار و اتمام 

پروژه هماهنگی الزم صورت گرفته است .
دکتر پرج با اشــاره به نحوه و چگونگی پروژه های در دســت 
اقدام گفت : ســرعت ،کیفیت و پایین بودن هزینه های تمام شده 
پروژه ها باید همواره مورد توجه حوزه فنی و عمرانی شــهرداری 

قرار گیرد.
رئیس ســتاد مدیریت بحران شــهری همچنین درخصوص 
نحــوه جذب پیمانکاران تصریح کرد : متاســفانه در ســالجاری 
پروژه های عمرانی در ســه یا چهار مرحله مناقصه عمومی برگزار 

تــا بتوانیم پیمانکار را شناســایی و با طی تشــریفات قانونی عقد 
قرارداد نماییم.

 وی با اشــاره بــه اینکه علی رقــم تکرار مناقصــه احدی از 
پیمانکاران در مناقصه آســفالت شــرکت ننمــوده علت به تاخیر 

افتادن روند اجرائی برخی از پروژه ها راعدم اســتقبال پیمانکاران 
، عــدم تثبیــت قیمت مصالح ، باال بودن دســتمزدها و شــرایط 
نقدینگی دریافت صورت وضعیت توسط کارفرما و محدودیت در 
اعمال ضرایب پیشنهادی قیمت کار را برشمرده و گفت : این مهم 
در تمام شــهرداریها بخصوص در دهه های گذشته در شهرداری 
فیروزکوه دارای ســابقه بوده و این عدم اســتقبال در سالجاری 

بیشتر نمود داشته است.
 شــهردار فیروزکوه در ادامه ابراز امیــدواری و گفت : باتدبیر 
شــورای شهر و شهرداری مشکل یاد شــده مرتفع و تمام طرح و 

برنامه های لحاظ شــده در بودجه شهرداری محقق خواهد شد .
الزم بذکر است بنا به دســتور شهردار و هماهنگی های بعمل 
آمده هفته ای یک روز باحضور مســئولین اجرایی شــهرداری از 
سطح شــهر و پروژه های شــهرداری بازدید و هرچند هفته این 

بازدید با حضور اعضای محترم شــورای شهر صورت می گیرد .

عدم استقبال پیمانکاران؛ علت به تاخیر افتادن پروژه های عمرانی
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بررسی پیشرفت پروژه های 
فاقد  روســتاهای  عمرانــی 

دهیاری و عشایری 
جلسه بررســی پیشــرفت فیزیکی پروژه های 
عمرانی روســتاهای فاقــد دهیاری و عشــایری 
فیروزکوه به ریاست معاون عمرانی فرماندار در محل 

فرمانداری برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه : حیدر قاســم 
زاده معاون عمرانی فرمانداری در این جلسه گفت:در 
سال جاری تعداد ۱۹پروژه با اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیارد 
ریال در مناطق عشایری و روستاهای فاقد دهیاری 
پیش بینی شــده اســت که تا پایان تابستان به بهره 
برداری خواهد رســید. وی افزود:حمام زد کنه دامی، 
حمام انسان، ساخت مخزن آب شرب، چراغ روشنایی 
و بهسازی معابر از جمله پروژه های عمرانی روستایی 
و عشایری است که با اتمام پروژه های مذکور عشایر 
و روســتاییان از این امکانــات و تجهیزات بهرمند 

می شوند.

آمــوز  دانــش  راهیابــی 
فیروزکوهی به مرحله کشوری 

مسابقات »جابر ابن حیان«

دانش آموز فیروزکوهی جــواز حضور در مرحله 
کشوری مسابقات جابر ابن حیان را کسب کرد.

خبر نــگار جام جم فیروزکــوه: حدیثه 
محمودی دانش آموز پایه چهارم، با ســاخت گلدان 
تلسکوپی)گلدانی که اندازه آن تغییر می کند باافزایش 
حجم ریشه و سیســتم آبیاری خودکاردارد( در طرح 
جابر ابن حیان در مرحله منطقه ای شرکت کرد؛طرح 
وی از میــان ۱۲۴ طرح ارائه شــده در مرحله منطقه 
ای، پــس از داوری به مرحله اســتانی راه یافت و در 
این مرحله نیز کاندیدای حضور در مرحله کشــوری 

مسابقات جابر ابن حیان شد.

روح دموکراســی خواهی در بدنه 
محله ها

صبح  روز جمعه ۴ مرداد 
انتخابات شــورایاری ها در 
کالن شــهرها  برگــزار تا 
دگر بار نقــش خرد جمعی 
،تضارب آرا و داشــتن نگاه 
تشکیالتی و گروهی برای 
اعمــال مدیریــت متحد 
الشکل در عرصه مدیریت 
شــهری به منصه گذاشته شود بی تردید شوراهای اسالمی شهر 
و روســتا ارکان اجتماعــی و مدنی برخواســته از متن مردم بوده 
کــه وجود طیوف مختلف سیاســی و اجتماعــی در آن می تواند 

پاسخگوی مطالبه گران خواهد بود.
 همانگونه که قبال به کرات بر نقش مناسب احزاب و تشکالت 
سیاســی در بطن صندوق های آرا تاکید شــده و فرد برخواسته و 
منتخب از جمع تضارب شــده خاستگاه افکاری با قاطبه اکثریت 
است،شورایاری ها هم می توانند نقش مکمل گونه ای در انتخاب 
عضو شورای اسالمی شهرداشته باشند مبنا و مفهوم شورا یاری ها 
در کالن شــهر و شهرســتان های  کوچکی چون فیروزکوه شاید 
اندکی در ظاهر با هم تفاوت داشــته باشند  اما کلیاتی یکسانی را 

در قاموس خواهند داشت.
 مثال اگر در کالن شــهری مانند تهران فردی بعنوان شــورا 
یار از محله ای به نام خیابان ولیعصر یا میدان رســالت برخواسته 
حائلی بین نفراتی که وی را حائز دانســته اند با اعضای شورا پدید 
خواهد آورد این موضوع زمانی رنگ و لعاب خوش به خود خواهد 
گرفت که نامزدهای شــورای اسالمی شــهر برخواسته از متن 

شورایاری باشند.
 یعنی شــورا یاری بعنوان تشــکل سیاســی اجتماعی نقش 
حــزب و گــروه را بازی خواهنــد کرد و فرد برآمده از دل شــورا 
یاری پاســخگوی اکثریت با خط مشــی مشــخص خواهند بود  
در شــهر هایی مانند فیروزکوه به دلیل وســیع نبــودن محله ها 
و وجود افکار قومــی گرایانه،اقوام مختلــف می توانند هر کدام 
شورا یار باشند شــاید لباس حقوقی بر ردای تشکیالتی که افکار 
ناسیونالیســتی دارند پوشــیده نشده باشــد؛ اما در باطن به دلیل 
تضارب آرا و نگاه مشــترک می توانند فــردی را منتخب خویش 

کنند که در مقام فعل و عمل با آنان تناســب داشته باشد

مسعود حسینی 

فرمانده انتظامی شــرق اســتان گفت: 3۰3 دســتگاه ماینر و CPU دستگاه 
استخراج ارز دیجیتال در شهرستان فیروزکوه کشف شد.

خبر نگار جام جم فیروزکوه: سردار کیومرث عزیزی در این خصوص اظهار 
داشــت: با به دســت آوردن اخبار و اطالعاتی مبنی بر اینکه افرادی سودجو در یک 
شــرکت واقع در شهرســتان فیروزکوه اقدام به راه اندازی مزرعه تولید ارز دیجیتال 

کرده اند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطالعات قرار گرفت. 
وی بــا بیان اینکه ماموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی گســترده 
موفق به شناسایی محل تولید ارزهای دیجیتال در یک شهرک صنعتی قدیمی شدند 
افزود:در بازرسی از محل های مورد نظر، 3۰3 دستگاه ماینر و CPU دستگاه تولید 
ارز دیجیتال کشــف که برابر اعالم کارشناســان ارزش آن بیش از ۱۴ میلیارد ریال 

برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهم به 
مراجع قضائی تصریح کرد: منویات رهبر معظم انقالب اســالمی در خصوص مقابله 
قاطعانه با معضل شــوم قاچاق و در راســتای اهداف و راهبردهای ناجا باید با جدیت 

پیگیری شود.

رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه همزمان با آغاز 
فصل برداشــت صمغ گیاه باریجه از مراتع این شهرستان، برداشت 
و حمل بدون مجوز این محصول را غیرقانونی و ممنوع اعالم کرد. 

خبرنــگار جام جم فیروزکوه: جمشــید جویباری در جمع 
خبرنــگاران با بیــان اینکه این گیاه از ارزش باالئــی برخوردار بوده 
و کمیاب نیز می باشــد تأکید کرد: از آنجائــی که این محصول جزو 
محصوالت فرعی مرتعی و یکی از مهم ترین و ارزشــمندترین گیاه 
داروئی و صنعتی کشور محسوب می شود، برداشت و همچنین حمل 
آن فقــط با اخذ مجوز از اداره منابــع طبیعی امکان پذیر بوده و حمل 

بــدون مجوز آن در حکم حمل قاچاق کاال محســوب شــده و افراد 
متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.وی در ادامه به میزان 
برداشت این محصول اشاره کرد و افزود: امسال در سطح ۱۵۰۰هکتار 
از مراتع شهرستان فیروزکوه برداشت این محصول انجام می شود که 
طبق پیش بینی های صورت گرفته حدود ۱۰ تن باریجه از این مراتع 
استحصال خواهد شد. این مسئول منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه 
اظهار داشت: برداشــت این محصول از مراتع آخوری و آبسرد درده، 
عمرگ و شــهرآباد این شهرســتان انجام می شــود و تا پایان فصل 
تابســتان و اوایل فصل پائیز ادامه خواهد داشت.جویباری یادآور شد: 

خاســتگاه باریجه مناطق کوهستانی است و اکوسیستم رویشگاهی 
این گیاه خاص و حساس می باشد که از این رو به منظور بهره برداری 
پایــدار و حفظ و احیای پایه هــای آن ضرورت ایجاب می کند تا بهره 
برداری و برداشــت از صمغ این گیاه تحت نظارت انجام شــود تا از 

انقراض آن جلوگیری به عمل آید.

  برداشت و حمل صمغ باریجه بدون مجوز 
پیگرد قانونی دارد

خبر

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

آیا جمعه بازار قابل انتقال به پنجشنبه است؟
دایر شــدن بازار مشــترکی از عرضه انواع لوازم 
معیشتی مردم تحت عنوان جمعه بازار از اواسط دوره 
چهارم شــورای اسالمی شهر از خیابان تختی آغاز و 
به روی کارآمدن شورای پنجم به مجموعه تفریحی 

گردشگری خلیج فارس انتقال پیدا نمود.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه : بازاری که 
درابتدا هجمه های  فراوان  از جانب کسبه شهرستان 
به آن وارد آمد بســیاری از کســبه شهرستان معتقد 
بوده که وجود چنین بازاری عرضه را برای کســب و 
کار هفتگی آنان تنگ کرده و عمال بازار شهرســتان 

در اختیار افراد غیربومی که در قبال کســب خویش 
هزینه هایی چون مالیات ،حاملین انرژی ،اجاره  بها 

را نمی پردازند قرار خواهد گرفت.
 شــهرداری فیروزکــوه نیز باافزایش فشــار و 
هجمه ها به نظر ســنجی عمومــی مراجعه و با نظر 
اکثریت شهروندان دایر شدنش به نشدنش چربیده 
شد شــهرداری فیروزکوه نیز در بیانیه های مختلف 
شــرایط حضور و دایر شدن کسب و کار در این  بازار 
را محصور به قشــر خاصی نکرد و از همه بازاریان و 
کســبه شهرستان تقاضای دایر کردن غرفه در آنجا 

نمود که متاسفانه با اســتقبال نا مناسبی نیز مواجه 
شــد این نخســتین بار نبوده که موضوع انتقال این 
بازار از جمعه به یک روز دیگر مطرح می شــود و در 
گذشته های نه چندان دوره یداهلل سلیمانی فرمانده 
وقت ناحیه مقاومت شهرستان در جلسه ای پیشنهاد 
انتقــال این بازار را نیز مطرح کــرد حال نیز حجت 
االســالم امیری ارجمند امام جمعه شهرستان نیز 
تقاضای انتقال این بازار از روز جمعه به پنجشــنبه را 
داده اســت  خبرنگار ما در گفتگوی تلفنی با نماینده 
ولی فقیه در شهرســتان چرایی این موضوع را جویا 

شــد وی گفت : علت این موضوع در خطابه مختلف 
نماز جمعه شهرســتان کرارا بیان شــدامام جمعه 
فیروزکوه تصریح کرد: خدواند متعال در سوره جمعه 
به برگزاری نماز جمعه اشاره داشته و عمال وجود این 
بازار در روز جمعــه فرصت حضور در میعادگاه های 
نماز جمعه را برای شــهروندان محدود خواهد کرد 
حجت االسالم امیری  ارجمند یکی از دستاوردهای 
نظام اسالمی را برگزاری نماز جمعه دانست و تصریح 
کرد :امید می رود درایت مســئولین شهری در این 

مورد کارساز واقع و تدبیر مناسبی اندیشیده شود.

کشف 3۰3 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در فیروزکوه 

صنعت پالستیک را می توان به عنوان یکی از کلیدی ترین 
صنایع پائین دستی مواد اولیه پتروشیمی، پلیمری و شیمیایی 
جهان نام برد؛ این صنعت جزو صنایع مادر و با ارزش افزوده 

باال در کشور است.
امروزه انواع پالســتیک در همه جا وجود دارد و ظروف یک 
بار مصرف پالســتیکی مقدار زیادی از ســطل زباله را اشغال 
می کنند. پالستیک ها اکثراً دوستدار و سازگار با محیط  زیست 
نیستند و در صورت دفن )محل های دفن زباله( باعث تبدیل 
 شدن به سموم شده و می توانند به زمین و در نتیجه آب های 
زیرزمینی نفوذ کرده و فاجعه زیست محیطی جبران ناپذیری 
را به وجود آورند؛ از این رو بازیافت پالستیک، یک امر حیاتی 
برای حفظ زمین محســوب می شود. با تأکید بر این که نگرش 
و زیرســاخت ها باید در مســیر توسعه اقتصاد دانش بنیان و 
رونــق و زیســت بوم کارآفرینی و نوآوری قــرار بگیرد و این 
امر به دســت جوانان همین مملکت و با ســاده ترین ابتکارها 

دست یافتنی است.
در نــگاه اول از شــرکت تجارتکده ریحان پالســتیک تحت 
عنوان برند »سبزبان« به این نتیجه رسیدیم و رمز موفقیت 
عوامل این کارخانه در این اســت کــه فعالیت و نوآوری  خود 
را از فضایی محدود آغاز کرده اند؛ اما با ایســتادگی، پشتکار 
و نهراســیدن از شکســت، بــه موفقیت دســت یافتــه اند. 
مهــم، محیطی اســت که مجال نــوآوری و تجربــه را برای این 
جوانــان فراهم می کنــد. تنها راه مانــدگاری در این فرایند، 

ســرمایه گذاری و حمایــت از ایــن کســب و کارهــای خالقانه 
اســت. در واقع ما از زیرســاخت هایی ســخن می گوییم که با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد می شــود و از نوآوری، 
ارزش افــزوده خلــق می کنــد کــه کامــال در کارخانــه ریحان 
پالســتیک مشــهود اســت. با اعالم اینکه صنایع پالســتیک 
باید بیشــتر مورد توجه و حمایت دولتمردان قرار گیرد، باید 
یادآور شــد: این صنعت در اشــتغال افزایی، پویایی تولید، 
رشــد اقتصادی، توســعه صادرات، ارز آوری و غیره بســیار 
نقش آفرین اســت؛ لذا خبرنگار  جام جم فیروزکوه در همین 
راســتا مصاحبه ای با محمدعلی طاهری مدیرعامل و مهندس 

طباطبایی مدیر کارخانه انجام داد که در پی می آید:
محمدعلــی طاهری ، مدیرعامل ریحان پالســتیک گفت: در 
ابتدای ســال 1395 با هدف ارتقای سطح کیفی تولید نایلون 
و نایلکــس در کشــور و حفاظــت از محیط زیســت و با توجه به 
نامگذاری ســال توســط مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( 
که ســال اقدام و عمل بود، اینجانب تصمیم به تاســیس این 
واحــد صنعتــی گرفتم. با به کارگیــری نیروهای متخصص در 
داخل کشور و استفاده از  ماشین آالت به روز و با هدف بهینه 
سازی مصرف انرژی، به راه اندازی واحد صنعتی فوق اقدام 
کردیم. با توجه به مصرف باالی پالســتیک در کشــور و مخرب 
بــودن آن، پس از مطالعــه و تحقیق تصمیم گرفتیم محصولی 

تولید کنیم که از این حیث کمترین آسیب را به طبیعت وارد 
کند؛ در همین راســتا قابلیت تجدید پذیری و تخریب پذیری 
را در تولید محصوالت لحاظ کردیم تا ســازگار با محیط زیســت 
ایجاد کنیم.  وی گفت : با توجه به اینکه مواد اولیه برای تولید 
این محصول بطور کلی در داخل تولید می شــود، از این حیث 
بطور غیر مســتقیم نیز اشتغال ایجاد کرده و کمک مضاعف به 

اقتصاد و صنعت کشور نموده ایم.
امیررضا حســنی طباطبایی مدیرکارخانه ریحان پالستیک 
هم در این مصاحبه خبری اظهار داشــت: با توجه به مشکالت 
اقتصــادی کشــور و بحران های ایجاد شــده، ایــن کارخانه با 

سرمایه شخصی راه اندازی گردید.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر این کارخانه با بکارگیری 
نیــروی متخصص و جوان و زیرســاخت مناســب و تجهیزات 
بــه روز، با جدیدتریــن تکنولوژی و کمترین مصرف نســبت 
به تولیدات مشــابه قرار دارد و اگر ســازمان های تاثیرگذار 
مساعدت نمایند، میتوان تامین مواد اولیه مناسب که همگی 
در داخــل تولید و تامین می شــوند، این کارخانه را فعال و در 
راستای آن نیروهای بیشتری را برای تولید، جذب نمود. برای 
رسیدن به این امر مهم، کارخانه نیاز مبرم به مواد اولیه دارد 
که امیدواریم با بازدید جناب فرماندار و هیات همراه، کمک 
مناســبی به این کارخانه شود و ما هم با تمام قدرت، تولید را 

ادامه داده تا نقش کوچکی در رونق تولید داشته باشیم. 
در همین راستا با پیشنهاد رئیس اداره صنعت شهرستان 
فیروزکوه و فرماندار محترم از واحد صنعتی شرکت تجارتکده 
ریحان پالســتیک تحت عنوان برند »سبزبان« بازدید به عمل 
آمد. در این بازدید یک ســاعته، رؤسای محیط زیست، اداره 
صنعت شهرســتان، اداره برق، فنی و حرفه ای، اداره مالیات 
و ریاســت جدید و حراست شــهرک صنعتی، حضور داشتند 
که با توجه به نامگذاری مقام معظم رهبری در ســال جاری به 
عنوان ســال «رونق تولید ملی«؛ همه مسئوالن آمادگی خود 
را جهت هرگونه همکاری برای پیشــبرد اهداف واحد صنفی 
مذکور و با توجه به خاص بودن این محصول از نظر ســازگاری 
بــا محیط زیســت و نیز اشــتغال زایی مبنی بــر اولویت بندی 
اشــتغال بومیــان و فارغ التحصیالن دانشــجویان فیروزکوه 
اعــالم نمودند.وی گفت: مهنــدس جمارانی فرماندار محترم 
شهرستان اظهار داشت که هرگونه مساعدت جهت تسهیل و 
تسریع تامین مواد اولیه جهت تولیدات واحد صنعتی ریحان 
پالســتیک )ســبزبان( با واحد مذکور به عمل آورد تا با رونق 
این واحد صنعتی، گامی بلند در چرخه اقتصادی شهرستان و 
کشور و نیز کمک به اشتغال مردم فیروزکوه برداشته شود.

از ایــن رو خبرنگار  جام جم امیدوار اســت که دولتمردان 
و مجمــع فعــاالن زیســت محیطی کشــور از کســب  و کارهای 
دوســتدار و ســازگار با محیط زیســت حمایت نموده و دست 

همه  فعاالن این حوزه را به گرمی بفشارد.

 حمایت  از شرکت »ریحان پالستیک«، گامی در جهت
 حل  بیکاری فیروزکوه

مدیر عامل جدید شهرک صنعتی امیریه فیروزکوه معارفه شد  
در مراسمی  با حضور دانش ،  معاونت امور اداری 
شرکت شــهرکهای اســتان تهران به نمایندگی 
از مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی استان 
تهران ضمن تقدیر از خدمات مهندس کوه نشین 
مدیر سابق شــهرک؛ آقای مهندس سجادیان را 
بعنوان مدیر جدید شــهرک صنعتی امیریه معرفی 

کرد.
خبرنــگار جام جم فیروزکــوه: در این 
مراسم که با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت خدماتی تشکیل شد مهندس شفیعی حکم 
صادره توســط مهندس پرنیان مدیرعامل شرکت 
شــهرکهای صنعتی اســتان تهران در خصوص 

انتصاب مهندس ســجادیان بعنوان مدیر شهرک 
صنعتی فیروزکوه را به وی تقدیم و برای ایشــان 
آرزوی موفقیــت نمودند و از خدمات مهندس کوه 
نشین در طول مدت خدمت در این شهرک توسط 
مهندس آریانا مدیرعامل و مهندس شفیعی رئیس 

هیئت مدیره شرکت خدماتی تقدیر بعمل آمد.
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مدیر جهاد کشــاورزی فیروزکوه گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
فیروزکوه از ابتدای سال جاری ۱۰ میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان پرداخت کرده 

است
خبر نگار جام جم فیروزکوه: رضا فرازی با اعالم این خبر در جمع خبرنگاران 
شــرق اســتان تهران   با اشاره به بخش کشــاورزی فیروزکوه اظهار داشت: صندوق 

حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی با ۹۶۷ عضو بزرگ ترین تشکل بخش کشاورزی در 
شهرستان می باشد که با مشارکت دولت و کشاورزان فعال فیروزکوه درسال ۹۲ با ۴۰۰ 

میلیون تومان اعتبار اولیه شروع به کار کرد.
مدیر جهاد کشــاورزی فیروزکوه افزود: این صندوق در حال حاضر با سرمایه حدود 
۲3 میلیاردریال به حدود ۱۵۵۰ نفر عضو تســهیالت با بهره صفر و با کارمزد ۴درصد 

ارائه می نماید.رئیس هئیت مدیره صندوق حمایت ادامه داد: میزان تسهیالت ارائه شده 
ازابتدا تاســیس تاکنون بیش از ۱3۵میلیارد ریال بوده است.وی تصریح کرد: پرداخت 
تســهیالت صندوق مخصوص بخش های دام، طیور، شــیالت، زراعت و باغبانی و 
صنایع کشاورزی اســت و از ابتدای سال ۹۸ تاکنون نیز۱۰ میلیارد ریال تسهیالت به 

بخش کشاورزی پرداخت شده است.

پرداخت 1۰ میلیارد ریال تسهیالت به بخش کشاورزی فیروزکوه 

مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه از آغاز 
برداشــت کلزا در سطح ۶۰ هکتار از مزارع 

شهرستان خبرداد. 
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: 

فرازی مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان 
فیروزکــوه در جمــع خبرنــگاران اظهار 
داشت: برداشــت کلزا در سطح ۶۰ هکتار 
از مزارع شهرســتان فیروزکوه آغاز شده و 
پیش بینی می شــود تا پایان دوره برداشت 
بیــش از ۱۵۰تن دانه روغنی کلزا از مزارع 
مذکور تولید و برداشت شود که ازاین میزان 
دانه روغنی بدســت آمده می توان بیش از 
۸۰ تن روغن ارگانیک اســتحصال شود و 
کشور را از واردات این مقدار روغن درسال 

رونق تولید بی نیاز نماید.وی عنوان داشت: 
فصل کشت این محصول استراتژیک که 
تولیــد آن یکی از شــاخص های اقتصاد 
مقاومتی می باشــد دراین شهرســتان از 
اواسط شــهریور شــروع و دوره کاشت ، 
داشــت و برداشــت آن ماننــد گندم وجو 
می باشد.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
فیروزکوه تصریح کرد: رقم کشــت شده 
کلزا درسال زراعی ۹۸-۹۷ هیدرومل بوده 
و قیمت خریــد تضمینی هر کیلوگرم دانه 

روغنی کلزا درســال جاری 3۴۰۰۰ ریال 
)دوبرابر گندم( می باشــد.گفتنی اســت، 
کلــزا )Brassica napus( یکی از 
گیاهان روغنی اســت کــه دانه آن حاوی 
۴۵-۴۰ درصــد روغــن و 3۵-۲۵ درصد 

پروتئین می باشد. 
روغــن کلــزا بدلیل ترکیب مناســب 
اســیدهای چرب غیر اشباع و درصد پایین 
اسیدهای چرب اشباع همانند زیتون جزء 

با کیفیت ترین روغن های خوراکی است.

برداشت کلزا از مزارع فیروزکوه آغاز شد

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

برگزاری همایش تغذیه با شیر مادر و فرزند آوری 

برنامــه ریــزی دقیــق 
شهرســتان، در گــرو آمار 

مناسبت جمعیتی 
جلسه شــوراي هماهنگي ثبت به موقع وقایع 
حیاتــي شهرســتان فیروزکوه به ریاســت معاون 
سیاسی اجتماعی و امنیتی فرماندار و با حضور اعضا 

برگزار شد. 
خبر نگار جام جم فیروزکوه : حمزه امرایی 
در این جلســه اظهار داشــت : با توچه به اقداماتی 
که تاکنــون در جهت ثبت بهنــگام وقایع حیاتی 
صورت پذیرفته مســئوالن شهرســتان باید توجه 
ویژه و بیشــتری به این مقوله مهم داشــته باشند.

وی بــا تأکید بر نقش محــوری ثبت به موقع وقایع 
حیاتی در امور توسعه  ای شهرستان ، استخراج آمار 
دقیق و منظم وقایــع مربوط به آنان را رکن مهمی 
در دقت برنامه ریزی ها دانســت و افزود: برای ثبت 
وقایع حیاتی باید فرهنگ سازی شده و لزوم مبادرت 
به ایــن امر آن هم در کوتاه تریــن زمان باید برای 
عموم مردم تبیین و آگاه ســازی شود،چرا که ثبت 
به موقع وقایع حیاتی عامل رشــد و شــکوفایی هر 
کشــور می تواند باشد.معاون فرماندار بر ساماندهی 
آرامستان ها توسط دهیاری ها تاکید کرد و گفت: باید 
در درب ورودی کلیه آرامســتان ها در روستاها، بنر 
آموزشی مسیر قانونی دفن به منظور اطالع رسانی 

به شهروندان توسط دهیاران نصب شود.

فــاز دوم گازرســانی به 
روستای سیمین دشت کلید 

خورد
رئیس شــورای اسالمی روستای سیمین دشت 
گفت: جهت تســریع در عملیات اجرایی، حفاری به 
صورت همزمان از دو طرف جاده قدیم سیمین دشت 
به حصاربن انجام میپذیرد و این جاده حدودا از تاریخ 
۲۰ شهریور کامال مســدود خواهد شد.خبر نگار 
جام جم فیروزکوه: اســکندری از تمامی اهالی 
ســاکن در این محدوده خواست ظرف مدت اعالم 
شده کارهای ضروری خود را انجام دهند چرا که در 
زمان عملیــات به دلیل باریک بودن معبرامکان باز 

نمودن موقت جاده وجود ندارد.

خبر

تب ورزشــی در آســتانه 
ششــمین یادواره شهدای 

روستای پیرده
به مناسبت ششــمین یادواره شهدای روستای 
پیرده طبق روال سنوات گذشته یک دوره مسابقات 

فوتبال با حضور ۶ تیم برگزار خواهد شد
خبرنگار جام جم فیروزکوه: یک منبع آگاه 
در این خصوص گفت :این مسابقات در دو گروه سه 
تیمه از تاریخ ۴ مرداد تا عید ســعید غدیر خم برگزار 
خواهد شد وی با اشــاره به اینکه در گروه اول گروه 
شهید سردار فرامرز فامیلی متشکل از تیم های های 
حســینیه اعظم،حســینیه قرچک و شهدای پیرده 
هم گروه شــدند افزود :در گروه دوم نیز گروه شهید 
محمدرضا پرج نیز که متشکل تیم های قزل،ورسدار 
و هئیت انصار الحســین به مصاف هم خواهند رفت 
این منبــع همچنین تصریــح کرد:این تورنومنت 

ورزشی از تاریخ ۴ مرداد ماه آغاز شده است.

صیادان غیر مجاز ماهی به 
دام افتادند

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فیروزکوه از دســتگیری صیادان غیر مجاز ماهی در 

این شهرستان خبر داد.
خبر نگار جام جم فیروزکوه: فرشاد فیروزنیا 
با اعالم این خبر گفت: مامورین اجرائی ســر محیط 
بانی ارجمند حین گشت و کنترل حاشیه سد نمرود 
، صیــادان غیر مجاز ماهی را دســتگیر کردند . وی 
همچنیــن در ادامه افزود: با توجه به اینکه همچنان 
ماهیگیری در آبهای داخلی این شهرستان و اطراف 
ســد نمرود ممنوع بوده و هیچ گونه مجوزی صادر 
نشده است با متخلفین برخورد کرده و از صیادان غیر 
مجاز تعداد ۱۶ قطعه ماهی از نوع سفید رودخانه ای 
و تعداد ســه عدد قالب نیز کشف و ضبط شد.رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه افزود : پرونده 
برای صدور حکم نهایی به دادگاه عمومی و انقالب 
شهرســتان انتقال داده شــدند. وی از همشهریان 
خواست تا در صورت مشــاهده متخلفان مراتب را 
با شماره تماس ۷۶۴۴۲۱۲۵ به اداره محیط زیست 

این شهرستان اطالع دهند.

به مناسبت هفته ترویج تغذیه با شیر مادر )۱۶-۱۰ مرداد ماه(، همایش 
تغذیه با شیر مادر و فرزند آوری؛ در مجتمع »فرهنگی - هنری« آفرینش 

شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه : این همایش با حضور مادران شیرده؛ 
همانها که بهشت بزرگ خدا فرش زیر پایشان است؛ مزین و نور باران شد.

همایش شیر مادر )با ارزشترین هدیه خداوند به اطفال که با شیره جان 
مــادران و مهر  و محبت آمیخته و در جســم و روح آنها جریان می یابد(؛ با 
حضور آقای دکتر بنداد کرمانی؛ رئیس محترم شــبکه بهداشــت و درمان 

شهرستان و همراهان ارزشمند، با شکوه و بسیار مطلوب برگزار شد.
در این همایش در ابتدا دکتر بنداد کرمانی سرپرســت شبکه بهداشت و 
فرزندی، مطالبی را عنوان نمود. در ادامه، متمیر کارشناس روانشناسی  نیز درمان، ضمن خیر مقدم به مدعوین در رابطه با فرزندآوری و مشکالت تک 

در رابطه با افسردگی پس از زایمان و راهکارهای مقابله با آن به ارائه مطلب 

پرداخت. ســپس به جهت اهمیت تغذیه با شــیر مادر، خجسته کارشناس 
تغذیه در رابطه با تغذیه مادر در دوران شــیردهی و مضرات استفاده از شیر 
خشــک و همچنین در رابطه با اهمیت شــیر مادر در رشد مطلوب کودک، 
مباحثی را بیان کرد. گفتنی اســت در حاشیه  این همایش از دو مادر موفق 
در امر شیردهی و فرزند آوری تقدیر شد؛ همچنین غرفه های توزیع رسانه 

در رابطه با شیر مادر و فرزند آوری و غرفه تست سریع هپاتیت دایر شد.
الزم به ذکر اســت که هدف از برگزاری این همایش، توانمند ســازی 

والدین در امر تغذیه با شیر مادر و تشویق فرزندآوری بوده است.
در پایان، زیبنده کارشناس مســئول واحد سالمت خانواده در رابطه با 
فواید شیر مادر و تماس پوست مادر و نوزاد )بالفاصله بعد از زایمان و تاثیر 

مطلوب آن در شیردهی(؛ مطالبی را عنوان نمود.

حضور شعرای فیروزکوهی در اولین نشست انجمن های ادبی پاکدشت 
نخستین نشست انجمن های ادبی با حضور مسئوالن و 
فعاالن انجمن های ادبی استان تهران در سالن اجتماعات 

فرهنگسرای دانش آموزی این شهرستان برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: پور روشن سرپرست 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اعالم این خبر افزود: این 
نشست با هدف بررسی وضعیت انجمن های شعر و داستان 
و بحث و تبادل نظر در خصوص پویاتر شدن محافل ادبی 

در تمام شهرستانهای استان تهران برگزار می شود.وی با 
اشاره به اینکه در این نشست احد جاودانی مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان تهران نیز حضور داشت تصریح کرد: 
پرداختن دقیق و اصولی به مباحث آموزشی و توجه بیشتر 
مدیران ادارات، در کنار تالش مســئوالن و اعضای فعال 
انجمن های شعر و داستان، باعث بهبود وضعیت فعلی شده 
و نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشــت.به همین گزارش 

جاودانی بهمراه - مدیــر کل نهاد کتابخانه های عمومی 
کشــور، مدیر عامل خانه کتاب اســتان تهــران و معاون 
انجمن شعر و ادبیات داستانی حضور داشتند که پاسخگوی 
سواالت هنرمندان بودند.در ادامه مسئوالن مدعو، ضمن 
پاســخ به سواالت مطروحه بر حفظ و حمایت جریان های 
ادبی از طریق حمایت از آمــوزش، خرید کتاب، برگزاری 

مستمر جلسات ادبی به صورت کیفی و ...تاکید کردند .
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به مناسبت ســالروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( ؛ همایش پیاده 
روی خانوادگی در شهرستان فیروزکوه برقرار شد.

خبرنــگار جام جم فیروزکوه : در این روز فرخنده، حضرت علی )ع( با برترین 
بانوی جهان پیمان عشق بست و خداوند واالترین فرستاده خویش را بر این پیمان گواه 
گرفت. برکت ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت زهرا )س(، عمری به گستردگی آفتاب 

دارد؛ همچنان که یاد و نام آن در تاریخ برای همیشــه ماندگار شــد.به همین مناسبت، 
همایش پیاده روی در شهرســتان فیروزکوه با همت اداره ورزش و جوانان و مشــارکت 
شبکه بهداشت و درمان و جمعی از مسئوالن و مردم برگزار شد. این همایش در سالروز 
ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( و با اجرای مجری توانمند صدا و ســیما 
»رحمان  قدمی« ، برنامه های شــاد و فرهنگی، برگزاری مســابقه، مولودی خوانی و 

اهدای جوایز نفیس؛ همراه بود. هدف این همایش، ایجاد روحیه نشــاط و شــادابی در 
بین شــهروندان، تشویق به داشــتن زندگی فعال و پویا، ارتقای سالمت مردم، ترویج و 
توســعه ورزش همگانی و تامین سالمتی جسم و روح و باال بردن روحیه نشاط و تعاون 
و همکاری بود. این همایش به میزبانی اداره ورزش و جوانان شهرســتان فیروزکوه، با 
شکوه و پر هیجان برگزار شد و یک روز به یاد ماندنی برای مردم این شهرستان رقم زد.

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی »به مناسبت پیوند دو نور«

قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، 
گفــت: ادعای مجموعه فنی وزارت کشــور این اســت که ما کاماًل 
آماده ایم، اما در عمل با مشــکل بســیاری مواجه شدیم. در انتخابات 

شــوراها من نماینده هیات نظارت در بخــش انتخابات الکترونیکی 
بودم و مشــکالتی را در برگزاری انتخابــات به صورت الکترونیکی 

مشاهده کردم.
قاسم میرزایی نیکو، نماینده فیروزکوه و دماوند و عضو کمیسیون 
شــوراها و امور داخلی مجلس، در این بــاره گفت، احتمال برگزاری 
انتخابات مجلس یازدهم به  صورت الکترونیکی را محتمل دانســت 
و گفــت: احتمال برگزاری بخشــی از انتخابــات مجلس به  صورت 
الکترونیکــی وجود دارد، اما بعید می دانم به  طور کلی بتوان انتخابات 

مجلس یازدهم را الکترونیکی برگزار کرد.
 او درباره علــت امکان ناپذیر بودن برگــزاری انتخابات مجلس 
یازدهــم به صورت الکترونیکی، گفت: دو دلیل وجود دارد؛ اول اینکه 
زیرســاخت های برگزاری انتخابات الکترونیکــی به  صورت کاماًل 
آزمایش شــده وجود ندارد. همان طور که هنگام انتخابات شوراها در 
۱۴۰ شــهر این کار انجام شد، اما نقایصی وجود داشت و قرار بود این 

نقایص برطرف شود.
 این کار در شــرایطی انجام شد که ما سخت گیر نبودیم، در حالی  
که شــورای نگهبان سخت گیرتر است و این موضوع باید با نظرهای 

مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
 این نماینده مجلس ادامه داد: نکته دوم اینکه به  هر حال برگزاری 
انتخابات به  صورت الکترونیکی، نیاز به  راســتی آزمایی دارد. به نظر 
می رســد در این دوره باید با تدابیر بجایی انتخابات را در چند شــهر، 

الکترونیکی برگزار کنند.
  میرزایی نیکــو اضافــه کرد: بــرای مثال می تواننــد انتخابات 
شــهر تهران را، که نتیجه آن دیرتر مشــخص می شــود، به  صورت 

الکترونیکی برگزار کنند.
 همچنین می توان انتخابات چند شــهر دیگــر را، که در آنها باید 
از یــک حوزه انتخابیــه ۱۷ تا ۲۰ نماینده انتخاب شــود، به  صورت 
الکترونیکی برگزار کرد. چون در شهرهایی که ۲ یا سه نماینده دارند، 

خیلی زود نتیجه انتخابات مشــخص می شــود. امیدوارم به  واقع به 
سمت انتخابات الکترونیکی برویم.

  او در پاســخ به این پرســش که »آیا زیرســاخت های برگزاری 
انتخابات به  صورت الکترونیکی ایجاد شــده اســت«، گفت: ادعای 
مجموعه فنی وزارت کشــور این اســت که ما کاماًل آماده ایم، اما در 
عمل با مشکل بسیاری مواجه شدیم. در انتخابات شوراها من نماینده 
هیات نظارت در بخش انتخابات الکترونیکی بودم و مشــکالتی را در 
برگزاری انتخابات به  صورت الکترونیکی مشاهده کردم. نکته اصلی 
در حال  حاضر این اســت که پیشرفت تکنولوژی و آی تی کاری کرده 
که به صندوق هــای حجیم و... نیازی نداریم، بلکه از طریق دیگری 

می توان انتخابات را برگزار کرد.  
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور عنوان کرد: وزارت 
ارتباطــات می تواند نقش ویژه ای در برگزاری انتخابات الکترونیکی 

ایفا کند و اگر به میدان بیاید، حتمًا در این زمینه موثر خواهد بود.

احتمال برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به  صورت الکترونیکی 

ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

از جاده سمنان- بخشــی 
فیروزکوه برای تردد مناســب 

نیست
پلیس  رئیــس 
راه اســتان سمنان 
گفــت: بخشــی از 
ســمنان- جــاده 

مسیر  در  فیروزکوه 
مومن آباد بــه افتر 
برای تردد وســایل 

نقلیه باری و سواری مناسب نیست.
ســرهنگ تقی کبیری افزود: بخش قابل توجهی 
از عملیــات تعریــض جــاده ســمنان-فیروزکوه با 
تــالش وزارت راه و شهرســازی به اتمام رســید، اما 
شــرط بهره برداری از این طرح جداسازی جاده رفت 
و برگشــت با بلوک های ســیمانی یا نیوجرسی است.

وی تصریح کرد: همچنین راه اندازی راه اضطرای فرار 
در جوار پاســگاه افتر و گردنه جاده سمنان-فیروزکوه 
بایــد مدنظر قرار گیرد و با اجــرای این طرح می توان 
برای کاهش ســوانح رانندگی در این محور اقدام کرد.

رئیس پلیس راه استان سمنان اضافه کرد: بخشی قابل 
توجهی از جاده ســمنان-فیروزکوه دو طرفه است که 
این بخش ناایمن به افزایش سوانح رانندگی دامن زده 
اســت.کبیری ادامه داد: در چهار ماه گذشته از سال ۹۸ 
در سوانح رانندگی چهار نفر در جاده سمنان-فیروزکوه 
جــان باختند و ده ها نفر مجروح شــدند.رئیس پلیس 
راه اســتان ســمنان گفت: با توجه به اجرای عملیات 
بازســازی، هموطنان در زمان تردد در جاده سمنان-

فیروزکوه با سرعت مطمئنه تردد کنند.
جــاده نیمــه تمــام ســمنان-فیروزکوه، یکی از 
محورهــای ارتباطی مهــم اســتان های مرکزی با 
شمالی کشــور، با وجود تردد قابل توجه وسایل نقلیه، 
در ســال های گذشــته به دلیل رفع نشدن مشکالت 
زیرســاختی و فنی، خطرنــاک، حادثه آفرین و ناایمن 
است.محورهای ارتباطی سمنان یکی از پرترددترین 
جاده های کشور به شمار می رود، چرا که براساس آمار 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان دست 
کم ۲۰ تا ۲3 میلیون مســافر از جاده های این اســتان 

ساالنه عبور می کنند.

دکل هــای تلفــن همراه منطقه گردشــگری تنگه واشــی پس از 
یکســال بالخره راه اندازی شد اما همچنان بخش وسیعی از این منطقه 

گردشگری بدون پوشش شبکه تلفن همراه می باشد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: منطقه گردشگری تنگه واشی که 
در فصل تابستان هر هفته میزبان هزاران گردشگر بوده علی رغم نصب 
دو دکل BTS در ســال گذشته، بدون راه اندازی رها شده بود و این در 
حالی بود که یکی از اصلی ترین نیاز های گردشگران و نیروهای خدمات 

رســان در این منطقه  پوشش شبکه تلفن همراه بود. بهمن سال گذشته 
بود که وزیر ارتباطات با حضور در شهرســتان فیروزکوه از تحت پوشش 
قرارگرفتن روسصســتاها و مناطق گردشگری شهرستان فیروزکوه تا 
آخــر خرداد ۹۸ خبــر داده بود و امید ها برای راه اندازی دکل تلفن همراه 
زنده شــد اما با گذشت نیمی از فصل تابســتان این امر محقق نشد. در 
نیمه دوم  خرداد با پیگیرهای فراوان رســانه ای و مســئوالن مربوطه 
این دکل ها راه اندازی شــد اما مشــاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی از 

آن اســت که مشــکالت آنتن دهی همچنان باقی است، به گونه ای که 
دکل راه اندازی شــده تنها پارکینگ، تنگه اول و قسمت ابتدایی پس از 
تنگه اول را پوشــش میدهد و بخش وســیعی از این منطقه گردشگری 
همچنان بدون پوشش مخابراتی می باشد، عمال راه اندازی این دکل در 
ارتباطات مخابراتی گردشگران و نیروهای خدمات رسان تاثیر چندانی 
ندارد و مشکالت به قوت خود باقی است. عدم پوشش شبکه تلفن همراه 
بارها برای گردشــگران و نیروهای خدمات رسان دردسر ساز بود و حتی 

خســاراتی هم برجا گذاشت، دادســتان فیروزکوه نیز چندی پیش طی 
مصاحبه ای با خبرگزاری صدا و ســیمای جمهوری اســالمی نسبت به 

این مسئله به مسئولین امر هشدار های الزم را داده بود.

راه اندازی دکل های تلفن همراه تنگه واشی پس از یک سال 

خبر

خبرنگار جام جم فیروزکوه : دســتور 
دکتــر عباس رضایی دادســتان شهرســتان 
فیروزکــوه و با حضور نمایندگان دادســتانی، 
بازرســان بهداشت محیط شــبکه بهداشت، 
پلیس اطالعات و امنیت، بازرسی اداره صمت 
و اصناف و دامپزشــکی طی گشــت مشترک 

انجــام شــده از مراکز تهیــه، توزیع و عرضه 
مــواد غذایی با هدف نظارت بــر کنترل بازار 
و جلوگیــری از توزیع کاالهای فاســد و فاقد 
شــرایط بهداشتی، ۵۰۰ کیلو گرم مواد غذایی 
فاســد و تاریخ مصرف گذشــته و فاقد مجوز 

بهداشتی کشف و ضبط شد.

روستای طارس و گنبد عهد ساسانی گذشته کشف  ۵۰۰ کیلو مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته 
طارس روســتایی از توابع شهرستان فیروزکوه در 

استان تهران است . 
نام قدیم آن حارس اما در زبان رایج طارس اســت 
گنبــد گبری با نمای هشــت ضلعی کــه در میانه آن 
نورگیــر دایره ای شــکل وجود دارد بــر روی تپه ای 

احداث شده است.

نورگیرهای این بنا در صبــح و عصر )تمامی روز( 
از نور خورشــید برخوردار اســت قدمــت گنبد گبری 

)سنگی( به دوره سلسله ساسانی بازمی گردد.
 اما چند سالی است دستخوش افراد سود جو و گنج 
یاب شــده که باعث تخریب قســمتهایی از این بنای 

تاریخی شده است.
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کلینیک فیزیوتراپی شهید 
فیاض بخش تحت نظارت 
سازمان بهزیستی با مدیریت 

بخش خصوصی

 دکتــر خانم بــا بهترین و به 
روز ترین دســتگاهها به همراه 
استخر آب درمانی کامال مجهز 

به دستگاه روز ماساژ درمانی 
طب سنتی 

طب سوزنی 
کاردرمانی 

کار درمانی حرفه ای

مهدی افــروز دانش آمــوز هشــتم دوره اول 
دبیرســتان فیروزکوه ۱3 ســاله حدود ۵ ماه پیش 
خانواده وی متوجه شــدند که فرزندشــان بصورت 
تصادفــی برخــی از اشــیاء مانند گوشــی موبایل 
ظروفهای اســتیل ، چینی ، پیرکس ، قاشق ،چنگال 
استیل و،..... جاذبه ای در بدنش وجود آمد که اشیاء 

فوق را به بدنش میزند حالت چســبندگی دارد.

به مناسبت دهه کرامت دیدار 
خادمان آستان قدس رضوی 
از مــر کز خانه هــای کوچک 
شهرســتان  نیلوفر  دختران 

فیروزکوه بازدید کردند .

پیام ســرهنگ فاضلی فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان فیروزکوه به مناسبت سالروز 
شــهادت محمود صارمی و روز خبرنگار: خبرنگاران طالیــه داران جبهه دانایی و آگاهی به 
عنوان چشمان تیزبین و زبان گویای مردم، با قلم و اندیشه خود دلسوزانه به بیان حق و دفاع از 
مصالح عموم می پردازند و ۱۷مرداد ماه سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار فرصت 
مغتنمی اســت برای ادای احترام به مقام شامخ شــهدای رسانه که جان شیرین خود را در راه 

برافراشتن بیرق بزرگ آگاهی بخشی، پاسداری و حراست از عدالت علوی و اندیشه انقالبی، 
خالصانه و بی ادعا نثار کرده اند.

 امروز نقش و جایگاه رسانه ها خصوصا فضای مجازی در دگرگونی و تغییرات عرصه های 
مختلف زندگی انسان ها به سرعت در حال گسترش بوده بنابراین، در زمانه ای که رسانه های 
اســتکباری با طرح پارادایم جهانی شدن و فرهنگ آمریکایی شدن در پی استحاله فرهنگی 

و تحمیل ســبک و الگوی زندگی غربی- لیبرالیســتی به ملت هــای آزاده و دارای فرهنگ 
اصیل هســتند و از ســوی دیگر القاء ناکارآمدی نظام ها و دیگر الگوهای پیشرفت و تعالی در 
صدر اهداف و طرح های رســانه ای نظام های اســتبدادی قرار دارد، در چنین شرایطی وظیفه 
خبرنگاران و اصحاب رســانه در زمینه اطالع رســانی، روشنگری و انتقال اخبار موثق سخت 

تر است.

فرمانده نیروی انتظامی فیروزکوه: خبرنگاران طالیه دار اطالع رسانی و آگاهی هستند

مراســم تجلیل از مربیان و فعاالن ورزشی 
پایگاه های تابســتانی اوقات فراغت با هدف 
ترویج ورزش در بیــن نوجوانان و جوانان در 

فیروزکوه برگزار شد. 
خبرنگار جام جــم فیروزکوه :این 
مراسم با حضور شــادمهر رئیس اداره ورزش 
و جوانان، حجت االســالم امیری ارجمندی 
امام جمعه فیروزکوه، پیشکســوتان و اولیای 
ورزشــکاران در حسینیه جوانان علی اکبر )ع( 

برگزار شد.
در این مراســم؛ امام جمعه شهرستان، در 

جریــان تجلیل از مربیان و فعاالن ورزشــی 
پایگاه تابستانی حسینیه جوانان علی اکبر )ع(، 
اظهار داشت: طرح اوقات فراغت کانون های 
مســاجد، زمینه ســاز اجــرای برنامه هــا و 
فعالیت های فرهنگی در جوار مساجد با حضور 
جوانان و نوجوانان اســت که نقش مهمی در 
راستای مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمنان 

علیه باورها و ارزش های اسالمی دارد.
حجت االسالم  امیری ارجمندی با اشاره به 
اهمیت و جایگاه ورزش در بین جوانان گفت: 
جوانــان ما نیازمند فراگیــری نحوه زندگی و 

برخورد با موانع و مشــکالت هســتند، تا این 
آموزش ها نباشــد؛ فراگیــری دروس تئوری 
برای ســاختن یک جامعه و دنیای ســالم بی 

اعتبار است. 
لذا از این فرصتی که توسط ریاست ورزش 
و جوانــان و هیات امنا و مربیــان؛ برای این 
جوانــان در نظر گرفته شــده اســت، تقدیر و 
تشکر می کنیم و امیدواریم از این کالسها که 
به صورت رایگان در اختیار جوانان قرار گرفته 

است؛ استقبال بیشتری شود .
در ادامه این مراســم رئیس اداره ورزش و 

جوانان توضیحاتی پیرامون پیشرفت ورزش 
در منطقــه ارائه داد و بیان داشــت: در منطقه 
تختی یک جلســه کالس آموزش فوتبال به 
صورت رایگان در طول هفته برگزار می شــود 
و در آینده نزدیک نیز در این منطقه ایســتگاه 

ورزش های همگانی دایر خواهد شد.
در پایان از تالش مربی رزمی استاد افالطون 
بنار و اعضای هیأت امنا حســینیه جوانان علی 
اکبر )ع( جهت راه اندازی پایگاه اوقات فراغت 
منطقــه تختی )که بصــورت رایگان آموزش 

داده می شود(، تجلیل به عمل آمد.

تجلیل از پیشکسوتان، مربیان و فعاالن ورزشی 

خبر

7 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

روز یکشنبه مورخ ۹۸/۵/۲۰ جناب آقای رضائی 
دادستان محترم شهرستان به همراه ریاست محترم 
اداره بهزیســتی از مرکز کم تــوان ذهنی دختران 
نیلوفربازدیدبعمــل آمده ودر طــی این بازدید تمام 
پرونده های فرزندان مرکز توسط دادستان محترم 
مــورد ارزیابی قرار گرفتــه و 3 طبقه مکان زندگی 
فرزنــدان ، نحوه نگهداری و نوع آموزش های داده 
شــده توسط کارشناسان آن مرکز موردبررسی قرار 
گرفت.  قابل ذکر اســت که دادســتان محترم در 
خصوص نواقــص محل زندگی این فرزندان و نوع 
تغذیــه نکاتی را به مســئول مرکز متذکر شــده و 
درخصوص رفع  این مشکالت راهکارهایی را ارائه 
داده انــد .در پایان این بازدید دادســتان محترم از 
تالش های این مجموعــه در خصوص نگهداری 
فرزنــدان مجهــول الهویه کم تــوان ذهنی دختر 
تشــکر کــرده و توفیق روزافــزون و بهروزی این 

مجموعه را از خداوند منان  خواســتار گردید .

بازدید دادستان فیروزکوه  از مرکز 
کم توان ذهنی دختران نیلوفر 

خبر

اندیشی  جلسه نشست هم 
مهارت های فرزنــد پروری با 
همکاری اداره تبلیغات اسالمی 
و اداره بهزیســتی شهرستان 
فیروزکــوه با حضــور مربیان 
مهد هــای  کــودک و کارکنان 
این ســتاد و اداره بنیاد شهید 
در ســالن اجتماعات این اداره 

برگزار شد .

جلسه نشست هم اندیشی مهارت های 
فرزند پروری با همکاری اداره تبلیغات 

اسالمی و اداره بهزیستی 



مدیــر مرکــز فنــی و حرفه 
ای؛  مهمــان میز خدمت :ســید 
مجتبی هاشمی رئیس مرکز آموزش فنی 
و حرفــه ای شهرســتان در روز جمعه  ۴ 
مرداد ماه میهمان میز خدمت نماز جمعه 
شهرســتان بود وی گفــت :ارائه گزارش 
اجمالــی از فعالیت های انجام شــده این 
مرکز و چگونگی آموزش فنی هنرجویان 
با توجه به شــعار سال از اهداف این مرکز 

آموزشی می باشد.
 الزم بــه ذکر اســت دایر شــدن میز 
خدمــت از اقدامات مناســب امام جمعه 
شهرســتان در راســتای افزایش ســطح  
پاســخگویی مســئولین و مطالبه گری 
شــهروندان بوده که به صورت مدون هر 

هفته انجام می پذیرد
ظاهــری  وضــع  بهبــود 
بیمارســتان:با اقداماتــی نظیر رنگ 
آمیزی سالن ورودی درب اصلی بیمارستان، 
نصب تابلو ها و خطوط راهنمای بیماران 
بــرای بخش های بســتری، بخش های 
ویژه و دیالیز، نصــب تابلوهای منظره در 
ســالن ورودی بخش های ویــژه و دیالیز، 
تهیه ســرویس بهداشتی معلولین جهت 
بیماران اورژانس و ســایر خدمات مشابه، 
وضع ظاهری بیمارستان امام خمینی)ره( 

فیروزکوه بهبود یافت.
بازدید از شرکت مروارید کبود: 
مهــدی یوســفی جمارانــی فرمانــدار 
فیروزکــوه « بــه همراه اعضای ســتاد 
تســهیل و رفع موانع تولید شهرستان با 
حضور در شــرکت مرواریــد کبود) تولید 
رنگ صنعتی،پالســتیک و ساختمان(به 
بررسی مســائل و مشــکالت این واحد 

صنعتی پرداختند. 
گفتنی اســت مشــکالت مطرح شده 
این واحد کمبود نقدینگی جهت افزایش 
تولیــد و ایجــاد خطوط جدید و شــرایط 

فروش در بازار عنوان شد.
 آزاد ســازی اراضی:بــا دســتور 
دادســتان فیروزکوه ۲۰ هــزار مترمربع از 
اراضی حریم و بســتر رودخانه فرح رود در 
محدوده روستای شادمهن این شهرستان 

آزاد سازی شد.
بازدید کارشناسان اداره محیط 
زیست فیروزکوه از شرکت خمیر 
سلولز  :کارشناســان حفاظت از محیط 
زیســت از شرکت خمیر ســلولز واقع در 

شهرک علیدره بازدید کردند.
تصادف دو دســتگاه پراید در 
جاده ارجمند نرسیده به روستای 
ســله بن  :به گفتــه یک منبــع آگاه 
در اورژانس شهرســتان این ســانحه ۶ 
مصدوم برجا که توســط عوامل اورژانس 
شهرستان به بیمارستان امام خمینی)ره( 

منتقل شد.
برگــزاری یادواره شــهدا در 
روستای ســله بن : هفتمین یادواره 
شــهدای ســرافراز روســتای ســله بن 
شهرســتان فیروزکــوه پنجشــنبه، ۱۷ 

مردادماه در این روستا برگزار گردید .
هفتمین یادواره شــهدای ســرافراز 
روستای ســله بن شهرســتان فیروزکوه 
پنجشــنبه، ۱۷ مردادمــاه در مســجد 
صاحب الزمان)عج( این روســتا برگزار شد 
.این مراســم که از ساعت ۱۸ آغاز خواهد 
شد با تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام 
دفاع مقدس از دوراهی شــهر ارجمند در 

شهرستان فیروزکوه همراه بوده است.  
همچنین یــادواره شــهدای انقالب 
اســالمی وجنگ تحمیلی در روستاهای 
اندریــه وآســور  بــا حضــور  جمعی از 
مســئولین شهرستانی واســتانی  و آحاد 
مردم در مســاجد روســتاهای فوق الذکر  

برگزار گردید .
کاروان ســالمت هــالل احمر 
فیروز کــوه به مناطــق محروم 
اعزام شد :رئیس جمعیت هالل احمر 
فیروزکــوه از اعزام دو کاروان ســالمت 
همزمــان بــا دهــه امامــت و والیت به 
روستاهای محروم این شهرستان خبر داد 
اکبر اســفندیار اعالم کرد:دیدار با اهالی 
،کنترل فشار خون ،تست قند خون،توزیع 
بسته های بهداشتی،توزیع سی دی های 
آموزشــی ،خدمــات پزشــکی از جمله 

برنامه های کاروان سالمت است.

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

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

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148
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صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری
به یادگار بمانی که بوی او داری

دلم که گوهر اسرار حسن و عشق دروست
حافظتوان به دست تو دادن گرش نکو داری

چند خط خبر

فرمانــدار فیروزکوه گفت:در راســتای ایجاد 
امکانــات رفاهی مناطق گردشــگری فیروزکوه 

همراهی دستگاه های استان ضروری است
خبــر نگار جام جــم فیروزکوه: مهدی 
یوســفی جمارانی در دیدار با بــا مدیر کل میراث 
فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 

تهران با بیان اینکه فیروزکوه قطب گردشــگری 
اســتان تهران به شــمار می رود، گفت : با توجه به 
ظرفیت های گردشگری فراوان در این شهرستان 
و قرار گرفتن در مســیر راه ارتباطی ســه اســتان 
تهران، مازندران و ســمنان، زمینــه خوبی برای 
توسعه صنعت توریســت دارد.فرماندار فیروزکوه 
با اشــاره به وجود مشکالت زیر ساختی در مناطق 
گردشگری این شهرستان گفت:بحث گردشگری 
خصوصًا در نیمه ی اول ســال در سطح شهرستان 

نیازمند توجه بسیار جدی است.
وی افزود:باید بســتر سازی به صورتی باشد که 
خاطره ی خوشــایندی برای بازدیــد کنندگان بر 
جای بماند، هر گردشــگری کــه تجربه ی مثبتی 
داشــته باشــد به دیگران منتقل می کند؛ این امر 

ســبب انعکاس مثبت برای مناطق گردشــگری 
شهرســتان و جذب گردشگر خواهد بود.وی ادامه 
داد: تنگه واشی که یکی از مکان های گردشگری 
شــناخته شده در سطح کشور می باشد، روند خوبی 
را نسبت به ظرفیت باالیی که داراست طی نکرده 

است.
جمارانــی افــزود: باید مجموعــه خدماتی که 
گردشــگران نیازمند آنها هســتند اعم از اسکان و 
بهداشت، در این منطقه بررسی و ساماندهی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید جهت رفاه حال 
گردشــگردان در این  شهرستان تالش کنیم و و در 
راستای ایجاد امکانات رفاهی مناطق گردشگری 
فیروزکوه همراهی دســتگاه های استان ضروری 

است.

بهره وری از ظرفیت های تنگه واشی 
مناسب نیست !

مهــدی یوســفی جمارانــی در 
جلســه هماهنگــی احــداث مرکز 
عرضه محصوالت کشاورزی گفت: 
شهرستان فیروزکوه عالوه بر حوزه 
گردشــگری در زمینه کشــاورزی و 
دامپروری نیــز از طرفیت بالقوه ای 

برخوردار است.
جــم  جــام  خبرنــگار 
فیروزکــوه  فیروزکوه:فرمانــدار 
گفت: دو نمونه از محصوالت شاخص 
کشاورزی در شهرستان فیروزکوه ، 
گــردو و انار بوده و قابلیت صادر به از 
خارج شهرســتان را دارند و محصول 
ســیب زمینی وســیب  درختی نیز از 
تولیدات خوب شهرســتان محسوب 

می شود. 
وی توضیــح داد: بــا وجود اینکه 
محصوالت کشــاورزی متناسب با 

میزان تقاضــا و به اندازه کافی تولید 
می شــود، اما قیمت محصوالت در 
پروســه مزرعــه تا ســفره با جهش 
قیمت مواجه بوده اســت. وی ادامه 
داد: تــورم و هزینه های جانبی نظیر 
هزینــه حمل و نقل، از جمله عواملی 
هســتند که در روند عبور از مزرعه تا 

مصرف بــر افزایش قیمت محصول، 
تاثیــر می گذارنــد. جمارانی افزود : 
امروزه در اکثر شــهرها تعاونی ها با 
محصوالتشان  شهرداری ها،  کمک 
را در میادیــن عرضــه مســتقیم به 
فروش می رســانند، که احداث مرکز 
عرضه محصوالت کشاورزی در این 

شهرستان ضرورت دارد.
فرمانــدار با بیان اینکــه باید در 
شهرســتان مکان هایی داشته باشیم 
تــا خــود تولیدکننده هــا به صورت 
مستقیم در آن ها حضور داشته باشند 
گفت:مــا این توانایی را در فیروزکوه 
داریم و شــرکت تعاونی کشاورزان 
نیز نســبت به احــداث مرکز عرضه 
محصوالت کشاورزی در شهرستان 

پیشقدم شده است.
وي توزیــع بــي واســطه و بــا 
کیفیــت محصــوالت کشــاورزي 
تولیــد منطقه را از اهداف راه اندازي 
این مرکزعنوان کــرد و از مدیریت 
جهاد کشــاورزي ، راه و شهرسازی 
و شهرداری فیروزکوه خواست تا در 
تحقــق اجرای این طرح مشــارکت 

کنند.

احداث مرکز عرضه محصوالت کشاورزی
 ضرورت دارد

مراتع منطقــه چزکین طعمه 
حریق شد

»حسن زاده«بخشدار 
ارجمنــد  گفت : این آتش 
ســوزی حوالی ســاعت 
۱۹:3۰ عصر پنجشــنبه 
حــادث و برخی از اراضی 
روستای  چزکین  منطقه 
سله بن طعمه حریق شد.

ارجمنــد  بخشــدار 
اظهار داشــت: با هماهنگی های به عمل آمده عوامل مدیریت 
بحــران بخش ارجمند، آتش نشــانی شــهر ارجمند، دهیار و 
اعضای شــورای اسالمی روستای سله بن به کمک آمدند که 
خوشبختانه آتش مهار و از سرایت آن به اراضی و باغات مجاور 
جلوگیری شد.بخشــدار ارجمند از همکاری همه عوامل بویژه 

شهردار ارجمند در مهار این آتش سوزی تشکر کرد.

دیدار رئیس بنیاد شهید با رئیس 
دادگستری 

در راستای خدمات رسانی مطلوب به ایثارگران، رئیس بنیاد 
شهید فیروزکوه با رئیس دادگستری این شهرستان دیدار کرد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: غالمرضا نیکدل رئیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران فیروزکــوه در دیدار با ولی صابر 
رئیس دادگســتری شهرســتان فیروزکوه اظهار داشت: ما به 
افرادی خدمت می کنیــم که دغدغه آن ها عدالت بوده و پیرو 

راه حق بوده و هستند.
وی ادامه داد: خانواده های شــاهد و ایثارگر افرادی مؤمن و 
متدین هستند و همواره الگو صبر و استقامت و عدالت خواهی 
در جامعه هســتند. ولی صابر رئیس دادگســتری شهرستان 
فیروزکــوه نیز در این دیدار عنوان کرد: اینکه ما امروز مدیون 
خون شــهدا و ازخودگذشــتگی خانواده های معظم شاهد و 
ایثارگر هســتیم بر هیچ کسی پوشیده نیست و اینکه قطعًا اگر 

کسی غیرازاین فکر کند انسان عادلی نیست.
وی افــزود: هرچند ایــن روزها در هجــوم تبلیغات منفی 
دشــمنان علیه نظام و انقالب و اســالم هستیم اما به حرمت 
خون پاک شهدا و دعای امام عصر ) عج (، دشمن ناکام می ماند 
و همان طور که خداوند سبحان وعده داده است پیروزی نهایی 

با پیروان راه حق هست.

خبر


