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پیشرفت 70 درصدی 
گازرسانی به روستای طرود

مراتع فیروزکوه طعمه 
حریق شد

ساختمان ستاد شبکه بهداشت 
به بهره برداری می رسد 

طرح استانی شدن انتخابات مجلس 
را به صحن برمی گردانیم

عضو کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراهای مجلس گفت: زمان زیادی برای استانی شدن انتخابات مجلس 
هزینه شد و برای ابتر نماندن، این طرح ر طرح استانی شدن انتخابات مجلس را به صحن برمی گردانیم

عضو کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراهای مجلس گفت: زمان زیادی برای استانی شدن انتخابات مجلس 
هزینه شد و برای ابتر نماندن، این طرح را به صحن بر می گردانیم. 

قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس...

مشکل ارتباطی 
تنگه واشی، روی میز 

بخشدار مرکزی 
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فیروزکوه

دبستان فیروزکوهی تهران؛  میزبان مراسم گرامیداشت
 »استاد امیری فیروزکوهی«

4



  سه شنبه 18  تیر 1398   شماره 5426

دبستان فیروزکوهی تهران؛
 میزبان مراسم گرامیداشت 

»استاد امیری فیروزکوهی«

خبرنــگار جام جــم فیروزکــوه:  آیین 
گرامیداشت شــاعر فرهیخته فیروزکوه »سید کریم 
امیــری فیروزکوهی « با حضور فرماندار شهرســتان 
فیروزکوه، نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس 
شــورای اسالمی، بخشدار مرکزی، شهردار و اعضای 
شورای اسالمی شهر فیروزکوه به همراه خانواده امیری 
فیروزکوهی در دبستان فیروزکوهی تهران برگزار شد.

آسفالت خیابان ها، در کش 
و قوس جلسات شورای شهر 

زمان ایلکا رئیس شــورای اسالمی شهر فیروزکوه 
ما حصل نشســت یکشنبه شب شورای اسالمی شهر 

را تشریح کرد.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: وی گفت: در 
جلسه اخیرشورای شهر ابتدا پیرامون پیگیری آسفالت 
چهل و پنج متری و هماهنگی با ریاســت محترم اداره 
راه و شهرســازی به منظور تســریع در آسفالت و رفع 
معضالت موجود گفتگو انجام پذیرفت. ایلکا با اشاره به 
اینکه به یاری خدا بزودی کار آســفالت آغاز خواهد شد 
گفت:  در ادامه در خصوص فاضالب شهری و ادامه کار 
با آقای احمدی رئیس آبفای شــهری گفتگو انجام که 
به یاری خدا پس از پایان مناقصه دوم و تعیین پیمانکار 
قطعا این امر مهم به نتیجه خواهد رسید. رئیس شورای 
اسالمی شهر تصریح کرد:  در ادامه جلسه بحث و بررسی 
بازدید از پروژه های عمرانی سطح شهر شامل تجهیز و 
تکمیل پارک های ســطح شهر مرمت وبازسازی پیاده 
روها، رنگ آمیزی و نقاشــی سطح شهر، نصب عالئم 

ترافیکی و زیبا سازی میادین و بلوار ها به عمل آمد.

وقتی هدف، پاک و شــفاف 
باشد اعمال نیز خوب می شود

خیلی راحت می شــود 
همــه تقصیرهــا را بــه 
گردن دیگــران انداخت! 
هر کاری دیگران کردند 
ما هم انجــام بدهیم! هر 
راهی که بعضی ها رفتند، 
ما هم برویــم! حتی مثل 

آنها بخندیم! مثل آنها راه برویم! مثل آنها بایستیم. 
وقتی همه در رانندگی مرتکب تخلف می شوند، 
ما هم خالف کنیم و بگوییم: همه همینطور هستند. 
وقتــی همه دروغ می گویند، ما هم دروغ بگوییم 
بــا این توجیه که همه این کار را می کنند و اگر مانند 

آنها نباشیم کارمان پیش نمی رود.
وقتــی در یــک مجموعــه محــدود فامیلی و 
طایفه ای، همــه مجیزگوی یک ثروتمند و ماّلک 
شناخته شده می شوند و حاضرند برای خوشایند او، 
فداکاری ها کنند، ما هم دچــار این خبط اجتماعی 
و اخالقی شــویم با این توجیه که همرنگ جماعت 

باشیم.
خطــر ســیل بی اخالقی هــا، کمتر از آســیب ِ 
سیالب هایی نیســت که این روزها محاصره مان 
کرده اند، اما کســی که زیر بار این تقلید کورکورانه 
نمــی رود و نگاه متفاوت خــود را در زندگی فردی 
و اجتماعی اش لحــاظ می کند، داوطلبانه از چرخه 
معمولی بودن خارج شــده و آماده شنیدن و تحّمل 

رگبار مالمت هاست. 
شــهروند متفاوت و آرمانگرا به اندازه ای توانمند 
می شود که توفان ســرزنش ها ذره ای از اراده اش 
کم نمی کند و از تهاجمات پی در پی صاحبان منافع 
و مدعیان بهره مند جامعه نمی ترسد. چنین انسانی 
را تحقیــر و متوقــف می کننــد و او را در منجالب 
تهمت ها و توهین ها سرگردان و سرگرم می سازند، 
اما اگر هدف انســان معلوم باشــد، رفته رفته زمینه 
اجتماعی هم فراهم می شود و سرمایه گذاری های 
کالن در جهت تخریب و محدودسازی او در جامعه، 

جوابِ  عکس می دهد.
                                                                  حسین مرادپور 

فرماندار فیروزکوه گفت: گازرسانی به روستای طرود از اواسط اردیبهشت سال 
جاری آغاز شده که تا کنون حدود ۳ کیلومتر لوله گذاری انجام شده است.

 خبرنگار جام جم فیروزکوه:  مهدی یوســفی جمارانی با اشــاره به بهره 
برداری و کلنگ زنی چند طرح گازرســانی تا پایان ســال در شهرستان فیروزکوه 

گفت: محرومیت زدایی از طریق گازرسانی به روستا ها یکی ازاهداف عمده دولت 
می باشــد. وی گفت:در این راستا پروژه گازرسانی به ۲۷ روستا از ابتدای سال آغاز 
شــده است که بر اساس گزارشات کارشناسان تا پایان سال جاری به بهره برداری 
می رســد. وی گازرسانی به روســتای طرود را یکی از این طرح ها دانست و افزود: 

گازرسانی به روستای طرود از اواسط اردیبهشت سال جاری آغاز شده که تا کنون 
حدود ۳ کیلومتر لوله گذاری انجام شــده است. وی گفت: این طرح با پیشرفت ۷٠ 
درصــدی همراه بوده اســت که با اتمام این پــروژه ۲۷٥ خانوار از این نعمت الهی 

برخوردار مي شوند.

پیشرفت 70 درصدی گاز رسانی به روستای طرود

طی چند روز گذشته طرح جمع آوری قلیان ها از سفره خانه های سنتی 
شهرســتان با دستور عباس رضایی، دادستان و مدعی العموم شهرستان 
وارد فاز اجرایی و توسط اکیپ بهداشتی شهرستان به این دستور قضایی 

همت گماشته شد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه:  طبق دستور العمل های فرادستی و 
موازین بهداشتی ارائه قلیان ها در سفره خانه های سنتی ممنوع می باشد 
و همزمــان با هفته مبارزه با مواد مخدر این موضوع با تاکید دادســتان 
شهرســتان در دستور کار شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرار گرفت. 
مجتبی بنداد کرمانی، سرپرســت شبکه بهداشــت و درمان شهرستان 

فیروزکوه در پاسخ به سوال خبرنگار جام جم فیروزکوه که چرا طرح جمع 
آوری قلیان در ســفره خانه های شــهر در مقاطع مختلف دارای شدت و 
ضعف بوده اســت گفت: طبق قانون ســفره خانه های سنتی مجوز ارائه 
قلیان به مشتریان خویش را نداشته و اگر در مقطعی جمع آوری قلیان ها 
از ســفره خانه ها از دستور خارج می شود به خاطر کم کاری مجریان این 

موضوع است.
 وی ضمن تشــکر از حسن اهتمام دکتر رضایی، دادستان شهرستان 
به مقوله امنیت بهداشــتی شهرستان گفت: متاسفانه تصور اشتباهی در 
خصوص ماهیت خدمات در ســفره خانه ها وجود داشته و اکثریت بر این 

باورند که سفره خانه ها محل سرو قلیان می باشد.
 کرمانی با زبان طنز ادامه داد: شــما اگر به ســفره خانه مراجعه کنید و 
قلیان نکشید آیا سفره شما تامین نخواهد شد. سرپرست شبکه بهداشت 
و درمان در پاســخ به ســوال  دیگر خبرنگار مبنی بر اینکه عرفا نام سفره 

خانه ها با ارائه قلیان عجین شده است گفت: این موضوع عرفی نادرست 
بوده و طبق قانون ارائه قلیان در سفره خانه ها اکیدا ممنوع می باشد. وی 
با اشــاره به اینکه متاسفانه برخی از سازمان ها با اجرای این قانون زاویه 
دارند گفت:  بدون شــک سازمان هایی که با طرح مبارزه با استعمال مواد 
دخانی در اماکن  عمومی مشــکل دارند باید دالیل خویش را ارائه دهند. 
کرمانی پلمب ســه واحد صنفی مرتبط در سال گذشته را نمونه هایی 
از اقــدام بازدارنده این نهاد در اجرای این قانون دانســت و گفت: طبیعتا 
متوســل شــدن به پلمب واحد های ارائه دهنده قلیان آخرین گام در این 
طرح بوده و ضمن برگزاری چند جلســه کالس های آموزشــی و واضح 
ســازی تبعــات ارائه آن اقداماتی مانند تذکر و جمــع آوری قلیان انجام 
می شــود. وی در پایان خاطر نشــان کرد: اهتمام و توجه به ســالمت و 
امنیت بهداشتی شهروندان از نکات قابل توجهی بوده که همت شایسته 

دادستان شهرستان مساعد این راه شده است.

پشت پرده شدت و ضعف طرح 
جمع آوری قلیان

خبر
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فیروزکوه

یادداشت

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان تهران 
در بازدید میدانی از پروژه ها و زیرســاخت های گردشــگری شهرستان 
فیروزکــوه گفت: بــرای تبدیل ظرفیت هــای بالقوه گردشــگری به 
فرصت هــای بالفعل بایــد روند تکمیل و بهره بــرداری از پروژه های در 
دســت اقدام با جدیت و اهتمام بیشتری از ســوی اداره میراث  فرهنگی 

شهرستان پیگیری شود.
خبرنگار جام جم فیروزکوه:  پرهام جانفشــان در حاشیه بازدید 
از پروژه های گردشــگری منطقه تنگه واشی گفت: ما از تمام طرح هایی 
که به توســعه پایدار گردشگری شهرستان فیروزکوه کمک کند حمایت 
می کنیــم و فکر می کنیم جاذبه های گردشــگر پذیــری همچون تنگه 
واشــی نیاز بیشــتری به سرمایه گذاری توســط بخش خصوصی برای 
تکمیل زیرســاخت های گردشگری دارد. جانفشان نحوه خدمات رسانی 
تاسیسات گردشــگری در محور مواصالتی تهران به استان مازندران را 
بســیار پر اهمیت برشمرد و خواستار تشدید نظارت ها بر مراکز پذیرایی و 

اقامتی شهرستان های فیروزکوه و دماوند در فصل تابستان شد. 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان تهران 
در بازدید از کاروانســرای امین آباد گفت: از مشارکت بخش خصوصی در 
مرمت و بهره برداری از اماکن تاریخی اســتان تهران استقبال می کنیم 
و این آمادگی وجود دارد که این کاروانســرا از طریق قانونی و بر اســاس 
ضوابط صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به بخش 
خصوصی واگذار شــود. جانفشان خاطرنشــان کرد: موقعیت جغرافیایی 
و شــرایط آب و هوایی و همچنین جاذبه هــای طبیعی خاص فیروزکوه 
می تواند این شهرســتان را به یکی از قطب های اصلی اکوتوریســم در 

کشور تبدیل کند. 
وی توســعه اقامتگاه هــای بوم گردی در شهرســتان فیروزکوه را از 
مهم ترین اولویت های حمایتی اداره کل میراث فرهنگی اســتان دانست 
و افزود: تاســیس و راه اندازی مراکز بوم گــردی زودبازده ترین فرصت 

ســرمایه گذاری برای جوامع روستایی در ایجاد یک درآمد پایدار است. 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان تهران 
از پروژه های گردشــگری روســتای هرانده، بخش ارجمند، روســتای 
ورســخواران، منطقــه تنگه واشــی و تعدادی از تاسیســات پذیرایی و 

گردشگری در محور مواصالتی جاده فیروزکوه بازدید کرد.

تکمیل پروژه های گردشگری فیروزکوه با جدیت پیگیری شود



طبیعت، ذات و سرشت 
انسان در مراحل مختلف 
دســتخوش  زندگــی 
گوناگــون  گذارهــای 
از  بســیاری  می شــود. 
فالســفه معتقدند که روح 
تکه ای جاوادنه و اکســیر 
خورده از قــدرت لم یزل 
بوده که هیچــگاه از بین 
نرفته و فقط از جسمی به جسمی دیگر منتقل می شود. ورود به کالبد 
مواد، تداعی حالت نباتی، حیوان، سپس انسان و اتصال به مبدا هستی 
» ما ز باالییم و باال می رویم« نگارنده با تحقیق و تفحص در بسیاری 
از مکاتب عرفانی، مذهبی به این نتیجه رســیده که جهان معنوی و 
جهان متافیزیکی شــاید در همین دنیا باشد برای فهم بیشتر موضوع 

دانستن اطالعات ذیل ضروری است: 
ماده: به چیزی اطالق می شود که محصور به حصار زمان و مکان 
باشــد.  یعنی تمامیت فیزیکی رخداد های دنیا مشتق بر ابعاد زمان و 
مکان هستند. یعنی شما هیچ کاری را پیدا نمی کنید که زمان و مکان 
نداشــته باشد.  همانطور که شــما در حین خواندن این مقاله هستید 
حتما در زمان و مکان مشخصی در حال گذار از این رویداد می باشید.

 مجرد: به مفهومی اطالق می شــود که زمــان و مکان بر آن بی 
تاثیر اســت. طبیعتا این حالت فقط در حالت روحانی حادث می شود.  
حالت هایــی چون خواب، اغما و مرگ«، طبیعتا خروج روح از معروف 
ترین چاکرای بدن » چشم سوم بین دو ابرو « انسان را از حالت ماده به 
مجرد تبدیل و حصار مکان و زمان و فرکانس از آن برداشته می شود. 
فرکانس چیســت: هر عملی که مــاده در حصار زمان و مکان انجام 
می دهد دارای محدودیتی » Domain« خاص  بوده که بیشــتر 

از آن مقدور نمی باشد. 
 مثال گوش ما تا یک حد مشخصی قابلیت شنیداری دارد و چشم و 
بینی ما هم همینطور... تبدیل شدن از حالت ماده به مجرد و برداشته 
شــدن انحصار زمان ومکان سبب شــده وارد بعد روحانی یا همان 
متافیزیک عالم هســتی شویم و بســیاری از چیزهایی که در حالت 
مادی توانایی دیدن یا شــنیدن آن را نداریم برایمان هویدا شود شاید 
برای بســیاری از شما اتفاق افتاده باشــد که در سفر به مکان نا آشنا 

ناگهان احساس بسیار نزدیکی و آشنایی نسبت به آن مکان دارید.
  احســاس می کنید که این مکان را قبال دیده اید !!شــاید منطقی 
ترین دلیل برای توضیحات باال به تفسیر ماده به مجرد مرتبط شود.  
چون روح شما در حالت هایی چون خواب و حالت نباتی از بدن شما 

خارج ،ابعاد و فراکانس برای آن بی معنی و از زمان حال پیشی گرفته 
اید.  در زمان احساس آشنایی و نزدیکی هر چه قدر فکر می کنید ریشه 

این آشنایی در کجاست علتی برای آن پیدا نمی کنید.  
چون دقیقا تمامی رویداد های ثبت شده در حافظه ناخودآگاه شما 
ذخیــره و ریکاوری آن فقط با هیپنوتیــزم مقدور خواهد بود.  ممکن 
است شما در خواب با شخصی مالقات یا صحبت کنید که کالبد وی 
در جهــان مادی دیگر منظری ندارد.  اما شــما عین کالبد مادی وی 
در زمــان حیــات را در خواب و مثال در اتاق خــواب خویش با همان 

چیدمان می بینید. 
 برخی از فالسفه براین معتقدند که زمانی که روح این فرد در حالت 
ســوم ) مرگ جســمانی ( از بدنش جدا شده از ماده به مجرد تبدیل و 
چون شما در عالم فیزیک ماده تلقی می شوید فرکانس پنجگانه شما 
یــارای درک بعد معنوی وی را ندارد.  اما زمانیکه در حالت های اول و 
دوم وارد می شــود )خواب یا حالت نباتی ( شما هم مجرد شده و دیگر 
محدودیتی بر فرکانس پنجگانه شــما قائل نشده و شماها )فرد زنده 
و فــرد مرده( دارای مصداق معنوی شــده و می توانید وی را مالقات 
کنیدبا استناد به سخن نبی مکرم اسالم » که خواب برادر مرگ است 

«شرح خویش را پی می گیریم. 
یادش بخیر در زمان های نه چندان دور در برنامه ای با عنوان نسیم 
حقیقت از نفراتی که تجربه مرگ و زنده شــدن مجدد را داشته بودند 
در ســیما دعوت می شــد.  طی پخش چند ماهه از این برنامه و انجام 
مصاحبه های مختلف با مجربان، همگی حول یک محور وحدت رویه 
داشــته اند آنها می گفتند به محض خروج روح از بدن با ســرعتی ما 
فوق نور در حال گذار از دهلیزی که در انتهای آن نور بســیاری خیره 

کننده ای وجود داشت حرکت می کردیم.  
برخی ها که چند روز از مرگ جســمانی آن گذشــته و در هنگام 
تدفین مجددا زنده می شــدند می گفتند هیچ چیزی نمی دانســتیم.  
فکر می کردیم خوابیم و دیگر از دســت رفتگان را هم می دیدیم.  اما 
اصال متوجه مرگ خویش نمی شدیم تا نفراتی آمده و موضوع مرگ 
را به ما می گفتند » برای درک بهتر این موضوع فیلم دیگران را حتما 
ببینید و دقیقا تمامی آنها در زمان بازگشت به کالبد، متحد النظر بودند 

که احساس پرت شدگی از ارتفاع را داشته ایم.
 احساسی که شــاید بسیاری از شما در حین بیدار شدن داشته اید 
بازگشــت روح به بدن از طریق چاکرا. شاید بحث در خصوص روح و 
خاصیــت فناناپذیری آن به طور کامل در حوصله این مقاله گنجانده 
نشــود.  اما روح و سرشت انسان ورای مذهب و دین بوده و بی شک 

هیچ عقل سلیمی نمی تواند آن را انکار کند.
مسعود حسینی، پژوهشگر علوم متافیزیک

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه از وقوع ۲ مورد آتش سوزی در روزهای 
اخیر و همزمان با گرم شدن هوا در مراتع این شهرستان خبرداد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: .جمشــید جویباری با اعالم خبر وقوع آتش سوزی در 
مراتع فیروزکوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک مورد آتش سوزی در مراتع انزها به میزان 
۲ هزار مترمربع اتفاق افتاد که با حضور بموقع نیروهای منابع طبیعی اطفاء حریق شد و آتش 

سوزی دیگری در مراتع هرانده به وسعت ٥ هکتار به وقوع پیوست که با توجه به صعب العبور 
بودن و وزش باد پس از ســاعت ها تالش از ســوی مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی این 
شهرستان و همکاری و مشارکت جوامع محلی این آتش سوزی مهار و اطفاء شد و از گسترش 
آن جلوگیری به عمل آمد. وی مشــارکت مردم در پیشــگیری از حریق در عرصه های منابع 
طبیعی را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: با توجه به خشک شدن پوشش گیاهی و گرم شدن 

هوا، احتمال وقوع آتش سوزی در این عرصه ها افزایش یافته که بر این اساس رعایت نکات 
ایمنی از سوی گردشگران و شهروندان بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که بر اثر کوچک ترین 
سهل انگاری و بی احتیاطی باید شاهد حوادث ناگواری در طبیعت باشیم. وی از عموم مردم 
خواســت در سفرهای برون شــهری و مراجعه به عرصه های طبیعی از روشن کردن آتش، 

انداختن ته سیگار و بطری های شیشه ای در طبیعت  جدا خودداری کنند.

3مراتع فیروزکوه طعمه حریق شد ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت 

از اخذ عوارضات تنگه واشی تا دفن غیر بهداشتی زباله 

روســتای جلیزجند با دارا بودن اثر تاریخی تنگه واشــی 
به عنوان نگین گردشــگری شهرســتان محسوب شده که 
با طبیعت بکر و چشــم نواز همه ســاله بویژه در فصول گرم 
ســال میزبان سیل گردشــگران از تمامی نقاط کشور است. 
طبیعتا حضور گردشگران در تمامی نقاط گردشگری از مزایا 
و محاسنی برخوردار بوده که با درک مناسب و ژرف از نواقص 
اقتصــادی و تبدیــل آن به فرصتی مغتنم عــالوه بر نیل به 
اهداف اقتصادی موجبات پویایی خدمات را فراهم می نماید.

رویــه اخذ وجوهی تحت عنوان عــوارض ورودی به این 
منطقه توریســتی در ورودی روستای جلیزجند و آن هم بسته 
به نوع و حجم وســیله نقلیه از مدتهای گذشــته نهادینه شده 
بود تا به واسطه آن عالوه بر تامین هزینه های عمرانی روستا 
خدمات عمومی بهتری به گردشــگران ارائه شــود. در طول 
چندین ســال گذشــته وظیفه اخذ عــوارض از خودروهای 
ورودی بــر عهده شــرکت تعاونی گل نرگــس که اکثریت 
ســکنه روستا نیز سهم دار آن بوده گذاشــته و بعد از گذار از 
این موضوع ،دهیاری و شــورای اسالمی این روستا مسئول 

اخذ عوارض گردید.
 اخیرا بر حســب اطالعات واصله جمعی از اهالی روستای 
جلیزجند به موضوع ناشــفاف بودن وجــوه دریافتی از محل 
عوارضات گردشگری معترض و آن را به دادستان شهرستان 
ارجاع و این موضوع به منظور شــفاف سازی موجب گردید تا 
دادستان شــخصا برای رسیدگی به این مسئله ورود پیدا کند 
و تحقیقات و بررســی بیشتری را در دستور کار قرار دهد آنها 
معتقد هســتند اخذ عوارض ورودی 1٥ هزار تومانی به ازای 
خودروهای ســواری ،۳٠ هزار تومانی بــه ازای ون و میدل 
بــاس و ٥٠ هزار تومانی به ازای اتوبوس بــا توجه به ازدیاد 

گردشــگران در تمامی روزهای هفته مبلغ بسیار هنگفتی را 
وارد خزانه دهیاری و شــورای اسالمی روستا کرده که رنگ 
و لعاب هزینه کرد آن غیر شــفاف و غیر محســوس است. در 
این خصوص یــک منبع آگاه بــه  خبرنگارماگفت: موضوع 
اخذ عــوارض از خودروهای ورودی مصوبه شــورای تامین 
شهرســتان بوده که تعرفه آن نیز از جانب آنان اعالم شــده 
اســت. وی همچنین تصریح کرد: در گذشــته مبلغ عوارض 
ورودی و هزینــه پارکینگ از هم مجــزا بود که طبق توافق 
دهیاری و پارکینگ داران مقرر شــد هزینه پارکینگ در بطن 
عوارض ورودی اعمال و هزینــه ای تحت عنوان پارکینگ 
از گردشــگر دریافت نشود. وران دهیار روستای جلیزجند نیز 
در ایــن خصوص گفت: تمامی اســناد و مــدارک دریافت و 
ســرفصل های هزینه کــرد عوارضات منطقه گردشــگری 

موجود است.
 وی انجام اقداماتی مانند بهسازی و روکش آسفالت روستا 
،ساخت ســرویس بهداشتی ،لوله کشــی از تنگه دوم برای 
تامین آب سرویس بهداشتی ،جمع آوری زباله و هزینه نیروی 
انســانی و. .. را نمونه هایــی از اقدامات انجام شــده از محل 
عوارضات دریافتی برشــمرد و تصریح کرد: طبق طرح هادی 
روستایی ،منطقه گردشــگری تنگه واشی در محدوده طرح 
نبوده و انجام خدمــات و ایجاد امکانات رفاهی آن از منابعی 
چون ســازمان دهیاری ها و شهرداری ها تامین نخواهدشد  و 
از این محل به این مهم همت خواهد شد.روســتای جلیزجند 
به واســطه وجود منطقه توریســتی تنگه واشــی یکی از پر 
درآمد ترین روســتاهای شهرســتان محســوب شده و عده 
ای معتقدند امکاناتی نظیر ســاخت سرویس بهداشتی ،لوله 
گذاری خطــوط آب و. .. در مقابل دریافت پویای عوارضات 
،هزینه کردی ایســتا و فقط یک بار برای ســاخت آن هزینه 
شــده اســت.  این در حالی اســت که روال دریافت عوارض 
جاری و به قوت خود ادامه دارد. پس با این تفاسیر تنها هزینه 
پویای و جاری ای که به واســطه اخذ مستمر عوارضات انجام 
می شــود هزینه نگهداری و نظافت این محل گردشــگری 
بــوده که دارای ابهامات فراوانی اســت. بدون شــک ورود 
این پرونده در دســتگاه قضایی شهرســتان پرده از ابهامات 
چندین ســاله عوارضات این منطقه بر خواهد داشت.شاید با 
سفر به بســیاری از روستاهای شهرستان تحت تاثیر طبیعت 
بکر و چشــم انداز زیبای آن قرار گیرید،  اما انباشــت و بوی 
تعفن ناشــی از دفع زباله و پســماند های شهری این جلوه را 

از روستای السم چشــمه ربوده است. چندین سال است که 
روســتای السم چشــمه به عنوان مقصد تخلیه پسماند ها و 
زباله های شــهری تعیین و زباله های تولیدی شهر فیروزکوه 
در زمانبندی مشــخص به آنجا منتقل می شــوند نبود چشم 
اندازی مناســب برای دفع صحیح و بهداشــتی پسماند های 
شهری ســبب شده اســت عباس رضایی دادستان و مدعی 
العموم شهرســتان شــخصا این موضوع را تحت تعقیب قرار 

دهد. 
طبق تحقیقات و گزارشــات واصله،به موجب ایجاد بوی 
تعفن مشــمئز کننده در محل دفن این روستا، افت محسوس 
زمین ها و واحد های مســکونی ،مســکوت شدن چشم انداز 
پیشــرفت و مخدوش شــدن سیمای گردشــگری تکلیف 
دیگری بر روی دوش مدعی العموم شهرســتان گذاشــته تا 
شخصا با حضور در محل دفن زباله حق مردم را استیفا نماید. 
در پی نظارت نامناســب و عدم انجام روال مناســب تفکیک 
زباله از مبدا ســبب شده اســت بعد از تخلیه زباله در روستای 
السم چشمه چندین فرد حقیقی در محیط بسیار غیر بهداشتی 
و با ابزار و ادوات غیر استاندارد اقدام به تفکیک زباله ها کنند.  
ورود شیرآبه ناشــی از دفن زباله ها به آب های زیر سطحی و 
روان آبهای روســتا و فراهم شدن شرایط مناسب برای رشد 
و نمو حیوانات موذی از دیگر مشــکالت دفن ناصحیح زباله 
است. طبق گزارشات واصله دهیار و اعضای شورای اسالمی 
روســتا مراتب اعتراض خویش را چندین بار به صورت کتبی 
و شــفاهی به دفتر شورای شهر واصل و تقاضای مرتفع نمون 
این دفن غیر بهداشتی یا انتقال آن به مکان دیگری را داشته 
اند. تاســف بار تر از دفن ناصحیح زباله،باز شدن عرصه برای 
تخلیه فضوالت انسانی توســط ماشین های تخلیه چاه بوده 
که مزیدی حاد بر این درد شده است اخیرا رضایی دادستان و 
مدعی العموم شهرســتان نیز طی نامه ای مکتوب به شهردار 
فیروزکوه خواســت حداکثر ظرف ۳ ماه  برای مرتفع نمودن 
این مشــکل و اســتفاده از روش های دفن صحیح به منظور 
مرتفع ســازی مشکالت بهداشتی شهرســتان بویژه اهالی 

روستای السم چشمه داده است. 
وارد شــدن دادستان شهرســتان به این معضل بهداشتی 
و زیســت محیطی شــوخی بردار نبوده و در صورت منقضی 
شدن مهلت مقرر ســیکل تحت تعقیب قرار گرفتن مسببین 
این موضوع در دســتور کار دادسرای شهرستان قرار خواهد 

گرفت.

روح ؛ گذار اکسیر خورده کائنات 
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بازدید شــهردارو شورای 
پروژه های  شهراز  اسالمی 

شهرداری 
جعفر پرج، شــهردار، همراه اعضای شــورای 
اسالمی شهر از پروژه های شهرداری بازدید نمود. 
خبرنــگار جام جم فیروزکوه:  شــهردار 
فیروزکــوه در این خصوص گفــت: در این بازدید 
که مســئولین واحدهای فضای سبز فنی، عمران 
وامورشهرهم حضورداشــته از برخی پروژه های 
دردست اقدام شــهرداری نظیر ساماندهی میدان 
امیری فیروزکوهی،سایت پارک بانوان، ساماندهی 
فضای سبزحاشیه میدان امام علی، پیاده روسازی، 
مجتمع تجــاری خیابان پاســداران و واحدهای 
تجــاری شــهرک مخابرات وهمچنیــن فاز اول 
پروژه اگوی جمع آوری آبهای ســطحی شهرک 

کوهسارو... .بازدیدنمودند.
پرج هــدف از بازدید پروژه ها همراه شــورای 
شهر و مسئولین دوایرشهرداری را شناسایی موانع 
و مشــکالت و برنامه ریزی دررفع موانع و تسریع 
درادامه و تکمیل پروژه ها برشــمرد و تصریح کرد: 
این بازدید  ۶ تیر انجام و اعضای شــورای شــهر از 
پشتکار و پیگیری شــهردار و مجموعه شهرداری 
در اجرا و ادامه طرح های عمرانی قدردانی نمودند.

خطــر تابلوهــای تبلیغاتی 
LED غیرمجاز برای رانندگان 
رئیــس اداره راهداری و حمــل و نقل  جاده ای 
شهرســتان دماوند  گفت: وجود تابلوهای تبلیغاتی 
LED غیرمجاز، به دلیل ویژگی هایی نظیر پخش 
نور، تصاویر و حروف متحــرک توجه رانندگان را 
جلب و ایمنی عبور و مرور را به مخاطره می اندازد.

بوداغــی گفت: افزایش این تابلوها در مســیر 
پرتردد دماونــد- فیروزکوه موجب اخالل در تردد 
وســایل نقلیه و به مخاطره افتــادن ایمنی عبور و 
مرور شــد که این اداره با لحاظ موارد قانونی نسبت 
به جمــع آوری آن اقدام نمود. عالوه بر این محور، 
تابلوهــای LED غیرمجاز در حاشــیه راه های 
شهرســتان دماوند، نظیر آبسرد، سربندان، جابان 

و غیره نیز جمع آوری گردید.

دهــه کرامت؛ دهــه نور و 
رحمت

والدت بــا ســعادت 
کریمه اهل بیت، حضرت 
فاطمه معصومه سالم اهلل 
علیها و برادر گرامیشان و 
آغاز دهه مبارک و میمون 
کرامت بر همگان مبارک 

باد.
دهه کرامت، دهه اول ماه ذی العقده است و آغازش 
با والدت حضرت معصومه )علیهالسالم( و پایانش با 
والدت حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا)علیه 

السالم( می باشد.
 این دهه یادآور بســیاری از مطالب عالی و مفاهیم 
بلند و ســازنده و ارزشمند اســت. دهه کرامت یادآور 
لطیف تریــن عالئق و مهر و وفاهــای کم نظیر یک 

خواهر نســبت به مقام شامخ و معنوی برادر است.
مهــر و وفایی کــه خواهر مهربــان و دلداده را به 
هجــرت وادار نموده و غربت و بیمــاری و مرگ در 

فصل جوانی را برای او آسان کرده است.
مهربانــی که جز در مورد امام حســین و حضرت 

زینب )علیهما السالم( سابقه ندارد.
دهه کرامت تداعــی کننده عزم و قاطعیت و اراده 
آهنیــن زنان بزرگ و بانوان واالمقام و گرانقدر جهان 

می باشد.
تمام مفاهیم سازنده ای که ما در فرهنگ اسالمی 
داریــم در این دهه تداعی می شــوند؛ چــرا که حرم 
حضرت معصومه و امام رضا )علیهماالســالم( کانون 

دعا و قرآن و نیایش و... است.
دهه کرامت یادآور تحول آفرینی بانوان آســمانی 
اســت و این کــه می توانند رهبــری دل های صدها 
میلیون مســلمان را طی اعصار عهده دار شوند. دهه 

کرامت یادآور زهرا و زینب )علیهما السالم( است. 
تمام مفاهیم سازنده ای که ما در فرهنگ اسالمی 
داریــم در این دهه تداعی می شــوند؛ چــرا که حرم 
حضرت معصومه و امام رضا )علیهماالســالم( کانون 

دعا و قرآن و نیایش و... است.
  محمد مرادپور - سرپرســت و خبرنگار 
جام جم فیروزکوه

جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج فیروزکوه گفت: بیانیه گام دوم انقالب 
اســالمی راهبردی اصولی برای توفیق جامعه در رســیدن به تمدن نوین اسالمی 

است.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: محمد حیدری منش با بیان اینکه  بیانیه گام 

دوم انقالب اسالمی راهبردی اصولی برای توفیق جامعه در رسیدن به تمدن نوین 
اســالمی است، اظهار داشت: مدیران و اعضای شورای فرهنگ عمومی با مدنظر 

قرار دادن توصیه های آن می توانند زمینه ساز فرهنگ دینداری در جامعه شوند. 
وی با اشاره به توصیه های بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در باب تقویت اخالق 

و معنویت گفت: وظیفه مدیران در شهرستان را می توان در قالب های مختلفی ذکر 
کرد که در وهله اول مدیران باید رفتار و منش اخالقی را پیشه کرده و این موضوع 
را باید حتما بر خی از مسئوالن که گاهی با عدم حضور در مراسم اعتقادی شهرستان 
و نمازهای جمعه و جماعت قلب دوستداران نظام را دردمند می کنند رعایت کنند.

گام دوم انقالب؛ راهبردی اصولی برای رسیدن به تمدن نوین اسالمی

شــصت و دومین جلسه شــورای فرهنگ عمومی 
شهرستان به ریاست حجت االسالم امیری ارجمندی، 
امام جمعه و با حضور اعضاء شورای فرهنگ عمومی، در 

محل سالن جلسات اداره بهزیستی تشکیل شد.
بــه گزارش روابــط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی شهرســتان فیروزکوه در این جلسه ابتدا  پور 
روشــن سرپرســت اداره  فرهنگ و ارشاد و دبیر شورای 
فرهنگ عمومی شهرســتان  ضمن اعالم دستور جلسه 
و ارائه گزارش مصوبات جلســه قبل اظهار داشت: الزمه 
پیشرفت و ایجاد روحیه در افراد جامعه که در واقع  از ارکان 
پیشرفت و تعالی جامعه می باشند ایجاد روحیه است که 
این امر محقق نمی گردد مگر با ایجاد نشــاط  و سالمت 
اجتماعی در افراد جامعه. ما در جامعه به دنبال نشاط  زود 
گذر نمی باشیم و نشاط پایدار باید در دستور کار قرار گیرد.

سپس حجت االسالم امیری ارجمندی با بیان اینکه 
دلیل عدم ترویج دین مــداری در جامعه فاصله گرفتن 
از کالم وحی و فرمایشــات معصومین می باشــد گفت: 

یکــی از مصادیق دین بحــث صداقت در تقابل با کذب 
و دروغگویــی اســت و رعایت آن باعــث افزایش دین 
مداری مــی گردد، بنابراین مبنــاء دروغ باعث کاهش 
سالمت اجتماعی می گردد. وی  در ادامه اظهار داشت:  از 
مولفه های اصلی جامعه سالم بهداشت و نشاط اجتماعی 

است و منظور از نشاط اجتماعی نشاط پایدار می باشد.
سپس فرماندار شهرستان فیروزکوه با تاکید بر اهمیت 
باالی فضــای مجازی در دنیای امروز اظهار داشــت: 
فرهنگ ســازی بر خالف تصور برخی از افراد مانند یک 
ســاختمان پروژه عمرانی نیست، بلکه فرهنگ از جنس 

موضوعات اجتماعی است.
 اســتفاده از فضــای مجازی در زمینــه امور دینی و 
تقویت باورهای اعتقادی امکان پذیر اســت و به نوعی 
می توان با ترویج مسائلی فرهنگی و دینی در این فضا با 
تهدیدات آن مقابله کرد.یوسفی جمارانی  گفت: فرهنگ 
ایجاد می شــود، اما نه به عنوان یــک پروژه، بلکه یک 
پروســه و فرآیند است که بستر های مختلفی باعث رشد 

شــاخص های آن می شود.وی ادامه داد: در جهان امروز 
فضای مجازی مهم ترین عنصر فرهنگ سازی است که 
در کنار فرصت ها، تهدیداتی را به همراه دارد.وی تصریح 
کرد: تنوع دیدگاه ها در زمینه قابلیت فضای مجازی باعث 
ایجاد دوقطبی شــدن اســت که در خیلی از مناقشات و 
بحث های سیاســی سایه انداخته و تبلور پیدا کرده و یک 

آفت محسوب می شود.
جمارانــی یکی از نقــاط قوت فضــای مجازی را 
شــفافیت اخبار دانست و گفت: شکل گیری شبکه های 
اطالع رســانی در فضای مجازی موجب شده تا عالوه 
بر گســترش منابع خبری، بستری برای نظارت مردم بر 

عملکرد مسئوالن فراهم شود.
فرماندار گفت: استفاده از فضای مجازی در زمینه امور 
دینی و تقویت باورهای اعتقادی امکان پذیر اســت و به 
نوعی می توان با ترویج مســائلی فرهنگی و دینی در این 

فضا با تهدیدات آن مقابله کرد.
وی همچنین اســتفاده از فضای رســانه ای توسط 
مدیران برای انعکاس اخبار امیدبخش به مردم را یک امر 
به معروف دانســت و افزود: اطالع از اقدامات انجام شده 
توســط دولت و نظام حق مردم به عنوان صاحب کشور و 
انقالب اســت.این جلسه با بحث و گفتگو با دیگر اعضاء 

جلسه و همراه با مصوباتی به کار خود پایان داد.

مبنای دروغ باعث کاهش 
سالمت جامعه می شود

خبر

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

در آینده نزدیک؛

ساختمان ستاد شبکه بهداشت به بهره برداری می رسد 

فرماندار فیروزکوه از بهره برداری پروژه ساختمان 
ســتاد شبکه بهداشت و ۲ خانه بهداشت روستایی در 

آینده ای نزدیک در این شهرستان خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهدی یوسفی 
جمارانی با اشــاره به بهره برداری از پروژه ساختمان 
ستاد شبکه بهداشــت فیروزکوه اظهار داشت: اتمام 
پروژه های بهداشــتی جزو 1٠٠ برنامه تعریف شده 
در سال جاری اســت که از جمله این پروژه ها اتمام 

ساختمان ستاد شبکه بهداشت فیروزکوه است. 
وی تصریــح کــرد: از این تعداد پــروژه تا کنون 
۲خانه بهداشت روستایی) شــهرآباد، هرانده( آماده 

افتتاح هســتند و بقیه نیز تا پایان ســال افتتاح شده 
و به بهره برداری خواهند رســید. فرماندار فیروزکوه 
افزود: ســاخت و اتمام پروژه های ســاختمان ستاد 
شــبکه بهداشــت فیروزکوه نیز به عنوان مهمترین 
پروژه بهداشــتی تا پاییز سال جاری افتتاح و تحویل 

داده خواهد شد. 
وی گفت: ساختمان ســتاد شبکه بهداشت در ۲ 
طبقه بــا اعتباری بالغ بر ۲۶میلیارد ریال با همکاری 
وزارت بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی و استانداری 

تهران در حال ســاخت می باشــد. این مقام مسئول 
خاطرنشــان کرد: طبق گزارش کارشناســان طبقه 
همکف و اول تا کنون ۸٥ درصد و طبقه دوم ٥٥درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است. 
گفتنی اســت دو خانه بهداشــت در روستاهای 
شــهرآباد و هرانــده با اعتبــاری بالغ بــر ۳ میلیارد 
ریال با مشــارکت اســتانداری، وزارت بهداشــت و 
درمان و دانشگاه شــهید بهشتی در آینده نزدیک به 

بهره برداری می رسد.
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 انتخابات سرنوشت دوم ما را رقم 
می زند

پدر شهید احمدی روشن گفت: 
انتخابات سرنوشتی است که در آن 
خودمان به دست خودمان کسانی 
را بر خودمان مســلط می کنیم که 
همچنیــن امام علــی)ع( در این 
بــاره می فرمایند ” خداوند و امر به 
معروف و نهی از منکر را فراموش 

نکنید که اگر این امر فراموش شود کسانی بر شما مسلط می شوند 
که هرچه قدر خدا را بخوانید اجابت نمی شود”.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: حاج رحیم احمدی روشن پدر 
بزرگوار شهید مصطفی احمدی روشن در سخنرانی در جمع مردم 
شهید پرور شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: خداوند متعال با این 
همه قدرت در سرنوشــت ملت دخالتی نمی کند و سرنوشت هیچ 
قوم و بشــری را تغییر نمی دهد، بلکه می خواهد خود ملت انتخاب 
کننــد برای مثال همانطور که می دانید ما در شــب های قدر که به 
مناســبت بزرگداشت این شب در مســاجد و تکیه ها حضور داریم 
سرنوشــت خود را رقم می زنیم.پدر شــهید احمدی روشن با بیان 
اینکه انتخابات سرنوشــت دوم ما را رقــم می زند گفت: انتخابات 
سرنوشتی است که خودمان به دست خودمان کسانی را بر خودمان 
مســلط می کنیم که همچنین امام علی)ع( در این باره می فرمایند 
” خداونــد و امــر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید که اگر 
این امر فراموش شود کسانی بر شما مسلط می شوند که هرچه قدر 
خدا را بخوانید اجابت نمی شود”. وی افزود: واقعیتی که اتفاق افتاد 
این اســت که همه دلسوزان جامعه خطرات انتخابات بد و محاسن 
انتخابات افراد خوب را به ما گوشزد کردند، از رهبری معظم انقالب 
در ســطح عالی تا دلســوزان جامعه در سطح پایین تر همه مسائل 
را برای ما شــفاف سازی کردند اما متاسفانه ما از این مسئله غافل 
بودیم. وی بیان داشت: متاسفانه انتخاب خوبی نداشتیم و افرادی 
را بر خودمان مســلط کردیم که پس از گذشــت ۶ الی ۷ سال هنوز 
می گویند کدخدای ِده بد اســت و اتحادیه اروپا بسیار خوب است، 
ای مردمی که به کسانی رای دادید که به دروغ گفتند اگر به ما رای 
ندهید در پیاده رو های شــما دیوار می کشیم و سایه جنگ روی سر 
شما خواهد ماند. وی در ادامه تصریح کرد: اگر می دانستید که آمریکا 
بد عهد است چرا با آنان مذاکره کردید و اگر می دانستید که اتحادیه 
اروپا بد است چرا رفتید همه چیز ملت ایران را تقدیم دشمنان کردید،  
اگر دوباره به این افراد رای دادید باید نزد خداوند تبارک و تعالی طلب 
بخشــش کنید و از شــهدای گرانقدر این مملکت و سید شهرتان 

عذرخواهی کنید که به دیوار کشیدن در پیاده رو ها رای دادید.

همایش سراسری کوهنوردی و مســابقات بدمینتون دانشگاه آزاد در فیروزکوه 
برگزار می شــود. مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اســالمی واحد فیروزکوه گفت: 
همایش سراســری کوهنوردی و مسابقات بدمینتون دانشجویان تیرماه در این واحد 

برگزار می شود.
مهدی نیلی از برگزاری همایش سراســری کوهنوردی و مســابقات کشــوری 

بدمینتون دانشجویان دانشــگاه آزاد اسالمی به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
فیروزکوه خبر داد و اظهار کرد: در هر یک از این رویدادهای ورزشی 1٥٠ نفر شرکت 

می کنند. 
وی با بیان اینکه همایش سراسری کوهنوردی ویژه دانشجویان، کارکنان، اساتید 
و هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسالمی است، افزود: این همایش با عنوان شهید مدافع 

حرم ابراهیم عشــریه از 1۲ تا 1۴ تیر ســال جاری برگزارشــد. برپایی همایش های 
این چنینی ارتباط بین دانشــجویان و اساتید را بهبود می بخشد. مدیر روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد فیروزکوه عنوان کرد: دانشجویان این دانشگاه از 1٥ تا 
۲٠ تیر ســال جاری در مسابقات کشــوری بدمینتون یادآور شهید محمد بلباسی به 

رقابت می پردازند.

همایش کوهنوردی و مسابقات بدمینتون دانشگاه آزاد 

»غالمرضا نیکدل« به عنوان رئیس جدید بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران شهرستان فیروزکوه منصوب شد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: مراسم تودیع و معارفه رئیس 
بنیاد شهید شهرستان فیروزکوه 1۶ تیر 9۸ با حضور معاون سیاسی 
اجتماعی و امنیتی فرماندار و معاون اداره کل بنیاد شــهید اســتان 
تهران و جمعی از مســئوالن و خانواده های معظم شهدا در محل 
فرمانداری برگزار شــد. گفتنی اســت در این مراسم، رئیس جدید 
بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان معرفی و از خدمات ارزنده »رضا 

عباسی« طی دوران تصدی، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
در ادامه شکرویان، معاون اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اســتان تهران ضمن تقدیر و تشــکر از رئیس ســابق بنیاد شهید 
شهرستان گفت: سرفرازی ایران اسالمی عزیز ما مرهون دالوری 

خانواده های شهدا و ایثارگران این مرز و بوم است. 
وی در ادامه، مراسم تکریم و تودیع را ارزشمند خواند و از زحمات 
»رضا عباسی« که نامش در دوره مسئولیتش بخوبی یاد شده تقدیر 

و تشکر نمود.
شــکرویان، با اشــاره به اینکه »خدمت در بنیاد شهید مقدس 

است« خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل آقای نیکدل بتوانند از موقعیتی 
که در این شهرستان برایشان پیش آمده؛ کمال استفاده را نمایند و 
در مسیر خدمتگزاری به این قشر گام بردارند. شکرویان، در راستای 
تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در مورد طرح 
سپاس بیان کرد: طرح سپاس جزو برنامه های محوری بنیاد شهید 

و  برگرفته از فرمایشات مقام معظم رهبری است.
وی تاکید کرد: در طول خدمت در بنیاد شهید، فقط طرح سپاس 
و قدردانی از خانواده های شهدا و ایثارگران است که به عنوان توشه 
آخرت می ماند لذا باید دســتگاه های شهرستان در این طرح ورود 
پیدا کنند. معاون اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران 
در ادامه بیان داشــت: ان شاءاهلل بنیاد شــهید با همکاری دستگاه 
های مربوطه شهرســتان بتواند خدمــات درخور این عزیزان را به 
جامعه ایثارگران ارائه نماید. وی در ادامه خاطرنشــان ســاخت: ما 
امیدواریم این مســئولیت سنگینی که به آقای نیکدل سپرده شده؛ 
زمینه ای برای کســب فیض بیشتر و خدمات شایسته تر به جامعه 

عزیز ایثارگران و شهدا باشد. 
در ادامه این مراســم، نیکدل رئیس جدید بنیاد شهید شهرستان 

گفت: خوشحالم در گوشــه ای دیگر از میهن عزیزمان خدمتگزار 
خانواده شهدا و ایثارگران هستم. وی افزود: خارج از تمام تعارفات، 

افتخار می کنم که در خدمت به این عزیزان می باشم.
در ادامه این جلســه؛ بتول کیانی به نمایندگی از سوی خانواده 
های معزز شهدا تقارن این تودیع و معارفه با دهه کرامت را میمون 
و با برکت خواند و ضمن تشــکر از خدمات عباســی و خیر مقدم به 
نیکدل تاکید نمود: خانواده شــهدا هر کجا که باشــند صنف مرام و 
معرفت هستند و هیچ انتظاری از مسئولین به غیر از احترام و همدلی 

و همراهی ندارند.
در پایان جلسه، از عباسی رئیس سابق بنیاد شهید  تقدیر گردید  
و غالمرضا نیکدل حکم ریاســت بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
شهرســتان فیروزکوه را از دست معاون اداره کل بنیاد شهید و امور 

ایثارگران استان تهران دریافت نمود.
در پایان، نیکدل به خبرنگار جام جم گفت: خارج از تمام تعارفات، 
در این تریبون با زبان دل ســخن می گویم، بنده از لحظه ورود به 
این شهر؛ احساس غربت نکردم و همه با محبت به من نگریستند؛ 
باید بگویم من برای خدمت به مردم والیتمدار این شهرستان آماده 

هستم و ان شــاءاهلل بتوانم برای خانواده شهدا جای فرزند کوچک 
و برای ایثارگران و جانبازان و آزادگان، به عنوان برادر باشــم. وی 
بیان داشت: تا جایی که توان داشته باشم، برای احقاق حق خانواده 
شــهدا و ایثارگران تالش می کنم تا با لبخند رضایتشان، دل امام 

زمان )عج( شاد گردد.

تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید بنیاد شهید فیروزکوه

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

حجت االســالم عطاء اهلل اسفندیار رئیس سابق 
اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان فیروزکوه درآئین 
تودیع خویش گزارشــی از خالصه عملکرد در دوره 
تصدی به دفتر روزنامه جام جم ارســال نمود که در 

پی می آید: 

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست
با توجه به فراهم شــدن خدمتگزاری در سنگری 
دیگــر، از همه عزیزانی که طی پنج ســال و ده ماه 
گذشــته) ۷٠ ماه ( حقیر را در مسئولیت خطیر اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان فیروزکوه یاری رساندند، 
سالمتی، عزت و دوام توفیقاتشان را از خداوند متعال 
مســئلت می نمایم.و از همه بزرگوارانی که به دالئل 
مختلف کوتاهی هایی، از طرف این جانب شامل حال 

ایشان شده است، حاللیت می طلبم.
به لطف الهــی و تالش همــکاران اداره اوقاف 
شهرســتان فیروزکــوه، اتفاق ها و پیشــرفت های 
بســیار خوبی در حوزه اوقاف شهرســتان، اعم از » 
شناسایی موقوفات مجهول، اخذ 11٠ سند مالکیت 
اولیه و تبدیلی، نقشــه هوایی) جی آی اس ( 11٠٠ 
رقبــه موقوفه، معرفی موقوفات مســتعد ســرمایه 

گذاری کشــاورزی) 1۴ هکتــار (، تنظیم و تجدید 
اجاره نامه ها )۲٠٠٠ پرونــده(و مزایده ها، پیگیری 
قضایــی متصرفان غیر قانونــی و خلع یدها، تبدیل 
به احسن موقوفات ســد نمرود» با خریداری رقبات 
تجاری هادی گشــت و فیروز گشت، خریداری رقبه 
تجاری آژانس ساســان« از محــل اعطای تملک 
اعیانی موقوفه میرزا رضای روســتای وشتان، حل 
و فصل پرونده پایانه شــهرداری بعد از ۲۸ سال رکود 
در پرونده، دریافت الوصولی ها از اشــخاص حقوقی 
و حقیقــی، اجرای نیات موقوفــات در محرم و صفر 
هر ســال و مساعدت ها به هیئات مذهبی، بیماران و 
نیازمندان و پیگیری پروژه ســرمایه گذاری موقوفه 
غیر متصرفی ۳۴ هکتاری تنگه واشــی در جلسات 
متعدد، تســویه حساب تنخواه گردان ها، بازدید های 

میدانی و کارشناسی ها....

همچنین» در حوزه بقاع متبرکه، انجام پروژهای 
عمرانــی در 11 مورد صــورت گرفت، که مهمترین 

آنها« عبارتند از:
* تعمیر و جلوگیری از رانش بقعه امام زاده خاتون 

قیامت )ع( فیروزکوه
* تجدیــد بنای بقعه متبرکه شــبیر و شــبر )ع( 
فیروزکــوه با ۳۸٠ متــر مربع زیر بنــا و ۳٠ درصد 

پیشرفت پروژه در سال جاری
* تعمیر بقعه متبرکه امام زاده ســلیمان و بی بی 

)ع( روستای جلیزجند
* شروع بازسازی سرویس بهداشتی قدیمی امام 
زاده اســماعیل )ع( با ۲٠ درصد پیشــرفت در سال 

جاری
* اتمام پروژه ســرویس بهداشــتی جدید در سه 

طبقه و کاربری مجزا

* نوسازی تجهیزات زائر سرا و رنگ آمیزی آن
* حمایــت از تجدیــد بنای امــام زاده علی )ع( 
روســتای دهگردان و تعمیرات امام زاده اسماعیل 

)ع( روستای مهاباد
الحمــد هلل توفیقات خوبی هــم در فعالیت های 
فرهنگــی و مذهبــی امام زاده اســماعیل )ع( طی 
ســنوات اخیر و در طول هر سال داشته ایم که افکار 
عمومی و عقالی شهرســتان از روی انصاف به آنها 
با دیده تائید و تحسین می نگرند.و بسیار گفتنی های 
دیگری که در این مجال نمی گنجد و امیدواریم نزد 
خداوند متعال ماجور باشــیم.مجددا از همه قصور ها 
از همشهری ها و عزیزان پوزش و از آنان  دعای خیر 
می طلبم و همگی را به خدای بزرگ می سپارم. و من 

اهلل التوفیق و العاقبت للمتقین.
عطا اهلل اسفندیار

خداحافظی  رئیس سابق اداره اوقاف، همراه با گزارش عملکرد
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مهدی یوسفی جمارانی در جمع روحانیون شهرستان فیروزکوه با اشاره به نقش 
روحانیت در پیروزی انقالب اســالمی گفت: بسیاری از تحرکات نظام و انقالب در 
راستای مبارزه با رژیم طاغوت از سنگر مسجد آغاز شد که نمازگزاران مومن و متعهد 
و انقالبی، همــواره با هدایت روحانیون با اتحاد و همدلی در جهت پیروزی انقالب 

اسالمی گام برداشتند.
خبرنگار جام جم فیروزکوه:  فرماندار فیروزکوه گفت: همواره بهره مندی 
از نظرات علما و روحانیون به عنوان پشتوانه معنوی نظام اسالمی در تحقق اهداف 
انقالب اســالمی کارساز بوده است. وی با اشاره به تاثیر گذای روحانیت در کاهش 

آسیب هاي اجتماعي تاکید کرد: اهتمام هر چه بیشتر روحانیون در نشر تعالیم اخالقی، 
تهذیب نفس، آموزش مبانی عقیدتی و راهنمایی و توصیه به انجام کارهاي نیک و 
پرهیز از جرایم و منکرات، قطعا آثار و برکات بســیار خوبي را به دنبال داشته و باید از 

این ظرفیت ها به بهترین شکل استفاده کرد.

تاکید فرماندار بر نقش روحانیت در کاهش آسیب هاي اجتماعي 

عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلــس گفت: زمان زیادی برای اســتانی شــدن 
انتخابات مجلس هزینه شد و برای ابتر نماندن، این 
طرح ر طرح اســتانی شــدن انتخابات مجلس را به 

صحن برمی گردانیم
عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلــس گفت: زمان زیادی برای اســتانی شــدن 
انتخابات مجلس هزینه شد و برای ابتر نماندن، این 

طرح را به صحن بر می گردانیم. 
قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون امور داخلی 
کشور و شــوراهای مجلس در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملــت، در خصوص وضعیت طرح 
استانی شدن انتخابات مجلس، اظهار داشت: بعد از 
ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه استانی شدن 
انتخابات مجلس گرفته بود، یکی از اعضای شورای 
نگهبان در جلســه کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراهای مجلس حضور یافت و مواردی که خالف 

شرع و قانون بود را تشریح کرد. 
وی افزود: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس تصمیم گرفت تا مواردی را که خالف شــرع 
بوده و امکان رفع ایراد شورای نگهبان وجود نداشت 
کنار بگذارد تا بتوانیم سایر ایرادات شورای نگهبان را 
برطرف کنیم. عضو کمیســیون امورداخلی کشور و 
شوراهای مجلس بیان کرد: فعالیت احزاب، لیستی 

شــدن، شفافیت و نظارت بر هزینه کاندیداها، جرائم 
انتخاباتــی و به طور کلی ۴ فصل دیگر طرح اصالح 
موادی از قانون انتخابات مجلس باقی مانده و احتماال 
با برگزاری یک جلسه دیگر در کمیسیون بتوانیم این 
طرح را دوباره در صحن بــه رای بگذاریم. میرزایی 
نیکو در خصوص اینکه آیا امســال را زمان مناسبی 
برای تصویب اصالح قانون انتخابات می داند یا خیر؟ 
ادامه داد: در خصوص رفع ایرادات شــورای نگهبان 
به استانی شدن انتخابات مجلس ۲ نظر وجود داشت، 
یــک نظر بر این بود که فکر رســیدن این مصوبه به 
انتخابات بعدی یعنی ۲ اســفند 9۸ را کنار بگذاریم و 
کار اساسی در این زمینه انجام دهیم، تا الیحه جامع 
انتخابــات دولت، طرح هایی که مجلس تهیه کرده، 
ایرادات شورای نگهبان و نظرات هیات عالی نظارت 
بر سیاست های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام 

را کنار هم بگذاریم تا طرحی پخته به صحن بیاید.
 نماینده مــردم دماونــد و فیروزکوه در مجلس 
شورای اســالمی گفت: نظر دیگر این بود که زمان 
زیــادی برای تهیــه طرح اصالح مــوادی از قانون 
انتخابات مجلس صرف شده و برای جلوگیری از به 
هدر رفتن وقت و جلوگیری از ابتر ماندن موضوع، به 
هر ترتیب اصالح ایرادات شورای نگهبان باید انجام 
شــود. وی افزود: اکنون نظر دوم را انجام می دهیم و 
می خواهیم بعد از تعیین تکلیف طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات مجلس، الیحه جامع قانون انتخابات 
را تعیین تکلیف کنیم، چرا که می توانیم استانی شدن 
انتخابات مجلس را در الیحه جامع قانون انتخابات 
بگنجانیم. میرزایی نیکو اظهار داشــت: شــورای 
نگهبان با اســتانی شــدن انتخابات مجلس موافق 
اســت، اما فرمول خاص خود را دارد، اگر آن فرمولی 
را که کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها تعیین 
کرده بود در صحن نگه می داشــتیم، امکان موافقت 
شــورای نگهبان وجود داشت، اما صحن به مصوبه 

کمیسیون رای نداد. 

وی افزود: فرمول کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراها این بود که اگر کاندیدایی ۴٠ درصد آراء یک 
حوزه انتخابیه را به دســت آورد، آن کاندیدا می تواند 
به صورت مســتقیم به مجلس راه پیدا کند و ســایر 
کرســی ها به تناسب در میان سایر کاندیداها با توجه 
به رای کســب شده تقسیم می شــد، این موضوع 
بخش عمده ای از مســائل را حــل می کرد، اما رای 
نیاورد. عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
گفت: با تغییر مصوبات کمیسیون توسط نمایندگان 
در صحن مجلس، مســاله اســتانی شدن انتخابات 
بسیار پیچیده شــد. ا به صحن بر می گردانیم. قاسم 
میرزایی نیکو، عضو کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراهای مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، در خصوص وضعیت طرح اســتانی شدن 
انتخابات مجلس، اظهار داشــت: بعد از ایراداتی که 
شــورای نگهبان به مصوبه استانی شدن انتخابات 
مجلس گرفته بود، یکی از اعضای شــورای نگهبان 
در جلسه کمیســیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلــس حضور یافت و مواردی که خالف شــرع و 
قانون بود را تشــریح کرد.  وی افزود: کمیسیون امور 
داخلی کشــور و شوراهای مجلس تصمیم گرفت تا 
مواردی را که خالف شــرع بــوده و امکان رفع ایراد 
شــورای نگهبان وجود نداشت کنار بگذارد تا بتوانیم 
سایر ایرادات شورای نگهبان را برطرف کنیم. عضو 
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس بیان 
کرد: فعالیت احزاب، لیستی شدن، شفافیت و نظارت 
بر هزینــه کاندیداها، جرائم انتخاباتی و به طور کلی 
۴ فصل دیگر طرح اصالح موادی از قانون انتخابات 
مجلس باقی مانده و احتماال با برگزاری یک جلســه 
دیگر در کمیســیون بتوانیم این طــرح را دوباره در 

صحن به رای بگذاریم.
 میرزایــی نیکو در خصوص اینکه آیا امســال را 
زمان مناسبی برای تصویب اصالح قانون انتخابات 
می داند یا خیر؟ ادامــه داد: در خصوص رفع ایرادات 

شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات مجلس ۲ 
نظر وجود داشت، یک نظر بر این بود که فکر رسیدن 
این مصوبه به انتخابات بعدی یعنی ۲ اســفند 9۸ را 
کنار بگذاریم و کار اساسی در این زمینه انجام دهیم، 
تا الیحه جامع انتخابات دولت، طرح هایی که مجلس 
تهیه کرده، ایرادات شــورای نگهبان و نظرات هیات 
عالی نظارت بر سیاست های کلی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را کنار هم بگذاریم تا طرحی پخته به 

صحن بیاید.
 نماینده مــردم دماونــد و فیروزکوه در مجلس 
شورای اســالمی گفت: نظر دیگر این بود که زمان 
زیــادی برای تهیــه طرح اصالح مــوادی از قانون 
انتخابات مجلس صرف شده و برای جلوگیری از به 
هدر رفتن وقت و جلوگیری از ابتر ماندن موضوع، به 
هر ترتیب اصالح ایرادات شورای نگهبان باید انجام 
شــود. وی افزود: اکنون نظر دوم را انجام می دهیم و 
می خواهیم بعد از تعیین تکلیف طرح اصالح موادی از 
قانون انتخابات مجلس، الیحه جامع قانون انتخابات 
را تعیین تکلیف کنیم، چرا که می توانیم استانی شدن 
انتخابات مجلس را در الیحه جامع قانون انتخابات 
بگنجانیم.  میرزایی نیکو اظهار داشــت: شــورای 
نگهبان با اســتانی شــدن انتخابات مجلس موافق 
اســت، اما فرمول خاص خود را دارد، اگر آن فرمولی 
را که کمیســیون امور داخلی کشور و شوراها تعیین 
کرده بود در صحن نگه می داشــتیم، امکان موافقت 
شــورای نگهبان وجود داشت، اما صحن به مصوبه 
کمیســیون رای نداد. وی افزود: فرمول کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراها این بود که اگر کاندیدایی 
۴٠ درصد آراء یک حوزه انتخابیه را به دســت آورد، 
آن کاندیدا می تواند به صورت مســتقیم به مجلس 
راه پیدا کند و سایر کرسی ها به تناسب در میان سایر 
کاندیداها با توجه به رای کسب شده تقسیم می شد، 
این موضوع بخش عمده ای از مسائل را حل می کرد، 

اما رای نیاورد. 

طرح استانی شدن انتخابات مجلس را 
به صحن برمی گردانیم

ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

بسم رب شهدا و صدیقین
»اگر مدافعان حرم مبارزه نمی کردند باید در کرمانشاه و 

همدان می جنگیدیم« امام خامنه ای )مدظله العالی(
امت شهید پرور شهرستان فیروزکوه

برگزاری مراســم با شکوه اســتقبال از پیکر پاک شهید 
مدافع حرم، ابراهیم عشــریه که توسط اشقیای تکفیری و 
ضد اسالم در جبهه های مقاومت اسالمی به شهادت رسید، 
از نمایان ســاختن پیوند وثیق و ناگسستنی مردم فیروزکوه 
با ارزش ها و آرمان های دینی و انقالبی حکایت دارد و نماد 
حمایــت از عزم و اراده  خلل ناپذیر آنان در عرصه  مقاومت و 

پشتیبانی از ایستادگی در برابر استکبار جهانی است.
وداع عاشورایی با این فرزند برومند شهرستان فیروزکوه 
در ایامی که برخی از خواص بی بصیرت آب به آسیاب دشمن 
می ریزند و نطق بی منطقشان خوراک خبری معاندین شده 
است؛ عالقه این امت به ارزش واالی حضور در خط مقاومت 
را نشان می دهد. آری! انقالب اسالمی و همه  ایرانیان، اقتدار 
و عظمــت امروز و فردای خود را مرهون و مدیون ارزش ها 
و آرمان هایی می دانند که شــهید عشــریه و دیگر شهدای 
مدافع حرم سربدار آن شدند. شرکت آحاد مردم و مسئوالن 
از جمله جوانان پرشــور و غیرتمند شهرســتان فیروزکوه 
در آئین های اســتقبال از پیکر پاک شــهید عزیز و همیشه 

جاوید، »ابراهیم عشریه« 
و حضــور انبــوه، متراکم 
و شــگفت آور همگان در 
ایــن وداع عاشــورایی که 
به فاصله چند ســاعت بعد 
از اطالع رســانی شــکل 
گرفت، یادآور این حقیقت 

است که پس از الطاف و امدادهای الهی و عنایات اهل بیت 
عصمت و طهــارت )ع( و هدایت های رهبر حکیم و فرزانه  
انقالب اسالمی حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( این 
سرمایه  عظیم ملت ایران است که همواره حامی و پشتیبان 
اصلی »صدور انقالب اسالمی و روحیه مقاومت« بوده و بر 
این اساس با قدردانی و سپاس از خلق این حضور ارزشمند، 
اعالم می داریم که فرزندان شــما در ســپاه شهرســتان 
فیروزکوه اجازه نخواهند داد اعتماد ملت و نیز عهد و پیمان 
دیرینی که در صیانت از ســپر امنیت، شرف و حیثیت مردم 
عزیز، در قالب مقاومت اسالمی بسته  شده است، با ترفندها 
و تنگهدسیســه های رنگارنگ جبهه دشمن و بدخواهان 

انقالب و نظام، متزلزل و خدشه دار گردد.
سرهنگ دوم پاسدار غالمعلی درویش متولی
فرمانده سپاه شهرستان فیروزکوه

تشکر فرمانده سپاه فیروزکوه از 
حضور در مراسم شهید مدافع حرم 

انسداد 430 حلقه چاه غیرمجاز در فیروزکوه 

فرماندار فیروزکوه با اشــاره به 
انســداد ۴۳٠ حلقه چــاه غیرمجاز 
در شهرســتان فیروزکــوه گفت: 
این اقــدام ٥ میلیــون مترمکعب 

صرفه جویــی آب به دنبال داشــته 
است که می توان از آن برای تأمین 
آب پروژه های گردشــگری بهره 

گرفت.
جــم  جــام  خبرنــگار 
فیروزکــوه:  مهدی یوســفی 
جمارانــی در جلســه رفــع موانع 
سرمایه گذاری با اشــاره به تأمین 
آب پروژه گردشگری کومه آکام در 
این شهرستان اظهار داشت: از سال 

9۶ درخواســت این پروژه مطرح و 
موافقت هایــی با آن شــده منتهی 
مشــکل تخصیــص آب برای این 
پروژه وجود دارد. وی بیان کرد: دو 
پیشنهاد برای تأمین آب این پروژه 
وجود دارد؛ نخســت اینکه به دلیل 
عدم امکان حفــر چاه در فیروزکوه 
در قالب صنایع کم  آب بر می توانیم 
از آب روســتایی ٥ متر مکعب آب 

موردنیاز این پروژه را تأمین کنیم.
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مشکل ارتباطی تنگه واشی 
روی میز بخشدار مرکزی 

نشســت بخشدار مرکزی با شــورای اسالمی 
روســتای جلیزجند ششــم تیر جاری در این اداره 

برگزار شد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: در این نشست 
شورای اسالمی روستای جلیزجند درخواست هایی 
در خصوص راه اندازی شــبکه ارتباطی همراه اول، 
استقرار هالل احمر در منطقه تنگه واشی، افزایش 
ســرویس های بهداشتی با توجه به تراکم جمعیت 
در ایــام تعطیــل و افزایش خدمــات رفاهی برای 
گردشــگران و اهالی روســتای جلیزجند را مطرح 
نمود. در پایان ســید روح اهلل حســینی بیان کرد: با 
پیگیری هایی که اخیرا از ســوی این بخشداری به 
عمل آمده بخشــی از مسائل مطرح شده در مرحله 
اجرایی شــدن قرار دارد و بخشی دیگر با پیگیری 
مستمر از طریق دســتگاه های ذیربط در آینده ای 

نزدیک مرتفع می گردد.

ثبت 7 مورد تصادف در حوزه 
استحفاظی فیروزکوه 

رئیس پلیس راه شهرســتان فیروزکوه از ثبت ۲ 
مورد تصادف جرحی و ٥ مورد تصادف خســارتی در 
حوزه اســتحفاظی محور اصلی و فرعی فیروزکوه 

خبر داد.
خبرنــگار جام جم فیروزکوه: ســرگرد 
آقاجانی اضافه کرد: در اولین تصادف ثبت شده یک 
دســتگاه پراید با سرنشــین تبعه افغان در محدوده 
روســتای امین آباد در حوالی 1٠:1٠ جمعه به دلیل 
ناتوانی در کنترل وســیله نقیله پــس از برخورد به 
گاردریل از محور منحرف و بعد از انتقال به بیمارستان 
امام خمینی »ره« توسط اورژانس هوایی به تهران 
منتقل شــد. رئیس پلیس راه شهرستان فیروزکوه 
به دومین حادثه جرحی اشــاره و خاطرنشان کرد: 
برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با نیسان در محور 
روستایی انزها دومین حادثه جرحی ثبت شده بوده 
که که راکب موتور ســیکلت پس از حضور عوامل 
امدادی به بیمارستان امام خمینی »ره« شهرستان 

متتقل شد.

فراغــت  اوقــات  طــرح 
دانش آموزان کلید خورد

مراســم افتتاحیه طرح اوقات فراغت دانش آموزان با 
حضور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری، رئیس آموزش 
و پرورش، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد و معاون اجتماعی 
نیروی انتظامی فیروزکوه در محل کانون شهید بهشتی 

منطقه برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: بنار، رئیس آموزش 
و پرورش فیروزکوه در این مراسم اظهار کرد: یقینا اولیاء 
این دغدغه را دارند که اوقات فراغت فرزندانشان چگونه 
باشد، امروز جای بسی خوشحالی است که دانش آموزان 
ما به عنوان مربی در کانون شهید بهشتی به سایر بچه ها 
آمــوزش می دهند و این امر به ســبب زحمات همکاران 
میســر گردید. وی افزود: اولیاء باید با دانش آموزان عزیز 
همراهی کنند تا تابستان این عزیزان هدر نرود به طوری 
که در این ســه ماه تعطیلی به آموخته های خود بیفزایند. 
در ادامه امرایــی، معاون سیاســی انتظامی فرمانداری 
شهرســتان فیروزکوه با بیان اینکه زمان اوقات فراغت 
باید برای دانش آموزان یک فرصت تلقی شــود نه چالش 
گفت: چگونگــی گذراندن اوقات فراغــت فرزندانمان 
دغدغه بجایی اســت، اما نباید بگذاریم این دغدغه یک 
چالش محسوب شــود بلکه باید آن را یک فرصت تلقی 
کنیم. این مقام مســئول خاطر نشــان کرد: این فرصتی 
اســت که هم باید فرهنگ سازی شده و هم وقت بچه ها 
ُپر شود و هم می توانیم آن را زمانی برای اشتغالزایی تلقی 
کنیم، قاعدتا هر اقدام خوبی که انجام شــود با همکاری 

اولیا و آموزش و پرورش خواهد بود.

کاراته  دختران  درخشــش 
فیروزکوه در مسابقات بین المللی 

گرجستان
با حضور ۴ کشــور و ۲۸٠ شــرکت کننده در یک تیر 

درشهر زیبای تفلیس  برگزار گردید.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: در این مســابقات 
نازنین کیانی در رشته کومیته مقام اول، فاطیما اسفندیار 
مقام دوم در رشــته کومیته و مقام ســوم در رشته کاتا را 
کسب نمودند. با تشکر و قدردانی از خانم ارجمندی مربی 

زحمتکش تیم کاراته.

سرپرســت اداره بهزیســتی فیروزکوه گفت: برای نابــودی یک انقالب، 
بهترین کار نابودی جوانان یک مملکت اســت و راه اصلی این قضیه به اعتیاد 

کشیدن جوانان است.
 علی اصغر عموزاده نیما اظهار داشــت: برای نابودی یک انقالب، بهترین 

کار نابودی جوانان یک مملکت است و راه اصلی این قضیه به اعتیاد کشیدن 
جوانان است.

 اهمیت این موضوع باعث شــد که رهبر معظم انقالب بیان داشتند »معتاد 
کردن جوانان در فســادهای گوناگون یک سیاســت پیاده شــده استعمار و 

استکبار است.«
وی گفت: امروز اگر مســئوالن نظام جمهوری اســالمی با مواد مخدر به 
ســختی مبارزه کنند این یک جهاد بزرگ و یک حرکت بســیار عمیق در راه 

پیشرفت ملت ایران است.

مبارزه با مواد مخدر، نیازمند اقدامات جهادی 

مراســم استقبال از کاروان رضوی در فیروزکوه با 
حضور پدر شهید احمدی روشن برگزار شد.

خبرنگار جام جــم فیروزکوه:  مراســم 
استقبال از کاروان رضوی با حضور  مردم والیت مدار 
شهرستان فیروزکوه و عاشقان و دلسوختگان خاندان 

عصمت و طهارت در فیروزکوه برگزار شد.
در این اســتقبال که با حضور حاج رحیم احمدی 
روشــن پدر بزرگوار شــهید مصطفی احمدی روشن 
همراه بود مردم شهرســتان فیروزکوه از مسیر میدان 
امام حســین ) ع( ســپاه  تا آســتان مقدس امام زاده 

اسماعیل )ع( را پیمودند.
همچنیــن پدر شــهید احمدی روشــن که این 
کاروان را همراهی می کرد با حضور در مســجد جامع 

شهرستان فیروزکوه دقایقی را به سخنرانی پرداخت.
گفتنی اســت این مراسم به مناسبت دهه کرامت 
با عنوان »زیر ســایه خورشید« برگزار شد  که در آن 

از خادمان حرم حضرت رضا )ع( استقبال می شود.
الزم به ذکر اســت، بقعــه امام زاده اســماعیل 
فیروزکــوه در مرکــز بافت قدیم شــهر فیروزکوه و 
در شــمال کوه منفردی واقع شــده که قلعه قدیمی 

فیروزکوه روی آن کوه ساخته شده است.
 نســب این امــام زاده به امام موســی کاظم)ع( 
می رســد و از ایشان به عنوان یکی از برادران حضرت 
رضا)ع( یاد می شــود، تاریخ احداث بنای جدید، سال 
1۴٠1 هجری قمــری بر روی ضریح امام زاده حک 

شده است.

استقبال از کاروان حرم حضرت
 امام رضا )ع( 
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7 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

رئیس دادگستری شهرســتان فیروزکوه گفت: 
مردم به دســتگاه قضایی امید داشــته باشند، طرح 
طوبی که در گذشــته در مجلس تصویب شده زمین 

خواری را قانونی کرده است.
 خبرنگار جام جــم فیروزکوه: ولی صابر، 
رئیس دادگســتری شهرستان فیروزکوه در نشست 
مطبوعاتی به مناســبت هفته قــوه قضائیه و طرح 
طوبی اظهار کرد: اعتقاد قلبی بنده در این دو ســال 

در شهرستان فیروزکوه این است که حق به حق دار 
برســد، نمی توانیم بگوییم در دادگستری فیروزکوه 
کسی عمدا حق مردم را ضایع می کند بلکه این ناشی 
از اشتباه و برداشــت های متفاوت از بعضی موارد و 
حجم باالی بســیاری از پرونده هاست، با اقدامات 
مثبت و فوری دادســتان محتــرم تالش می کنیم 
در ســال جاری حجم پرونده هایی کــه وجود دارد 

را کاهش دهیم. 
* مردم به دستگاه قضا امید داشته باشند

وی خاطر نشــان کرد: مردم به دستگاه قضا امید 
داشته باشند و هر کجا که احساس می کنند به کسی 
ظلم شده اســت بگویند من دادستان و دادگستری 
دارم و بــه این دو مقام مراجعه می کنم تا به حق من 
رســیدگی کنند، ما هم همین انتظار را از دســتگاه 
قضایی فیروزکوه داریم که فورا به مسائل رسیدگی 
شــود، گرچه در برخی موارد )9٠ درصد پرونده ها( 
اگر تمامی مراحل قانون طی شــود حداکثر دو سال 
زمان می برد. این مقام مســئول با اشــاره به اینکه 

برای دفن زباله ها مقررات قانونی رعایت نمی شود، 
بیان داشــت: قبال طی جلســاتی بیان شد که برای 
دفن زباله ها مقررات قانونی رعایت نمی شــود و باید 
اقدامات پیشــگیرانه اولیه را انجام دهیم، اما با وجود 
آن اتفاقــات مطلوب رخ نداد که نهایتا منجر به ورود 
دادستان شهرســتان به این پرونده )بوی نامطبوع 
شــهرک صنعتی( شد، ورود ما و حل نشدن مشکل، 
نارضایتــی مردم را به دنبــال دارد، بنابراین تا زمان 
حل شدن مشــکل پیگیری های الزم انجام و با هر 

شخص و مقام متخلفی برخورد خواهد شد. 
وی افزود: در خصوص برخــورد با متخلفان اگر 
کســی بگوید کــه با فالن مقام نســبت دارد با این 
شــخص بدترین برخورد قانونی خواهد شــد، ما با 
کســانی کار داریم که بیشــترین رانت خواری را در 
شهرســتان انجام می دهند و به شیوه های مختلفی 

زمین خواری می کنند.
 بعضی از زمین خواری ها به اســم قانون اســت، 
متاســفانه در گذشته طرح هایی در مجلس تصویب 

شــد از جمله “طرح طوبی” زمانی کــه به برخی از 
پرونده ها ورود می کنیم مشــاهده می شود که حدود 
چند هکتار به افرادی واگذار شده است که صالحیت 
ندارند و بســیاری از این افراد سند گرفتند که این امر 

موجب می شود ما نتوانیم اقدامی کنیم. 
رئیس دادگســتری فیروزکوه خاطر نشان کرد: 
اولین جرایم در شهرســتان فیروزکوه به ترتیب مواد 
مخدر است که آمارش بسیار اندک است و بیشتر در 

زمینه دستگیری گزارش می شود.
 تصادفــات کــه بیشــترین تصادفــات برای 
ماشــین های مدل پایین مانند پراید است و تصادف 
ماشــین هایی با قیمت باال در شهرســتان خیلی کم 
گزارش می شــود، سرقت که درصد بسیار کمی دارد 
و بعضی از این پرونده ها برای شهرستان نیست بلکه 
گذری اتفاق می افتند و برای شهرستان می نویسند 
و همچنین در خصوص پیشــگیری از مواد مخدر و 
تصادفات در شهرستان فیروزکوه خوب عمل نشده 

است.

طرح طوبی، زمین خواری را قانونی کرده است

خبرنــگار جام جم فیروزکوه:  همزمان با 
هفتــه مبارزه با مواد مخــدر برنامه های فرهنگی 
هنــری در شهرســتان فیروزکوه اعالم شــد.به 
گــزارش روابــط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی شهرســتان فیروزکوه:  جلســه بررسی 
برنامه های هفتــه مبارزه با مــواد مخدر در اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان فیروزکوه  

برگزار شد. 
اسماعیل پور روشــن سرپرست اداره فرهنگ 
وارشــاد  ضمن تاکید بر نقــش فرهنگ و هنر در 
پیشــگیری از مصرف مواد مخدر و آســیب های 
اجتماعــی گفت:  یــک فعالیت هنــری همچون 

تئاتر، عکس، نقاشــی و. .. می تواند در جلوگیری از 
انحرافات اجتماعــی تاثیر فراوانی بر عموم جامعه 
بگذارد و به همیــن دلیل این اداره در هفته مبارزه 
با مواد مخــدر برنامه های متنوعی را تدارک دیده 

است. 
وی ضمــن اشــاره به این اینکــه در این هفته 
روستاها نیز از این برنامه ها برخوردار هستند گفت: 
اجــرای نمایش خیابانی » ورک شــاپ هنری  با 
موضوع مضرات ســیگار و مــواد مخدر « پخش 
فیلم در کمــپ ترک اعتیاد و برگــزاری همایش 
مبارزه با اعتیاد از اهم برنامه های  پیش بینی شــده 

این هفته می باشد.

برنامه های سالروز جهانی مبارزه با مواد 
مخدر در فیروزکوه تشریح شد
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اصالحیه خبر: پیرو درج خبر تودیع و معارفه سرپرست اداره 
اوقاف شهرســتان در ویژه نامه مــورخ ۳ تیر 9۸، ضمن پوزش  به 
اطالع مخاطبان می رساند در این مراسم  حجت االسالم عطاءاهلل 
اسفندیار از سمت خویش تودیع و آقای سلمانی به جای وی منصوب 
شد. الزم به ذکر است که در شماره گذشته در خصوص آقای سلمانی 
از پیشوند حجت االسالم استفاده شده بدینوسیله تصحیح می گردد.  
کشف و ضبط 140 کیلو مواد غذایی فاسد و تاریخ 
مصرف گذشته: پیرو دستور عباس رضایی، دادستان  شهرستان 
فیروزکوه و با حضور نمایندگانی از  دادســتانی، بازرسان بهداشت 
محیط شبکه بهداشت، سرپرست پلیس اطالعات و امنیت، بازرسی 
اصناف، تعزیرات و دامپزشــکی طی گشت مشترک انجام شده از 
مراکز تهیــه، توزیع و عرضه مواد غذایی با هدف نظارت بر کنترل 
بازار و جلوگیری از توزیع کاالهای فاســد و فاقد شرایط بهداشتی، 
1۴٠ کیلو مواد غذایی فاســد و تاریخ مصرف گذشته و ۲۶۴ نوع از 

اقالم غیر مجاز و قاچاق کشف وضبط شد 
بررسی مســائل و مشکالت روســتاها:  مسائل و 
مشکالت روســتاهای شهرســتان فیروزکوه در دیدار »یوسفی 
جمارانی«، فرماندار شهرســتان و » حسن زاده«، بخشدار ارجمند 
با » جندقیان« معاون امور دهیاری های ســازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
تشییع پیکر شهیدان مدافع حرم: پیکر مطهر شهید 
مدافع حرم ابراهیم عشــریه از اهالی روســتای اندریه شهرستان 
فیروزکوه پس از گذشــت بیش از ۳ ســال به وطن بازگشــت ودر 
دستان مردم انقالبی و والیی شهرستان فیروزکوه تشییع گردید.   

کســب افتخاری دیگر برای فیروزکوه و روستای 
لزور: درمسابقات بین المللی کاراته سبک کیوکوشین ماتسوشیما 
در کشور گرجستان فاطیما اسفندیار در رشته کومیته مقام دوم  و در 

رشته کاتا مقام سوم را از آن خویش کرد.
برگزاری کارگاه آموزشــی در پارک امیری: در هفته 
مبارزه با مواد مخدر و نهادینه نمودن فرهنگ و راهکار های اجتماعی 
مقابله با این نا هنجاری به همت اداره بهزیســتی و نیروی انتظامی 
در پارک امیری فیروزکوهی ضمن دایر شدن چادر های کارگاهی 
اقدام به برگزاری مســابقه نقاشی، مشــاوره اعتیاد، اهداء جوایز و 

بروشور گردید. 
بازار فیروزکوه، زیر ذره بین دســتگاه قضایی:  پیرو 
دســتور عباس رضایی، دادستان شهرســتان فیروزکوه با هدف 
نظارت بر کنترل بازار و جلوگیری از توزیع کاالهای فاســد و تاریخ 
مصرف گذشته، طی گشت مشترکی با حضور نمایندگان دادستانی، 
بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت، اماکن نیروی انتظامی، 
بازرسی اصناف، تعزیرات و دامپزشکی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه 

مواد غذایی بازدید به عمل آمد.
سرپرست دهیاری روستای شهرآباد معرفی شد:  
سرپرســت دهیاری روستای شــهرآباد معرفی شد. در این مراسم 

بخشــدار مرکزی ضمن تقدیر از زحمات دهیاری شــهرآباد، طی 
حکمی محمد حســین رحیمی را به عنوان سرپرســت دهیاری 

شهرآباد منصوب کرد. 
فراهم شدن خدمات بانکی با استفاده از کد رهگیری 
ثبت نام کارت های ملی جدید: با توجه به اتمام مهلت ثبت نام 
کارت ملی هوشــمند و وجود بازه زمانی از ثبت نام تا تحویل کارت، 
نادر بختیاری، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان از انجام خدمات با 
اســتفاده از کد رهگیری صادره از جانب این اداره در تمامی بانک ها 
خبر داد. وی گفت: شهروندان محترمی که مراحل تعویض کارت 
ملی هوشمند را انجام داده اند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال 
یا دفاتر پیشخوان دولت با دریافت کد رهگیری و ارائه آن به بانک ها 

از خدمات آن استفاده کنند.
مهدی خلیلی، فرمانده پایگاه مقاومت نجفدر شد: 
مراسم تکریم و معارفه فرمانده پایگاه بسیج نجفدر با حضور جانشین 
فرمانده ســپاه ناحیه فیروزکوه، فرمانده حوزه یک ثاراهلل و جمعی از 
بسیجیان و مردم این روستا انجام شد. در این مراسم مهدی خلیلی 
به عنوان فرمانده جدید این پایگاه معرفی و از زحمات سهیل صلح 

جو تقدیر شد.
هجدهمین یادواره سرداران و ۲٠ شهید روستای لزور به همراه 
تشییع پیکر ۲ شــهید گمنام دفاع مقدس همراه با رونمایی کتاب 

وصیت نامه شهدا. 
هفتمین یادواره شــهدای ســرافراز روستای وشتان با شرکت 
گسترده مردم شهیدپرور و انقالبی شهرستان فیروزکوه، دارالسیاده 

وشتان و مسئولین بخش ارجمند برگزار شد. 
مسابقات والیبال چهارجانبه، جام یادواره شهدای روستای لزور 

روز جمعه هفتم تیر در سالن ورزشی این روستا برگزار شد.
اجرای عملیات رنگ آمیزی پوششی روستای لزور:  
به منظور ساماندهی و زیباسازی محیط روستا، عملیات رنگ آمیزی 
پوششی سطوح و نقاشی دیواری در روستای لزور توسط دهیاری و 

شورای اسالمی این روستا انجام شد.
تعویض لوله های فرســوده آب شــرب روستای 
بادرود: تعویض لوله های فرســوده آب شرب روستای بادرود به 
متراژ ۶٥٠ متر با همکاری اداره آب و فاضالب روستایی شهرستان 

و پیگیری شورای اسالمی و دهیار روستا  آغاز شد. 
مسابقات فوتسال بانوان با مربیگری خانم فخرآور به مناسبت 
گرامیداشــت سالروز مبارزه با مواد مخدر در سالن ورزشی شهدای 

مدافع حرم شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
تشکیل پرونده برای 2 تخلف بین راهی: پیرو دستور 
عباس رضایی، دادســتان شهرستان فیروزکوه، بازرسان بهداشت 
محیط شــبکه بهداشــت و ماموران پلیس اطالعات و امنیت دو 
مورد تخلف بهداشتی رستوران بین راهی که تهدید علیه بهداشت 
عمومی شــهروندان بوده شناســایی و جهت ادامه روند قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند. 

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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ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار 
ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار
نکته روح فزا از دهن دوست بگو
حافظنامه خوش خبر از عالم اسرار بیار

فرمانــدار شهرســتان از پــروژه 
زیرســازی و آســفالت خیابان شهید 
فامیلی شهر فیروزکوه بازدید کرد و از 
نزدیــک در جریان روند اجرای پروژه 

قرار گرفت.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: 
مهدی یوســفی جمارانــی فرماندار 
شهرســتان فیروزکوه به همراه جعفر 
پرج شهردار و تنی چند از کارشناسان 
از روند اجــرای پروژه زیرســازی و 

آسفالت خیابان شــهید فامیلی شهر 
فیروزکــوه، بازدید نمــود. فرماندار 
فیروزکوه در حاشیه این بازدید گفت: 
اجرای پروژه های عمرانی در ســطح 
شــهر باعث زیبا سازی فضای درون 
شــهر شــده و این کار زمینه نشاط و 
شــادابی بین شــهروندان و عموم را 
فراهم می سازد.وی بر ارتباط توسعه، 
عمران و آبادانی شهرها با مقوله های 
اجتماعــی و فرهنگــی تاکید کرد و 

گفت:زیبا ســازی فضای شهری باید 
در اولویت های برنامه ها و پروژه های 
شهرداری قرار گیرد چرا که زمینه ساز 
آرمش شــهروندان و کسب رضایت 
مردم می شــود. در این بازدید شهردار 
فیروزکوه گزارشی از روند اجرایی این 
پروژه ارائــه داد. به گفته پرج عملیات 
آسفالت خیابان شهید فامیلی به طول 
۷٠٠ متر با اعتباری بالغ بر 1۲میلیارد 

ریال در حال انجام است.

زیباسازی فضای شهری باید در اولویت 
قرار گیرد 

چند خط خبر

مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان فیروزکوه گفت: با تخریب ۸۶ 
مورد فنس کشــی، دیوارکشــی، احداث سکو، محوطه سازی، بنای 
نیمه کاره و تفکیک اراضی در مناطق مختلف شهرســتان، ۴1 هکتار 
از اراضی مرغوب کشــاورزی این شهرســتان آزادسازی و به چرخه 

تولید بازگشت.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: رضا فرازی گفت: به اســتناد 
تبصره ۲ ماده 1٠ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ماموران 
اداره امــور اراضی و تیم های گشــت حفاظت اراضی شهرســتان 
فیروزکوه ۸۶ مورد فنس کشــی، دیوارکشی، احداث سکو، محوطه 
ســازی، بنای نیمه کاره و تفکیک اراضی در منطقه امین آباد، بلندلو 

هرانده و آب باریک شهرســتان فیروزکوه به مســاحت تقریبی ۴1 
هکتار که پیش از این شناســایی و دســتور توقف عملیات آنها صادر 
شده بود، تخریب و اراضی کشاورزی منطقه به حالت اولیه بازگشت. 
وی ادامه داد: کارکنان جهاد کشــاورزی شهرستان فیروزکوه پس از 
هماهنگی های الزم با دادســتان شهرستان و همکاری با نیروهای 
انتظامــی ایــن تخلفات را قلع و قمع کردند. مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرستان فیروزکوه خاطرنشــان کرد: بسیاری از سودجویان قصد 
دارند با تغییر کاربری در اراضی کشــاورزی مانع از تولید محصوالت 
کشــاورزی شوند که اقدامات ســودجویانه متصرفان تحت نظارت 
قــرار دارد و طبق قانون بــا متخلفان برخورد جدی صورت می گیرد. 

فرازی از کشــاورزان خواست جهت هر گونه ساخت و ساز در اراضی 
کشــاورزی فیروزکوه مراتب را به جهاد کشاورزی اعالم کنند. وی 
ادامــه داد: هر گونه تفکیک افراز و قطعه بندی اراضی زراعی و باغی 
غیــر مجاز بوده و با متخلف با هماهنگی مقام قضایی برخورد قانونی 

صورت خواهد گرفت.

بازگشت 41 هکتار اراضی کشاورزی به چرخه تولید

مهدی یوســفی جمارانی در جریــان بازدید از مجموعه دامداری 
جــواد زاده و واحد پرورش ماهی تهــران قزل آال اظهار کرد: یکی از 
اولویت های دولت تدبیر و امید در تحقق رونق تولید ایجاد بسترهای 

مناسب به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: فرماندار فیروزکوه افزود: در 

همین راســتا یکی از سیاســت های دولت در شهرستان فیروزکوه 
حمایــت از بخش خصوصی و کارآفرینان در جهت رفع موانع موجود 
اســت.وی با اشاره به اینکه شهرستان فیروزکوه به عنوان یک قطب 
اصالح نژاد دام در کشــور مطرح است گفت: شهرستان فیروزکوه به 
لحاظ موقعیــت آب و هوایی و جغرافیایی خاص زمینه و پتانســیل 
باالیی در بخش کشــاورزی و دامداری دارد که نمونه بارز آن وجود 
چند مجموعه اصالح نژاد دام در این شهرســتان است. وی گفت: با 
تقویــت تولید و رونق کاالی داخلــی و جلوگیری از واردات بی رویه، 
می تــوان در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و ایجاد اقتصاد 

مقاومتی گام برداشت. 

فرماندار با اشــاره به اهمیت بخش دامی و کشــاورزی در رشد و 
توسعه کشور گفت: بخش کشاورزی و دامی سهم بسزایی در افزایش 
سطح تولید فعالیت های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره وری برای 
ســایر عوامل تولید دارد که در این راستا نیز سرمایه و سرمایه گذار به 
عنوان عنصر کلیدی رشد و توسعه محسوب می شوند. گفتنی است در 
این بازدید »مهدی یوســفی جمارانی« به همراه معاون برنامه ریزی 
فرمانداری و تعدادی از روســای ادارات شهرســتان با حضور در یک 
واحد دامداری ) با ظرفیت ٥٠٠راس گاو شیری و پرواری( و همچنین 
یک واحد پرورش ماهی قزل آال به بررســی مسائل و مشکالت این 

واحدها پرداختند.

بخش خصوصی؛ رکن اساسی رونق تولید 

اطالع رسانی
 اجتماع بزرگ مردمی حافظان حریم خانواده
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