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شرکت های حمل و نقل، رانندگان و 
واحد های تولیدی رئوس پویای

 حمل و نقل فیروزکوه

معاون جدید باشگاه پرسپولیس:

با رانت به استادیوم نمی روم
مسائل انتخاباتی دماوند
 و فیروزکوه بررسی شد 

تبلیغات زود هنگام ممنوع است 
فرماندار فیروزکوه گفت: انجام تبلیغات زودهنگام به هر طریق بویژه در شبکه های اجتماعی و 

فضای مجازی ممنوع بوده و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهدی یوســفی جمارانی با اشــاره به تحرکات و تبلیغات زود هنگام 
برخی از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اســامی گفت: بر اساس ماده ۵۶ قانون و 
ماده ۴۰ آئین نامه قانون انتخابات مجلس شــورای اســامی تبلیغات انتخاباتی داوطلبان ۸ روز قبل از 

روز اخذ رأی آغاز و ۲۴ ساعت قبل...

نماینده ای که بیگانگان 
او را تایید کنند مناسب 
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فیروزکوه

در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش صورت گرفت؛امام جمعه فیروزکوه:

تجلیل از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه

درخشش جوان فیروزکوهی در مناظره دانشجویی



 شنبه 7  دی 1398   شماره 5561

* جلسه شــورای فرهنگ عمومی برگزار شد: جلسه شورای فرهنگ 
عمومی شهرســتان فیروزکوه با حضور حجت االســام امیــری ارجمند امام جمعه 
شهرســتان فیروزکوه و احد جاودانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان تهران، 
یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان و اعضای شورای فرهنگ عمومی در محل دفتر 

امام جمعه برگزار گردید.
* احد جاودانی مهمان فیروزکوه شد :نشست صمیمی اصحاب هنر و رسانه 
شهرستان فیروزکوه با احد جاودانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان تهران با 
حضور حسن زاده معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و پور روشن سرپرست اداره 

فرهنگ و ارشاد اسامی فیروزکوه در محل فرمانداری برگزار شد.
* تقويت اعتماد عمومی يکی از دســتاوردهای ديدار مردمي است 
: فرماندار فیروزکوه گفت: تقویت اعتماد عمومی و کاهش فاصله مردم با مســئوالن 
یکی از دســتاورد های دیدار مردمي و چهره به چهره است.مهدی یوسفی جمارانی در 
حاشــیه دیدار مردمي اظهار داشت: وقتي شهروندان بدانند که مسئوالن در پیگیري و 
حل مشکات و درخواست هاي قانوني آنها جدیت دارند، نسبت به نظام و دولت اعتماد 
بیشــتري پیدا مي کنند و بدین ترتیب ســرمایه هاي اجتماعي را مي توان تقویت کرد. 
فرماندار فیروزکوه گفت: رســیدگی به مشــکات شهروندان در بخش های مختلف 
یکی از اولویت های اصلی و اساسی مسئوالن شهرستان است که تاکنون این مهم به 
صورت مطلوبی با همکاری مدیران دستگاه های مختلف شهرستان انجام شده است.

* انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای اسالمی روستای انزها :جلسه 
انتخاب اعضای هیأت رئیسه شورای اسامی روستای انزها به ریاست بخشدار مرکزی 
و با حضور رئیس شــورای اسامی بخش مرکزی و اعضای شورای اسامی روستای 
انزها در دفتر بخشــدار برگزار شــد.در این جلسه پس از رای گیری ابراهیم کرمانی به 
عنوان رئیس شــورا، وحید حاجی انزهایی به عنوان نائب رئیس و امامعلی چاوی به 

عنوان منشی شورای اسامی روستای انزها انتخاب گردیدند.
* معرفی سرپرست دهیاری روســتای جلیزجند: .با پیشنهاد شورای 
اسامی روستای جلیزجند طی حکمی از سوی سید روح اهلل حسینی بخشدار مرکزی 
شهرســتان آقای حسن توکلی به عنوان سرپرست دهیاری روستای جلیزجند معرفی 

شد.
* بررسی مسائل و مشکالت روستای امین آباد : جلسه بررسی مسائل 
و مشــکات روســتای امین آباد با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسامی، 
بخشدار مرکزی، سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری و اعضای جلسه در این 
اداره برگزار شد.در این جلسه به اهم مسائل و مشکات روستای امین آباد پرداخته شد.

* مسائل و مشکالت روستای شــهرآباد بررسی شد: جلسه بررسی 
مسائل و مشکات روستای شهرآباد با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسامی، 
بخشدار مرکزی، سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری و اعضا در این اداره برگزار 

شد.در این جلسه به اهم مسائل و مشکات روستای شهرآباد پرداخته شد.
* 2 واحد صنفی پلمب شــد :دو واحد تهیه غذا و کبابی توســط بازرســان 
بهداشــت محیط فیروزکوه در راســتای اجــرای قانون اصاح مــاده ۱۳قانون مواد 
خوردنی،آشامیدنی،آرایشــی و بهداشتی به علت عدم رعایت ضوابط بهداشتی پلمب 

شدند.
* ۱۹۰ میلیون ريال برای خانواده های تحت حمايت بلیت خريداری 

شده است : پیرو هماهنگی با مقام محترم دادستان شهرستان به منظور فراهم آوردن 
لحظاتی شاد و متبوع برای تمامی اقشار جامعه و همچنین مهیا نمودن شرایط استفاده 
خانواده هــای تحــت حمایت، ۲۷۰ بلیت به ارزش ۱۹۰ میلیــون ریال با رایزنی مدیر 
برنامه و توســط خیرین شهرســتان برای خانواده های تحت حمایت برای حضور در 

#کنسرت_ماکان_بند_شهرستان_فیروزکوه در نظر گرفته شد.
* جشــن شــب يلدا در مدارس فیروزکوه برگزار شد : دانش آموزان 
مدارس فیروزکوه فرا رســیدن فصل زمستان و شب یلدا را در کنار هم جشن گرفتند.با 
توجه به اینکه مدارس تهران و برخی شهرستانهای استان به علت آلودگی هوا تعطیل 
بود؛ دانش آموزان فیروزکوهی در هوایی پاک و محیطی شــاد یلدا را جشــن گرفتند.

مدیر مدرســه مهر نوین فیروزکوه گفت: جشنواره یلدا با هدف آشنایی دانش آموزان و 
نسل های جدید با آداب و رسوم نیاکان ما در این مدرسه برپا شدمرجان درویشی افزود 
: برپایی بازارچه فروش مواد غذایی؛ نمایشــگاه دستاوردهای دانش آموزی؛ شاهنامه؛ 

حافظ و قصه خوانی از برنامه های این جشنواره دانش آموزی بود.
* بازديد فرماندار فیروزکوه از شــرکت گل درمان آسیا فیروزکوه 
: در ادامه تور صنعتی، فرماندار فیروزکوه از شــرکت گل درمان آســیا  فیروزکوه بازدید 
کرد.مهدی یوســفی جمارانی به همراه معاون برنامه ریزی فرمانداری و اعضای ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان با حضور در شرکت گل درمان آسیا  فیروزکوه )نوع 
تولید: تولید عرقیات گیاهی( به بررسی مسائل و مشکات این واحد صنعتی پرداختند.

گفتنی اســت مشکات مطرح شــده این واحد بدهی به بانک وتغییر پروانه فعالیت به 
تغییر محصول گیاهان دارویی برای دام وطیور عنوان شد.

* بازنگری طرح هادی روســتايی اســتان تهران : جلســه بازنگری 
طرح های هادی روســتایی استان تهران با محوریت شهرســتان فیروزکوه در سالن 
جلسات اداره بنیاد مسکن انقاب اسامی استان تهران تشکیل شد.این جلسه با حضور 
خوئینی معاون بنیاد مسکن استان، حسینی بخشدار مرکزی، کیانی مدیر بنیاد مسکن، 
فرازی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رئیس شورای اسامی و دهیار روستای آتشان 
و اعضای کمیته تصویب طرح  هادی اســتان تهران متشــکل از نماینده استانداری و 
جهاد کشاورزی استان، منابع طبیعی استان، امور آب استان و... به دبیری بنیاد مسکن 

استان تهران برگزار گردید.
* 25۰ کیلو مواد غذايی فاسد کشف و ضبط شد : پیرو دستور دکتر عباس 
رضایی دادســتان محترم شهرســتان فیروزکوه گشت مشترکی با حضور نمایندگان 
دادســتانی، بازرسان بهداشت محیط و دارویی شبکه بهداشت، بازرسی اداره صمت و 
اصنــاف و تعزیرات از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی با هدف نظارت بر کنترل 
بازار و جلوگیری از توزیع کاالهای فاســد و فاقد شــرایط بهداشتی انجام شد و بیش از 

۲۵۰ کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته کشف وضبط گردید.
* تردد درون شــهری ناوگان سنگین بدون بارنامه ممنوع خواهد 
شــد : پیرو وصول بخشــنامه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص 
مکلف نمودن تمامی شرکت های حمل و نقل به صدور بارنامه برای تمامی مسیر های 
درون شــهری ،جلســه ای به میزبانی انجمن صنفی موسسات و شرکت های حمل و 
نقل شهرستان های فیروزکوه و دماوند با حضور نماینده شورای ترافیک،رئیس سازمان 
مدیریت حمل و نقل شــهرداری ،رئیس پلیس راه،نماینده اداره راهداری شهرســتان 
،رئیس اداره صمت و رئیس انجمن صنفی رانندگان در محل انجمن صنفی برگزار شد.

در راســتای اجرایی شدن مفاد و مصوبات جلسه همکاری حوزه علمیه با آموزش و پرورش و 
توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در بین دانش آموزان؛ با هماهنگی معاونت پرورشی اداره آموزش و 
پرورش شهرستان فیروزکوه اولین گروه اعزامی دانش آموزی پسران جهت بازدید در حوزه علمیه 
حضرت امام صادق )ع( حضور یافتند و از نزدیک از نحوه تدریس و آموزش در این مرکز آشنا شدند.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: ســیر؛ معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان 
فیروزکوه با اشاره به لزوم این بازدید ها و تداوم آن در میان دانش آموزان از همراهی ارزشمند حجت 
االســام امیری ارجمند امام جمعه محترم شهرستان در بحث برگزاری جلسات مستمر کمیته 
همــکاری حوزه علمیه و آموزش و پــرورش قدردانی کرد.حوزه علمیه امام صادق)ع( فیروزکوه 

در روســتای دارالسیاده “وشتان” در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی فیروزکوه واقع شده که از سال 
۱۳۸۸ اقدام به جذب طلبه از سراسر کشور کرده است. این حوزه علمیه در زمینی به مساحت پنج 
هزار مترمربع بنا شــده اســت که در سال ۱۳۸۵ کلنگ آن توسط آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی از 

مراجع تقلید شیعیان زده شد.

اعزام اولین گروه دانش آموزان پسر به حوزه علمیه امام صادق ) ع( وشتان 
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فیروزکوه

 حجت االســام امیــری ارجمند 
اظهار داشت: امروز زندگی سالم داشتن 
بســیار سخت است، حتی در دور ترین 
نقاط شهر ها و روستاها امکاناِت رسانه 
ای اعــم از رادیــو، تلویزیون، ماهواره 
و ... وارد همه روســتا ها شــده است و 
دشمنان می خواهند یک فرهنگ واحد 
)که فرهنگ غرب باشد( در عالم حکم 

فرما شود.
وی افــزود: امــروزه تربیت فرزند 
بسیار دشوار اســت؛ اگر این طور باشد 
پــدر و مادر باید خــود را به آداب الهی 
مسلح کنند، انسان های باتقوا و با ایمان 
تمامی اعمالشــان آخرتی است، امروز 
در دورانی زندگــی می کنیم که فرزند 
ساالری اســت؛ زندگی اسامی به ما 
یاد داده است که فرزند به پدر و مادر اُف 
نمی تواند بگوید؛ تا آخرین لحظه باید 

به پدر و مادر احترام گذاشت.
خطیــب نمــاز جمعــه فیروزکوه 
تصریح کــرد: مردم بایــد آگاه بوده و 
بصیرت داشــته باشند که چه کسی را 
به عنوان حاکِم خود انتخاب می کنند، 
مردم اگر بصیرِت الزم را نداشته باشند 
شــخصی را به عنوان نماینده انتخاب 
می کنند که این نماینده نه تنها انسان 
را به معنویت نمی رســاند بلکه انسان 

را از حقیقِت اصلی خود دور می سازد.
این مقــام مســئول در خصوص 
اهمیــت نماز جمعه بیان کرد: در بحث 
تقوا؛ تقوای فردی بیشتر مد نظر نیست؛ 
ما انســان ها به دنبــال تقوای فردی و 

شــخصی هستیم و شاید خیلی به فکر 
تقوای اجتماعی نباشــیم و مشکات 
همســایه مان برایمان اهمیت نداشته 
باشد، متقین کسانی هستند که در فکر 
گسترش عدالت باشــند و کضم غیظ 

کنند.
امــام جمعه فیروزکوه با اشــاره به 
تکثر کاندیــدا در انتخابات نمایندگان 
مجلس شورای اسامی بیان کرد: مگر 
شهرســتان فیروزکوه چه قدر جمعیت 
دارد که این تعداد به عنوان نامزد های 
انتخاباتی ثبت نام کردند؛ تکثر کاندیدا 
به انتخابــات لطمه وارد می کند، حتی 
افــرادی که می دانند فقــط ۵۰ نفر به 
آن ها رای می دهند هم ثبت نام کردند؛ 
مگر هر کســی مدرک دکتــرا یا فوق 
لیســانس دارد )تحصیل کرده است( 
حتمــًا باید به عنوان نامــزد انتخاباتی 

ثبت نام کند؟!
وی خاطر نشان کرد: یک داوطلب 

انتخابات باید از بهترین ها در شهِر خود 
باشد، نماینده باید انقابی باشد و درماِن 
درد مردم را در سر داشته باشد، نماینده 
ای که کشــور آمریــکا در جریاِن آبان 
ماِه ۹۸ گفته اســت که فان نماینده از 
کشوِر ایران به درِد ما می خورد؛مناسب 

ملت ایران نیست.
امام جمعه فیروزکوه اذعان داشت: 
بــه دســتگاه های نظارتــی عرض 
می کنیم کســانی که قابلیت دارند در 
تایید صاحیت آن هــا درنگ نکنید، 
زیرا حق الناس اســت که نماینده ای 

می تواند به فکر مردم باشد اما در تایید 
صاحیت آن درنگ شــود، به شورای 
نگهبان می گوییم کســانی را که دِل 
مردم را بــه درد می آورند و بلندگویی 
برای بیگانگان می شــوند حق ندارند 
تاییــد کنند، ما گمــان می کنیم که در 
اســتاِن تهران مردم آگاهانه انتخاب 
می کنند، اما متاســفانه به نمایندگان 
مجلســی لیســتی رای می دهنــد و 
می گویند فان شخص که در جناِح ما 
است فرقی ندارد چه کسی است و به او 
رای می دهند، اما به این مســئله توجه 
ندارنــد که سیاســت و دیانت منذوج 

یکدیگر هستند.
حجت االســام امیری ارجمند در 
خصوص حادثه اخیر در آبان ۹۸ گفت:  
آشــوبگران برای این حادثه دو ســال 
اســت که آموزش می بینند، این اتفاق 
سازماندهی شده بود و می دانستند که 

چه کاری باید انجام دهند.
وی تصریــح کرد: اگر مجلســی با 
اقتدار و انقابی داشته باشیم و از روحیه 
ایمان و بســیج و معنویــت برخوردار 
باشــد این می تواند دولت را هم تحت 
الشعاع خود قرار دهد، اگر امروز دغدغه 
معیشــت را داریم به این دلیل است که 
برخــی نمایندگان مجلــس دغدغه 
معیشــت مردم را ندارند، با این حال که 
قسم خوردند اما به تنها چیزی که فکر 
نمی کنند معیشت مردم است، نماینده 
ای کــه انتخاب می کنیــد نباید خوِن 

شهدا را پایمال کند.

مــردم بايــد آگاه 
بوده و بصیرت داشته 
باشند که چه کسی را 
به عنــوان حاکِم خود 

انتخاب می کنند 
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فیروزکوه قطب حمل و نقل شهرستان های شرق استان تهران است

شرکت های حمل و نقل، رانندگان و واحد های تولیدی
 رئوس پویای حمل و نقل فیروزکوه

صنعــت حمل و نقــل یکی از صنایع پویا و درآمدزای 
شهرســتان است که قریب به چندین دهه اصلی ترین 
شغل مردم شهرستان محسوب شده که به واسطه آن  
صدهــا نفر به طور مســتقیم و هــزارن نفر به طور غیر 

مستقیم از آن ارتزاق می کنند. 
وجود واحد های عظیم ســیمان فــراز و فیروزکوه و 
همچنین شــهرک هــای صنعتی قدیم و امیریه ســبب 
شــده اســت که به طور روزانــه بالغ بر صد دســتگاه 
کامیون از شهرســتان فیروزکوه به مقصد ســایر نقاط 
کشــور بارگیری شــده و کرایه  حاصــل آن به طور غیر 
مســتقیم بــه شهرســتان و اقتصاد مــردم تزریق می 

شود. 
26 آذر روز ملــی حمــل  و نقــل و همزمــان با اعالم 
لبیک فعالین این عرصه در ســال 1361 به بنیانگذار 
جمهوری اســالمی بهانه ای شده اســت تا با سید احمد 
حســینی، رئیــس انجمن صنفی موسســات و شــرکت 
های حمل و نقل شهرســتان های فیروزکوه و دماوند و 
مظاهــر فخرآور رئیس انجمن صنفی رانندگان توســط 
جــام جم مصاحبه ای ترتیب داده شــود که جزئیات آن 

را در ذیل خواهیم خواند: 
مظاهــر فخــرآور، رئیــس انجمن صنفــی رانندگان 
شهرســتان ضمن تشــکر و قدردانی از تمــام فعالین 
این عرصــه بویژه راننــدگان محترم ناوگان ســنگین 
شهرســتان و همچنین تبریــک  26 آذر  به عنوان روز 
ملــی حمل و نقــل در معرفی این انجمــن گفت: انجمن 
صنفی رانندگان بر اســاس اصل 131 قانون اساسی 
در ســال 1379 و همزمان با تشــکیل ایــن انجمن در 
سایر نقاط کشور  در شهرستان نیز تشکیل  که مراتب 
تاییــد آن نیــز توســط  اداره کل  تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعی  اســتان تهران انجام شده است. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انجمــن ها بــه دو صورت 
کارفرمایــی و کارگری فعالیت مــی کنند ادامه داد: از 
نظر دســته بندی انجمن شــرکت های حمل و نقل جزو 
انجمن هــای کارفرمایی و انجمــن صنفی رانندگان در 

دســته انجمن های کارگری محسوب می شود. 
مظاهر فخرآور ســال 1379 را سال تاسیس انجمن 
صنفــی رانندگان شهرســتان دانســت و گفــت: این 
انجمن به موازات تشــکیل آن در کشور در شهرستان 
فیروزکوه نیز از همان ســال با برگزاری اولین مجمع و 

انتخاب هیئت مدیره تشکیل شد. 
رئیــس انجمن صنفــی رانندگان با اشــاره به اینکه  
ســید احمــد حســینی، رئیــس فعلــی و ادوار انجمن 
شــرکت های حمــل و نقل اولین رئیــس این انجمن از 
بدو تاســیس بوده اســت خاطر نشان کرد: در گذشته 
هــای دور تعاونــی کامیونداران شهرســتان به عنوان 
اولیــن نهاد متمرکز حمل و نقل شهرســتان محســوب 
می شــد که بعدها با گذشــت زمان و ظهــور واحد های 
تولیدی تعداد شــرکت های حمل و نقل شهرســتان به 

بیش از 10 شــرکت افزایش پیدا نمود.
مظاهــر فخــرآور در خصوص دور نمــا و هدف اصلی 
انجمــن صنفی رانندگان شهرســتان فیروزکوه گفت: 
ضابــط مند نمودن تمام فعالیت هــای رانندگان و حفظ 
حــق و حقوق رانندگان محتــرم در دید انتزاعی اصلی 

ترین مبنای این انجمن را تشــکیل می دهد.
وی بــه تعامل مثــال زدنی انجمن صنفــی رانندگان 
و انجمــن صنفی شــرکت های حمل و نقل اشــاره و آن 
را نمونــه بی نظیر در ســطح کشــور قلمــداد و افزود: 
اموری چــون نوع بارگیری، نوبت دهــی برای ورود به 
واحد های تولیدی ســیمان فــرار و فیروزکوه  و تعامل 
با شــرکت های حمل و نقل را اصلــی ترین  وظیفه این 

انجمن دانست. 
مظاهر فخرآور شــغل رانندگی را شغلی جوان پسند 
دانســت و گفت: ناوگان شهرســتان از نظر کیفیت در 
دسته بندی یورو و جز ناوگان جدید محسوب می شود. 
ســید احمد حسینی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی 
موسســات و شــرکت های حمــل و نقــل و مدیر عامل 
شــرکت حمــل و نقــل نگیــن آذیــن ترابر نیــز ضمن 
گرامیداشــت روز حمل و نقل و تشــکر و قدردانی از 
تمــام فعالیــن این عرصه  در تشــریح دورنمای ســازو 
کار انجمــن گفت: انجمن شــرکت هــای حمل و نقل نیز 
بر خــالف انجمن رانندگان انجمنــی کارفرمایی بوده و 
هــر دو انجمن در آخرین ســطح  مدیریتــی تابع ضوابط 
و دســتور العمل های ســازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای می باشند.
وی اضافه کــرد: این انجمن با برگزاری اولین مجمع 
عمومی و تشــکل هیئت مدیره از بهمن سال 1388 بر 
طبق اساســنامه و منشــور تدوین شده از جانب اداره 
کل تعاون و رفاه اجتماعی و با هدف ایجاد وحدت رویه 
و نظام بین شــرکت های حمل و نقل و اســتیفای حقوق 

مادی و معنوی آنان تشکیل شد.   
ســید احمد حســینی اضافه کرد: میــزان حمل کاال  
توسط شرکت های حمل و نقل از واحد های سیمان فراز 
و فیروزکــوه به طور میانگین ســالی یک و نیم  میلیون 
تن، شــهرک صنعتی قدیم 10 هزار تن، کارخانه تامین 
ماســه و ریختگــری 300 هــزار تن ،شــهرک صنعتی 

امیریه بالغ بر 300 هزار تن  بوده اســت. 
رئیس انجمن شــرکت های حمل و نقل با اشــاره به 
اینکــه شهرســتان فیروزکوه به عنــوان قطب حمل و 
نقل شهرســتانهای شــرق اســتان تهران محسوب می 
شــود گفت: نقطه عطف مجموعه حمل و نقل شهرستان 
در مقایســه بــا دیگر شهرســتان های اســتان تهران 
الکرونیکی نمودن فرآیند صدور بارنامه در نخســتین 

گام بوده است. 
وی ســال 1338 را ســال تاســیس ســندیکای 
کامیونــداران و تولــد صنعــت حمل و نقل دانســت و 
تصریــح کرد: در بدو تاســیس این ســندیکا عالوه بر 
شهرستان فیروزکوه، شهرستان های دماوند آبسرد، 
جابــان، ســربندان، افتر و حومه را نیز تحت پوشــش 

داشت.  
مدیــر عامل شــرکت حمل و نقل آذیــن ترابر تاکید 
کــرد: تزریق نقدینگی به شهرســتان  توســط مجموعه 
حمــل و نقل و تحــت تاثیر قــرار دادن صنوف مختلف 
معیشــتی و خدمــات فیروزکوه از نــکات حائز اهمیتی 
بــوده که به واســطه صنعت حمل و نقل پدیدار شــده 

است. 
ســید احمــد حســینی در خصــوص منبــع درآمدی 
انجمــن صنفــی کارفرمایی شــرکت های حمــل و نقل 
گفــت: هماهنگونــه که ذکر شــد دورنمــای اقتصادی 
بــرای فعالیت انجمن در نظر گرفته نشــده و مهمترین 
هدف آن ایجاد ســاز و کار و وحدت رویه بین شــرکت 
های حمل و نقل اســت، اما منبع اصلی درآمدی انجمن  
بــا تمکین به قوانیــن و مصوبات اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای درآمد توزیع بارنامه بین شــرکت 
های حمل و نقل در ازای مبلغی مشــخص برای هر برگ 

تحت عنوان همیاری می باشد. 
مظاهــر فخــرآور نیز بــه موازات صحبت های ســید 
احمــد حســینی در خصــوص چگونگی تولیــد درآمد 
انجمــن راننــدگان گفــت: ایــن انجمــن نیــز اهداف 
اقتصــادی را مد نظر نداشــته و تنها هــدف از درآمد 
زایــی تامین حقوق ماهیانه پرســنل و بــا هدف تعیین 

شده می باشد. 
فخرآور ادامــه داد: منبع درآمدی این انجمن برای 
ســاماندهی به فرآیند بارگیری ناوگان به تفکیکی نوع 
بارگیــر بــوده که ما حصــل آن بر حفــظ ارکان انجمن و 

حقوق ماهانه پرســنل آن به کار برده می شود. 
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار جام جم فیروزکوه 
مبنــی بر اینکه آیا بین راننــدگان بومی و غیر بومی در 
فرآینــد نوبت دهی تبعیض قائل می شــود گفت: هیچ 
تبعیضــی بین رانندگان بومــی و غیر بومی حاصل نمی 
شــود اما پویایی رانندگان بومی به دلیل اینکه درآمد 

حاصل از کرایه مقصد را به شهرستان تزریق می کنند 
برای انجمن از اولویت بیشــتری برخوردار هستند. 

فخرآور اضافه کــرد: یه دلیل اینکه تمام رانندگان 
بومــی در شهرســتان ســکونت دارند طبیعتــا حضور 
شــبانه روزی آنان ســبب می شــود زودتر برای نویت 
دهــی و بارگیری اقدام کننــدو این موضع دلیلی برای 

ایجاد تبعیض بین آنها نخواهد بود.  
رئیــس انجمن صنفی رانندگان با اشــاره به فعالیت 
هــای خیرخواهانــه و خداپســندانه انجمــن صنفــی 
راننــدگان در شهرســتان گفــت: این انجمــن یکی از 
حامیــان اصلی انجمن حمایت از زندانیان شهرســتان 
مــی باشــد و بــه غیــر از این موضــوع در اکثــر موارد 
شهرســتانی نیز جنبه خیرخواهانه را همیشــه در نظر 

دارد. 
مظاهــر فخــرآور مبلغ ســاالنه اســتمداد ایــن نهاد 
صنفــی به  انجمــن حمایت از زندانیان را در حدود 10 
الــی 12 میلیون عنوان و گفت: کمک انجمن رانندگان 
اقدامی خداپســندانه و مصوبــه هیئت مدیره بوده و 

از هیچ نهاد باال دســتی به ما دیکته نمی شود. 
وی ســهمیه بندی خروجی واحد های تولیدی سیمان 
به دلیل اشــباع کشوری کارخانه ها در کشور را مهلک 
ترین ضربه به حمل و نقل شهرســتان دانست و گفت: 
هماهنگونه رئیس محترم انجمن شــرکت های حمل و 
نقل عنوان کرد  بالغ بر 1 میلیون تن ســیمان در ســال 
از شهرســتان بارگیری می شد و موضوع سهمیه بندی 
خروجی کارخانه ســبب شده میزان  سیمان خارج شده 
از شهرستان افت که سبب متضرر شدن صنعت حمل 

و نقل شهرستان گردید. 
سید احمد حســینی رئیس انجمن صنفی موسسات 
و شــرکت های حمل و نقل در پاســخ به سوال جام جم 
فیروزکــوه مبنی بر اینکه  چه تعداد بارنامه به صورت 
ماهانه در شهرستان صادر و مزایای دایر شدن انجمن 
شــرکت های حمل و نقل در شهرســتان چیست گفت: 
روال دریافت بارنامه در گذشــته  به اینگونه بوده که 
شــرکت های حمــل و نقل باید  در یــک روز خاص و در 
ازای پرداخت مبلغ  مشــخصی شــده به عنوان ســهم 
دولــت بــه اداره کل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
مراجعــه و با صرف هزینــه های زمانی فراوانی بارنامه 

دریافت می نمودند. 
وی ادامــه داد: بحمداهلل بعد از دایر شــدن انجمن 
شرکت های حمل و نقل در شهرستان فیروزکوه و آغاز 
فرآیند توزیــع بارنامه در بین آنها  مزایای مهمی  چون 
از بیــن رفــت هزینــه زمانی و مکانی شــامل حال آنان 

گردیده است. 
مدیر عامل شرکت حمل و نقل آذین ترابر با استناد 

به این دلیل که تعداد بارنامه های مصرفی شهرستان 
فیروزکوه به مراتب بیشتر از شهرستان دماوند بوده 
و ایــن موضوع ســبب دایر شــدن مقر ایــن انجمن در  
فیروزکوه شــده اســت گفت: به طــور میانگین در ماه 
8000 برگ بارنامه توســط شــرکت های تحت پوشش 

این انجمن صادر می شود. 
وی بــه دیگرهدف انجمن شــرکت هــای حمل و نقل 
اشــاره کــرد و گفت: بــا رایزنی های صــورت گرفته با 
مقامــات ذی صالح شهرســتانی و اســتانی این انجمن 
قصد داشــته مکانی خارج از شــهر برای تمرکز شرکت 
هــای حمل و نقل و نیز کاســته شــدن از بــار ترافیکی 

شهرستان در نظر بگیرد. 
حســینی اضافــه کرد: قطعه زمینی به مســاحت 20 
هکتــار حدفاصل واحد هــای تولیدی ســیمان فراز و 
فیروزکوه که در اختیار شــرکت شــهرک ها بوده برای 
ایــن کار در نظــر گرفته شــده بود که ایــن موضوع تا 
مرحلــه قیمت گــذاری و انجام مزایــده پیش رفت که 
متاســفانه تا این لحظه توفیقی در این خصوص حاصل 

نشد.
وی با اشاره به اینکه معیشت  تعداد کثیری از مردم 
شهرســتان مســتقیم یا غیر مســتقیم با صنعت حمل 
و نقل شهرســتان عجین هســتند ادامــه داد و گفت: 
امیدواریم با حمایت بیشــتر مســئولین شــاهد ارائه 
خدمــات ارزنده به اعضا و بهــره برداران صنعت حمل 

و نقل و مردم شــریف شهرستان فیروزکوه باشیم.  
فخرآور رئیس انجمن صنفی رانندگان به اعتراضات 
اخیــر رانندگان اشــاره کرد و گفت: بــه نظر بنده عدم 
توجه به مشــکالت و موضوعات صنفی چون حمل و نقل 

ســبب تبدیل اعتراض به اعتصاب خواهد شد. 
وی ادامه داد: عدم بازنگری در کرایه های رانندگان 
در ســطح کشــور و آن هم به دلیل شــرایط اقتصادی 
پیش آمده و بــاال رفتن هزینه نگهداری ناوگان اصلی 
ترین دلیــل به وجود آمدن اعتراضات اخیر رانندگان 

شده بود. 
فخرآور تصریح کرد: خواسته ای چون تبدیل شدن 
شــغل رانندگی به شــغلی سخت از دیگر خواسته های 
مشــروع رانندگان بوده اســت که متاســفانه در این 

خصوص نیز اقدامی صورت نگرفت. 
رئیــس انجمــن صنفی راننــدگان سیاســت توزیع 
الســتیک با ارز دولتی را مناسب ارزیابی نمود و گفت: 
الســتیک به عنوان  اصلی ترین نیاز راننده محســوب 
کــه خوشــبختانه با در نظر گرفته شــدن طــرح توزیع 

دولتی این مشــکل تا سر حد امکان مرتفع شد. 
فخــرآور بــه دیگر مشــکل راننــدگان اشــاره کرد 
و گفت: متاســفانه میزان ســوخت تخصیص شــده به 
رانندگان برای اساس مســافت پیمایش شده دارای 
نظــم و ضابطه خاصی نبود و این مشــکل ســبب شــده 
اســت تا سهمیه ســوخت رانندگان فقط کفاف مصرف 

15 روز اول ماه آنان را بدهد.
وی ادامــه داد: قبــال تمهیداتــی در خصوص عرضه 
گازوئیــل آزاد توســط برخــی از جایگاه مســیر های پر 
تردد در نظر گرفته شده بود که متاسفانه این موضوع 

هم دوام چندانی نداشت.
سید احمد حســینی رئیس انجمن شرکت های حمل 
و نقــل نیز ضمن تشــکر از تعامل و همکاری واحد های 
تولیدی با صنعت حمل و نقل شهرســتان  گفت: انجمن 
شــرکت های حمل و نقل  و انجمن صنفی رانندگان در 
مــوارد فراوانی از جمله بازنگری در کرایه های حمل با 

یکدیگر تعامل دارند. 
سید احمد حســینی رئیس انجمن صنفی موسسات 
و شــرکت های حمل و نقل شهرســتان های فیروزکوه 
و دماونــد و مظاهــر فخــرآور رئیــس انجمــن صنفــی 
رانندگان شهرستان در پایان ضمن تشکر  و قدردانی 
از جنــاب آقای جمارانــی فرماندار شهرســتان، دکتر 
رضایــی دادســتان محترم، جنــاب ســرهنگ فاضلی 
فرمانــده نیــروی انتظامی، جنــاب آقای ســیعد کیانی 
ریاســت محتــرم اداره صنعــت، معــدن و تجــارت 
شهرســتان، آقای زمانی رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای شهرســتان، جناب سرگرد روزبه رئیس 
پلیس راهور، جناب سرگرد آقاجانی رئیس پلیس راه 
شهرســتان شرکت های حمل و نقل، رانندگان و واحد 
هــای تولیــدی را رئوس مثلث حمل و نقل شهرســتان 
دانســته که فعالیت مثمــر هر کدام بــر دیگری تاثیر 

گذار خواهد بود. 
الزم بــه ذکر اســت آقایان ســید احمد حســینی به 
عنوان رئیس هیئت مدیره، ســید مســعود حسینی به 
عنوان نائیب رئیس، ســید عســگر حســینی به عنوان 
خزانه دار، قاســم کمالی به عنــوان دبیر و اکبر گرجی 
بازرس  بــه عنوان اعضای هیئت فعلــی انجمن صنفی 
موسســات و شــرکت های حمل و نقل شهرستان های 
فیروزکــوه و دماونــد و آقایان مظاهــر فخرآور رئیس 
هیئت مدیره، عباس شــیدایی به عنوان نائب رئیس، 
منصــور کمالی به عنــوان خزانه دار، غــالم غرقابی به 
عنــوان دبیر و ابراهیم الســمی به عنوان عضور اصلی 

هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان می باشــند.  
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تسريع در ساماندهی گلزار 
شهدای شهر فیروزکوه

فرمانــدار فیروزکــوه گفت: مزار و گلزار شــهدای 
شهرستان به ویژه در شهر فیروزکوه  نیازمند ساماندهی و 
رسیدگی است و این امر انتظار خانواده های معظم شهدا 

است. 
به گــزارش روابط عمومی فرمانــداری فیروزکوه، 
مهدی یوسفی جمارانی در دیدار با مدیر کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان تهران گفت: ثمره امنیت پایدار امروز 
کشور حاصل اســتقامت و شجاعت رزمندگان، شهدا، 
جانبازان و آزادگان که مقتدرانه در مقابل دشمن ایستادند 
و یک وجب از خاک خــود را ندادند.فرماندار فیروزکوه 
تصریح کرد: تمام مسئوالن شهرستان در خدمتگزاری 
به خانواده های شهدا و ایثارگران، همکاری در برگزاری 
برنامه های فرهنگی و مذهبی بنیاد شــهید و شرکت در 
یادواره هاو دیدار از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران 
همیشه ثابت قدم هستند و مسئوالن امنیت و آسایش و 
پست و مقام خود را در سایه خون شهدا می دانند.وی ادامه 
داد:حضور مســئوالن استانی و کشوری در شهرستان و 
گلزار شهدا، بر اهمیت موضوع از نظر جایگاه، مکان و... 
افزوده است، بنابراین باید به تسریع در تکمیل این پروژه 

کمک کرد.

معارفه رئیــس جديد تامین 
اجتماعی فیروزکوه 

با حکمی از ســوی مدیــرکل تامیــن اجتماعی 
شهرستان های استان تهران، »غفور شجاع« به سمت 
ریاســت تامین اجتماعی شــعبه فیروزکوه منصوب و 

معرفی شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: غفور شــجاع 
۱۲ سال سابقه ریاســت تامین اجتماعی شعبه دماوند 
را در کارنامــه خود دارد.الزم به ذکر اســت »مصطفی 
طاووسیان« به سمت ریاســت تامین اجتماعی شعبه 

دماوند منصوب شده است.

نیکدل رئیس بنیاد شــهید وامور ایثارگران شهرســتان فیروزکوه در مصاحبه ای با خبرنگار 
جام جم فیروزکوه ارزیابی تخصصی بنیاد شــهید توســط معاونت تعاون فرهنگی،بهداشــت 
و درمان وتوســعه منابع انســانی عملکرد به دســت آمده از ادارات بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهرستانهای اســتان تهران درعملکرد نهایی ،  شهرستان فیروزکوه از سایر شهرستانها رتبه 

خوبی را کسب نمود.

وی گفــت: در جلســه ای که با حضور مرتضوی مدیر کل شهرســتانهای اســتان تهران 
داشــتیم مقرر گردید تمدید قرارداد بیمه دی با بیمارستان امام خمینی ) ره( فیروزکوه ویکی از 
داروخانه های فعال در شهرستان جهت خدمت رسانی بهتر به خانواده شهدا منعقد شود، تا این 
خانواده ها ناچار نشوند برای خدمات درمانی به شهرهای اطراف بروند. ساماندهی گلزار بهشت 

سجاد انجام شد و به زودی سایر گلزار شهداء روستایی انجام می شود.

درخواســت افزایش وام خود اشتغالی و کشاورزی،دامپروری و پرورش دام وطیور.پیگیری 
تکمیل ســاختمان جدید اداری در همکف ساختمان بطوری که برای رفت وآمد خانواده های 
شــهدا وایثارگران تسهیل شود تعویض و نوسازی عکس شهدا در بلوار های اصلی شهرستان.

وی گفت: مرتضوی مدیر کل در این جلسه از مردم والیت مدار و انقابی و با صفای فیروزکوه 
تشکر و قدر دانی کرد و روز دانشجو و میرزا کوچک خان جنگلی را تبریک گفت.

گلزار شهداء روستايی بازسازی می شود

فرمانده انتظامی فیروزکوه گفت: در روشــی مثًا 
ناخواســته و بدون این که اطاع داشته باشید، مبلغی 
به حساب بانکی شــما واریز می شود و بعد شخصی با 
شما تماس می گیرد و ادعا می کند که وجه را اشتباهی 
برایتان واریز کرده و از شما درخواست می کند که وجه 
را برایش برگردانید. شــما هم ممکن است تحت تاثیر 
سخنان او و این که در شرایط بدی قرار گرفته، درنهایت 
وجه را به شــماره کارتی که او ذکر می کند بازگشــت 

بدهید.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: سرهنگ فاضلی 
در ادامه افزود :در سناریوی ذکر شده، در واقع کاهبردار 
از فرد دیگری یک پیش پرداخت گرفته اســت و قرار 

نیســت کاالیی به ســوژه خود تحویل بدهد. او برای 
این که دنبال نشــود، شماره کارت شما را به سوژه خود 
داده است. ســوژه وجه پیش پرداخت را به کارت شما 

واریز می کند و شما به کاهبردار برمی گردانید.

* باند سارقین اماکن خصوصی متالشی 
شد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان »فیروزکوه«، از 
شناســایی و دســتگیری اعضای باند سارقان اماکن 

خصوصی با ۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ »حســین فاضلی« گفت: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی، باغات و منزل 

در موضوع در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی این 
فرماندهــی قرار گرفت.فرمانده انتظامی شهرســتان 
»فیروزکــوه«، افزود: مامــوران با انجــام اقدامات 
اطاعاتی و بررســی های همه جانبه سارقان را که با 
تشــکیل باندی ۳ نفره ۴۰ الی ۴۵ ساله اقدام به سرقت 
از اماکــن خصوصــی در این شهرســتان می کردند، 
شناســایی و دستگیر کردند. وی تصریح کرد: متهمان 
در بازجویی هــای بــه عمل آمده، تاکنــون به ۷ فقره 
ســرقت از اماکــن خصوصی، باغــات و منزل در این 
شهرســتان اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده با 
قرار صادره از ســوی مرجع قضائی روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی »فیروزکوه« با اشــاره به اینکه برای 

ایجاد امنیتی پایدار و مقابله با ســارقان همکاری مردم 
با پلیس امری الزامی اســت، از شــهروندان خواست 
در صــورت مشــاهده هرگونه رفت و آمد مشــکوک 
خودرو ها و افراد ناشــناس خصوصا در ساعات پایانی 
شــب، موضوع را ســریعًا از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس 

در میان بگذارند.

کالهبرداری با شگرد مدرن
خبر
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فیروزکوه

خبر

شــکراهلل حســن بیگی در حاشیه 
برگــزاری جلســه ســتاد انتخابات 
شهرســتان دماونــد در گفت وگو با 
اصحاب رســانه و خبرنگاران اظهار 
کرد: ســتاد انتخابات اســتان تهران 
در نیمه نخســت اردیبهشــت ســال 
جاری تشــکیل شد و تهران به عنوان 
نخســتین اســتانی بود کــه اقدام به 

تشکیل ستاد انتخابات کرد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: 
وی افزود: در این راستا با حکم استاندار 
تهران، اعضای ستاد انتخابات تعیین 
شدند و در اولین نشست، احکام اعضا 
اهدا شــد و توانستیم پس از چهار روز 
نخســتین نشســت ســتاد انتخابات 

استان تهران را برگزار کنیم.

رئیــس ســتاد انتخابات اســتان 
تهران ادامه داد: ما بــه منظور ایجاد 
هماهنگی بیشــتر و ورود به جزئیات 
تصمیمات فرمانداری ها و حوزه های 
انتخاباتــی، برخــی از نشســت های 
ســتاد انتخابــات اســتان را در مرکز 
حوزه انتخابیه شهرســتان ها برگزار 

می کنیم. 
حســن  بیگی بیان کرد: پانزدهین 
نشست ســتاد انتخابات استان تهران 
در شهرســتان دماوند تشــکیل شد و 
به دلیل طرح برخی از مســائل خاص 
بین پردیــس، دماونــد و فیروزکوه، 
فرمانــداران ایــن شهرســتان ها نیز 
در این نشســت حضور داشــته و در 
خصوص این مســائل بحث و بررسی 

صورت گرفت. 
وی عنــوان کرد: عــاوه بر این 

مســائل مربوط بــه حــوزه انتخابیه 
دماونــد و فیروزکوه اعــم از مباحثی 
نظیــر آی تــی، فنــاوری اطاعات، 
تعیین شعب اخذ رای، عوامل اجرایی 
و آمــوزش نماینــدگان فرمانــدار و 
بخشــدار و عمــده مباحثــی که به 
تســهیل امر انتخابات کمک می کند 

مورد بحث قرار گرفت. 
رئیــس ســتاد انتخابات اســتان 
تهران تصریح کرد: بر اســاس قانون، 
داوطلبان می توانند تنها یک بار حوزه 
انتخابیه خــود را تغییر دهند و در این 
صــورت باید ۱۵ روز پیش از اخذ رای 
با ارائه درخواســت بــه فرمانداری و 
ارســال آن به وزارت کشــور این کار 

را انجام دهد.
حســن بیگی در خصوص رعایت 
برخی نــکات توســط نامزدها اظهار 

کرد: همه مــوارد در قانون انتخابات 
پیش بینی شــده است و در حال حاضر 
مــا دو مرحله مهــم انتخابات اعم از 
تشکیل هیئت های اجرایی و ثبت نام 

از داوطلبین را انجام دادیم.
وی گفت: در اســتان تهران بالغ بر 
۳۷ هیئت اجرایی تشکیل دادیم و ۳۵ 
نماینــده باید در این خصوص انتخاب 
شــوند؛ با توجــه بــه هماهنگی بین 
فرمانداران و ناظریــن هیئت نظارت 
مرکزی شــورای نگهبان، هیئت های 

اجرایی تشکیل شد.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران 
ادامه داد: در این راستا، پس از تشکیل 
هیئت اجرایی، ثبت نام افراد نیز توسط 
سیستم انجام شد و در این مدت هفت 
روز، تعــداد قابــل ماحظــه ای از 

داوطلبان ثبت نام کردند.

مسائل انتخاباتی دماوند و فیروزکوه بررسی شد 

فاتح مســابقات  ارومیه؛ 
والیبال دانشگاه آزاد 

مسابقات والیبال دسته یک دانشجویان دانشگاه 
آزاد اســامی با قهرمانی تیم آذربایجان غربی در 

واحد فیروزکوه این دانشگاه خاتمه یافت.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: مســابقات 
والیبال دســته یک دانشــجویان دانشــگاه آزاد 
اسامی به مناســبت گرامیداشت ۱۶ آذر با عنوان 
»جام دانشجو« با قهرمانی تیم آذربایجان غربی در 
واحد فیروزکوه خاتمه یافت. تیم های دانشجویان 
مازندران و یزد نیز در مســابقات والیبال دسته یک 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی به ترتیب مقام دوم 
و سوم این مسابقات را از آن خود کرده اند. همچنین 
کاپ اخاق این دوره از مســابقات بــه بازیکنان 
آذربایجان شرقی رســید و دانشجویان منتخب به 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی معرفی شدند.

درخشش جوان فیروزکوهی 
در مناظره دانشجويی 

نیما حمیــدی به همراه تیم ثامــن الحجج به 
عنوان سوم هشــتمین دوره مسابقات ملی مناظره 

دانشجویان ایران در مرحله کشوری دست یافت.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: نیما حمیدی جوان 
فیروزکوهــی که پیش از این بــه همراه تیم ثامن 
الحجج در مراحل دانشگاهی و استانی و منطقه ای 
هشــتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان 
ایران به مقام قه رمانی دســت یافته بود در مرحله 
کشوری این مســابقات نیز که به میزبانی دانشگاه 
تهران برگزار شــد پــس از راهیابی به مرحله نیمه 
نهایی به مقام ســوم دســت.الزم به ذکر اســت 
مســابقات ملی مناظره دانشجویان ایران با شرکت 
۶۲۵تیم دانشجویی از سراسر کشور یکی از بزرگ 
ترین ماراتن های علمی دانشجویی کشور می باشد.

در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش صورت گرفت؛

تجلیل از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه

مراســم گرامیداشــت هفته پژوهش و فناوری و 
تجلیل از پژوهشــگران برتر دانشگاه آزاد اسالمی 
واحــد فیروزکوه مراســم بــا تالوت آیاتــی ازقرآن 
کریــم و با اجرای  ســرود جمهوری اســالمی ایران و 
با حضور جمعی از مســئولین اســتانی و شهرســتانی 
وهمچنین دانشــجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
فیروزکوه در ســالن اجتماعات شهید آوینی برگزار  

گردید.
در این مراســم  آقای دکتر مهــدی امیر میاندرق، 
مدیر پژوهش دانشــگاه واحــد فیروزکوه پیرامون 
عملکرد پژوهشــی این واحد دانشــگاهی در ســال 
1398 و همچنیــن در خصوص مجــالت- امور پایان 
نامه- کتابخانه و برگزاری نمایشــگاه کتاب و کارگاه 
های آموزشــی ســامانه پژوهشــیار و ســایر موارد 
مربــوط به حــوزه پژوهش و فناوری به ایراد ســخن 

پرداخت.  
ســپس  دکتر محمودزاده، دانشیار رشته اقتصاد 
در باب تولید علم در ایران و بررســی تولید مقاالت 
در علــوم مختلــف و ارتبــاط درآمد ســرانه ناخالص 

داخلی بــا تولید علم مطالبی بیان کرد.
در پایان جلســه از پژوهشــگران دانشــگاه آزاد 

اســالمی واحد فیروزکوه تجلیل گردید.
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علی اصغر عموزاده رئیس اداره بهزیســتی،میزبان این مراســم از خانواده معلولین و مسئولین 
تقدیر کرد،تشکر ویژه از زمانی رئیس فنی حرفه ای که در بخش آموزش معلولین نهایت همکاری 

را داشت.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: هر شــخص معلــول حق و حقوق قانونی دارد و 

مسئولین به عنوان خادم باید اجرا کننده این قانون باشند.در ادامه کاردگر روانشناس اداره بهزیستی 
گفت:معلولین می توانند عملکرد مغزی خوب و خاقیت ویژه ای داشته باشند که نباید نادیده گرفته 
شوند و حتی با استفاده از توانایی هایشان خود اشتغالی نیز برای این افرد ایجاد کرد تا نیازهای اولیه 
خود را برطرف کنند.اگر فرزندی داریم که معلولیت جســمی دارد حتما شــرایط کار درمانی و توان 

بخشــی را برایش ایجاد کنیم، خصوصیت های این افراد را بشناسیم تا این فرزندان به حد تعادل و 
جامعه نزدیکشان کنیم.برای این فرزندان شرایط ازدواج، تشکیل خانواده را مهیا کنیم و نگرش خود 
را به این افراد تغییر دهیم.در اختتامیه مراســم جوایزی به رسم یادبود به معلولین موفق شهرستان 

اهداء گردید و معلولین خانه نیلوفر نمایشی نیز با موضوع معلولیت، محدودیت نیست اجرا کردند.

مراسم روز جهانی معلولین با حضور مسئولین و خانواده ها 

فرمانــدار فیروزکــوه گفت: انجــام تبلیغات 
زودهنــگام به هــر طریق بویژه در شــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی ممنوع بوده و مرتکبان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
خبرنــگار جام جــم فیروزکوه: مهدی 
یوسفی جمارانی با اشــاره به تحرکات و تبلیغات 
زود هنگام برخی از داوطلبان انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسامی گفت: بر اساس ماده 
۵۶ قانــون و ماده ۴۰ آئین نامــه قانون انتخابات 
مجلس شــورای اســامی تبلیغــات انتخاباتی 
داوطلبــان ۸ روز قبــل از روز اخذ رأی آغاز و ۲۴ 
ساعت قبل از شروع رأی گیری به پایان می رسد.

فرمانــدار فیروزکوه به اســتناد بنــد ۷ و ۱۱ 
مــاده ۶۵ مکرر قانون انتخابات مجلس شــورای 
اســامی خاطرنشــان کرد: انجــام تبلیغات زود 

هنــگام از طریق شــبکه های اجتماعی و فضای 
مجازی نیز ممنوع بــوده و مرتکبان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.
رئیس حوزه انتخابیه شهرســتان فیروزکوه با 

اشــاره به اینکه تبلیغات زود هنگام ممنوع، جرم 
و تخلف قانونی اســت افزود: هرگونــه تبلیغات 
انتخاباتی خــارج از زمان تعیین شــده در قانون 
از طرف هر شــخصی، گــروه و جناحی ممنوع و 

خاف قانون است.
رئیس هیأت اجرایی شهرســتان فیروزکوه با 
اشاره به تشــکیل ستاد پییشــگیری و رسیدگی 
بــه جرایــم انتخاباتی به ریاســت دادگســتری 
شهرســتان تاکید کرد: جرایــم انتخاباتی از جمله 
تبلیغات زود هنگام به دقت رصد شده و در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف و جــرم انتخاباتی بدون 
هیچ ماحظه ای به ستاد پیشگیری و رسیدگی به 
جرایم انتخاباتی شهرستان جهت برخورد قانونی 

ارسال خواهد شد.
فرماندار شهرســتان فیروزکوه در ادامه افزود: 
اگر چه شور و نشاط انتخاباتی و دعوت آحاد مردم 
جهت حضور حداکثری در انتخابات ضرورت دارد 
امــا در این راه همه بایــد پایبند به قانون و رعایت 

حقوق دیگران باشند.

تبلیغات زود هنگام ممنوع است

5 ضمیمه رايگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

نخســتین جلســه کمیته فرهنگی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان فیروزکوه 
با حضور نمایندگان ادارات فرهنگی در محل 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرستان 

فیروزکوه برگزار شد.
خبرنگار جــام جــم فیروزکوه: 
ایــن کمیته بــه منظور ارائــه توانمندی ها و 
برنامه های مناســب رســانه ای در راستای 
فرهنگ ســازی مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
تشکیل گردید.بنابراین گزارش در این جلسه 
امیر اسماعیل پور روشن رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اســامی شهرستان فیروزکوه ضمن 
تشــریح برنامه های فرهنگی و برنامه ریزی 
مناسب جهت اجرای آن، اولویت اصلی کمیته 

فرهنگی کمیسیون را فرهنگ سازی و اطاع 
رســانی عدم مصرف کاالی قاچاق به عموم 
جامعه اعام کرد .در ادامه جلسه پیشنهادات 
و مشــکات فرهنگی موجود توسط اعضای 
حاضر در جلســه ارائه و بر عــزم و همکاری 
دستگاه های عضو کمیته فرهنگی در فرهنگ 
سازی مصرف کاالهای ایرانی و عدم مصرف 
کاالهای قاچاق در خصوص پیشــبرد هرچه 

بهتر اهداف مــورد تاکید قرار گرفت.در ادامه 
تهیه و نصب بروشــور و پوستر با موضوع آثار 
ســوء استفاده ورود قاچاق کاالهای قاچاق در 
اماکن عمومی و برگزاری دوره های آموزشی 
در مــدارس به منظور آگهی بخشــی دانش 
آمــوزان در خصوص قاچاق کاالی خوراکی، 
آرایشــی و بهداشــتی و...، برگزاری همایش 
تخصصی با موضوع کاالی ســامت محور، 
اکران فیلم با موضوع مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
محورهای پژوهشــی با موضوعات پژوهشی 
در قالب طرح های پژوهشی و پایان نامه های 
کارشناســی و چاپ مقاالت در روزنامه های 
کثیراالنتشــار و محلی از مهمترین مصوبات 

این جلسه بود.

نخستین جلسه کمیته فرهنگی ستاد مبارزه با قاچاق
 کاال و ارز فیروزکوه برگزار شد

رئیس بنیاد شهید و رئیس بیمه 
تامین اجتماعی دیدار کردند 

کنسرت موسیقی ماکان بند 
در فیروزکوه برگزار شد

کنســرت موســیقی با حضور گروه هنری 
ماکان بند در سالن ورزشــی ولیعصر )عج(، به 
تهیه کنندگی جعفر ســلیمی فر، به مدیر برنامه 
ای مسعود حســینی و توسط موسسه فرهنگی 

هنری آوای آهنگ ارگ بم برگزار شد.
 اســماعیل پور روشــن رئیس اداره در این 
خصوص گفت: کنســرت موسیقی گروه ماکان 
بند که از گروه های مطرح هنری و جوان پسند 
جامعه می باشــد با درخواست موسسه فرهنگی 
هنری آهنگ ارگ بــم و طی گذراندن مراحل 
قانونــی و اخذ مجوز به اجرای برنامه پرداخت.

پــور روشــن تصریح کرد: این کنســرت با 
هدف ایجاد نشــاط و شــادابی جوانان و اهالی 
موســیقی، کمک بــه ارتقاء امنیــت اجتماعی 
در برابــر آســیب های اجتماعی، توســعه هنر 
موســیقی، تأمیــن نیازهای هنــری جامعه و 
همچنیــن فراهم نمودن لحظاتی شــاد، برای 

عاقمندان برگزار گردید.
بنابراین گزارش این کنســرت با خوانندگی 
رهام هادیان، امیر مقاره، آهنگسازی و رهبری 
ارکســتر یاشــار خســروی و با نوازندگی امیر 
میــاد نیکــزاد - علیرضا حق جــو - رضا آذر 
نجات - مجید عطرئی – علی الماسی - مهران 
فرشباف - مهدی حسین زاده - مجتبی ضیایی 
فر اجرا شد .شایان ذکر است برخی از قطعه های 
اجرا شــده در کنســرت ماکان بند شامل »خدا 
«، » یــک عصر خــوب «، »دلتنگی«، »حس 
عجیــب«، »هر بار ایــن در رو «، » کی بودی 

تــو« و ... و همچنین آهنگ جدید ناخدا بود.

جلسه شورای بهداشتی در 
مرکز خدمات جامع ســالمت 

شهدای زرين دشت
جلســه شــورای بهداشــتی با حضور معاون 
بهداشتی، کارشناس مسئول گسترش، کارشناس 
مســئول بهداشت محیط و مسئول مرکز و اعضاء 
شورای روستا در مرکز خدمات جامع سامت زرین 

دشت برگزار گردید. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: در این جلسه 
در خصوص امحاء پســماندها، دسترســی به آب 
آشــامیدنی سالم، کلرسنجی آب آشامیدنی روستا 
و تعیین مکان استقرار تیم سامت ) پزشک، ماما و 
دارویار( در روستای دهگران بحث و تبادل نظر شد.

ســهمیه بندی نانوايی ها از 
دوره زمانی چهــار فصل به 2 

مرحله 
جلســه هماهنگی کارگروه آرد و نان با هدف 
افزایش سهمیه آرد و نان شهرستان در محل اداره 

صمت فیروزکوه برگزار گردید .
خبرنگار جام جم فیروزکوه: به گزارش 
روابــط عمومــی اداره صمت فیروزکوه، جلســه 
کارگــروه آرد و نان با حضور کیانــی رئیس اداره 
صمــت و خانم ارجمندی معــاون برنامه ریزی و 
اداری مالی فرمانــداری، رئیس اتحادیه نانوایان، 
نماینده شبکه بهداشت و درمان، نماینده بخشدار 
ارجمند و حســینی مســئول بازرســی و نظارت 
شهرســتان برگزار گردید.کیانی در این نشســت 
گفت:با توجه به اهمیت و نقشی که نان در زندگی 
مــا دارد باید دقت و نظارت صحیحی بر امور آرد و 
نان و فعالیت نانوایی ها صورت گیرد.وی با تاکید بر 
نظارت بیشتر بر سهمیه بندی نانوایی ها و تقویت 
بازرســی ها گفت:عمده ترین مشــکات بخش 
خبازان در حال حاضر کمبود آرد و تقســیم سهمیه 
آرد بین واحدهای صنفی در شهرســتان می باشد.

وی در ادامه جلســه پیشنهاد نمود تا سهمیه بندی 
نانوایی هــا از دوره زمانی چهار فصل به دو مرحله 

)شش ماه اول و دوم( صورت پذیرد.

رئیس بنیاد شــهید و رئیس بیمه تامین اجتماعی فیروزکوه با هدف 
بررسی مسائل بیمه جامعه ایثارگری دیدار کردند. 

خبرنگار جام جم فیروزکــوه: غامرضا نیکدل رئیس بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران شهرســتان فیروزکوه باغفور شــجاع رئیس 
بیمه تامیــن اجتماعی دیدار کرد.غامرضا نیکدل در این دیدار ضمن 
تبریک به غفور شجاع که به تازگی بعنوان رئیس بیمه تامین اجتماعی 
جدیدمنصوب شده، در خصوص بیمه جانبازان شهرستان فیروزکوه که 

با مشکل روبرو هستند مباحثی را مطرح کرد. 
وی گفت: خانواده های شهدا جانبازان و ایثارگران قشری ارزشمند 
برای مردم، نظام و انقاب اســامی هســتند کــه خدمات به آن ها از 
وظایف اصلی مســئولین و افتخار بزرگ و توفیق الهی اســت. شجاع 
نیز در این دیدار از حضور رئیس بنیاد شــهید و امور ایثاگران شهرستان 
فیروزکوه اســتقبال و ابراز خرسندی کرد و گفت: بیمه تامین اجتماعی 
همیشه در خدمت خانواده شهدا و ایثارگران است و هر گونه کمکی در 

حد توان باشد دریغ نخواهد کرد.

خبرخبر
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مسابقات شطرنج ریتد کشوری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در شهرستان 
سمنان در روز جمعه یکم آذر در محل خانه شطرنج شهرستان سمنان برگزار گردید. 
این مســابقات در ۷ دور با زمانبندی رپید، بیســت دقیقه ،۱۵ ثانیه فیشر برای هر 
بازیکن در جدول سوئیسی برگزار گردید که شطرنج بازان فیروزکوه در بین ۳۶ شرکت 
کننده که از شهرهای مشــهد،تهران،دامغان، شاهرود، آذربایجان شرقی، قزوین و 

ســمنان در این دوره از مسابقات حضور داشــتند بازی های خوبی را انجام دادند که 
بعضی از شــطرنج بازان فیروزکوه موفق به کســب ریتینگ در مسابقات ریتد بعدی 
شــدند. کامران آهنگر از بهترین شطرنج بازان فیروزکوه با ۵/۵ امتیاز موفق به کسب 
ریتینگ ۱۴۷۸ در مقام هشــتم قرار گرفتند، احمد شهرآشوب با ۴ امتیاز که ریتینگ 
۱۰۶۸ را داشــتند ۱۱ درجه افزایش ریتینگ داشتند، پارسا اسدی )شطرنج باز ۹ ساله 

فیروزکوه( با ســه امتیاز عملکرد خوبی داشــتند دیگر شرکت کنندگان از شهرستان 
فیروزکوه آقایان غامرضا کریمی فر، مصطفی اسفندیار، غامرضا کریمی فر ،بردیا 
رسولی، سید معین حسینی و خانم آریانا فخرآور حضور داشتند؛ امید است با تاش و 
تمرین بیشتر و حمایت خانواده ها در مسابقات بعدی شاهد کسب ریتینگ و یا افزایش 

ریتینگ شطرنج بازان گرامی شهرستان فیروزکوه باشیم.

درخشش شطرنج بازان فیروزکوه در مسابقات شطرنج سريع ريتد کشوری سمنان ضمیمه رايگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

آتش سوزی در دامداری 
روستای لزور 

۱۸ آذر مــاه حوالی ســاعت ۱۹ حادثه ای 
ناگــوار در یکــی از دامداری های روســتای 
لــزور رقم خورد کــه به موجــب آن ۵ نفر از 

همشهریان دچار سوختگی حاد شدند.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: ابراهیم 
شــجاع دهیار روســتای لزور در تشریح این 
موضــوع گفت :در روز و زمان ذکر شــده بعد 
از قــرار دادن گوســفندان در کفــت » محل 
نگهــداری حیوانــات اهلی در زمســتان « 
انفجــاری ناشــی از نشــت گاز پیک نیک در 
اتــاق مجاور این محل به نام مردخانه رخ داد. 
وی با اشــاره به اینکــه از مجموع مصدومین 
حادثه ۲ نفر تبعه افغان و ۳ نفر از اهالی روســتا 
بودند گفت: شــدت انفجار بــه حدی بوده که 
یکی از مصدومین این سانحه دچار ۷۰ درصد 

سوختگی حاد شده است. 
منتخب شــورای پنجم روستای لزور ادامه 
داد :به دلیل عدم پوشــش آنتــن اپراتورهای 
همــراه در محــل حادثه یکــی از مصدومین 
ســانحه با پای برهنه، لباس ســوخته و با طی 
مســافت ۳ کیلومتری موفق به ارتباط با اهالی 
روســتا گردید و به واسطه آن عوامل امدادی 

در محل حادثه حاضر شدند. 
دهیــار روســتای لــزور حــال عمومی 
مصدومین حادثه را نســبتا مناسب برشمرد و 
گفــت: تمامی مصدومین بعد از حضور عوامل 
امدادی به بیمارستان امام خمینی )ره ( منتقل 

و سپس به تهران اعزام شدند. 

 ۷ زندانــی حوزه قضایی فیروزکوه که 
در ندامتگاه دماوند بسر می بردند با دستور 
دادســتان فیروزکوه به آغــوش خانواده 

بازگشتند.
دادستان فیروزکوه گفت : از باب رافت 
اسامی با مرخصی منتهی به آزادی این 
زندانیان موافقت شد و ۷ نفر از مددجویان 
حوزه قضایی فیروزکوه که در این ندامتگاه 
حضور داشــتند آزاد شدند.عباس رضایی 
افزود : حضور قضات در زندانها و ماقات 
با مددجویان از سیاست های حبس زدایی 
محسوب می شود که در کاهش جمعیت 

کیفری سهم شایسته ای دارد.

* ۱2۰ هــزار متــر از اراضی 
کشاورزی آزاد سازی شد 

دادســتان عمومی و انقاب فیروزکوه 
از آزادسازی ۱۲۰ هزار متر مربع از اراضی 
کشــاورزی خبر داد و گفــت: بنا بر اظهار 
ریاســت اداره جهاد کشاورزی فیروزکوه 
ارزش اراضی آزادســازی شــده حدودا 

دویست میلیارد ریال است. 
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: 
عبــاس رضایــی، دادســتان عمومی و 
انقاب شهرســتان فیروزکوه بیان کرد: 
در راســتای اجرای تبصــره دو ماده ۱۰ 
قانــون حفظ اراضی زراعــی و باغ ها ۹۳ 

مورد تخریب و قلع و قمع صورت گرفت.
دادســتان عمومی و انقــاب فیروزکوه 
اظهــار کرد: با اجرای قلع و قمع و تخریب 
صورت گرفته بیش از ۱۲۰ هزار متر مربع 
از اراضی کشــاورزی آزادسازی به عمل 

آمد و به چرخه تولید بازگشت.
* رفع تصرف از 85 هزار متر از 

اراضی روستای امین آباد 
دادســتان عمومی و انقاب فیروزکوه 
از آزادســازی ۸۵ هزار متر مربع از اراضی 
زراعی و باغی در روســتای امین آباد خبر 

داد.
وی گفت: این آزادســازی با تخریب 

۱۳۸ مورد از تصرفات که شامل آالچیق، 
دیوارکشــی و احداث بنا و... بود صورت 
گرفــت. دادســتان عمومــی و انقاب 

فیروزکــوه تصریــح کرد: بــا تخریب 
مســتحدثات غیرمجاز، ایــن اراضی به 

حالت اول اعاده و رفع تصرف شد.

7 زندانی در فیروزکوه آزاد شدند 
خبر خبر

بــرای  آموزشــی  جلســه 
خانواده های تحت پوشش بنیاد 

شهید

جلســه آموزشــی با حضور کارشناسان 
واحدهای بهداشــت ودرمــان و بیماریهای 
واگیــر و غیر واگیــر در ســالن اجتماعات 
فرمانداری شهرســتان برای خانواده معظم 

شهدا، جانبازان و ایثارگران برگزار شد. 
به گــزارش روابط عمومی شــبکه بهد 
اشــت ودرمان فیروزکوه: در ابتدای جلسه 
آقای ســراج کارشــناس بیماریهای واگیر 
شــبکه در خصوص تفاوت بیماری آنفلوآنزا 
با ســرماخوردگی نحوه پیشگیری و درمان 
بیماریهای حاد تنفســی تشریح کرد و نکات 
کلیدی برای عبور از فصل ســرما بدون ابتا 
به این نوع بیماری های عفونی را اراده نمود.

در ادامــه آقــای نــوری کارشــناس 
بیماریهــای غیر واگیر پس از آگاه ســازی 
حاضرین نســبت به راههــای غربالگری و 
کشــف زودهنــگام و درمــان بیماریهایی 
مثل دیابت و فشــارخون و انواع سرطانها از 
حاضرین خواســت تا برای دریافت خدمات 
رایگان و خطر ســنجی بیماریهای غیرواگیر 

به مراکز بهداشت مراجعه نمایند.
در ادامه جلســه خانم کیانی کارشــناس 
بهداشــت روان شــبکه، بیماریهای روانی 
ماننــد اضطــراب و افســردگی را آموزش 
و توضیــح داد چگونــه می تــوان این گونه 

بیماریها را ریشه یابی کرد .
 سپس نحوه پیشگیری از بروز مشکات 
روحی و روانی در خانواده را به حضار گوشزد 
کرد و ایشان را به مراجعه به مراکز بهداشتی 
برای دریافت خدمات مشــاوره روان دعوت 

کرد. 
در پایان این ســخنرانی ها به ســواالت 

حاضرین پاسخ داده شد.

از قدیــم االیــام یا بهتــر بگوییم 
از روزی که بشــر قدم بــر روی این 
کره خاکی نهاد، با اســامی و نام های 
بســیاری روبرو شده که شاخصه فرد، 
مــکان و یا هر چیز دیگری اســت و 
وســیله ای اســت برای شــناختن و 
شناساندن . نام شناسه ای می باشد که 
هرکس و یا هر چیزی با آن شــناخته 
می شود و هویت می یابد. اسامی خوب 
و زیبــا در عین اینکه به صاحبان خود 
زیبایی و شــکوه می دهند، در همان 
حال باعث فخــر و مباهات صاحبان 
خود نیز هستند، چه می خواهد آن نام 
متعلق به یک فرد باشــد، چه متعلق به 

هر چیز دیگر. مهم این است که آن نام 
در نظر عــرف، پذیرفتنی بوده و قابل 
قبول باشــد. نامی که بر روی یک فرد 
گذاشته می شــود مربوط به خود او و 
پیش از او مربوط به پدر و مادر اوست 
و هیــچ کس نمی تواند دخالتی در این 
موضوع داشته باشد مگر با اجازه فرد، 
امــا نامگذاری معابــر و خیابان های 
یک شــهر امری اســت عمومی که 
همــه شــهروندان در آن دخیل بوده 
و می تواننــد نظر و عقیــده خود را در 
خصــوص آن بیان کنند. کم نیســت 
اســامی با ُمســّمایی که به یک شهر، 
یــک محله، یک خیابان و یا یک معبر 
زیبایی خاص می بخشــد که انســان 
ناخودآگاه با شــنیدن آن نام احساس 
خوشــایندی پیدا کرده و گاه احساس 
غرور می کنــد. به عنــوان مثال نام 
شهدایی که غریبانه رفتند و جان خود 
را در راه آزادی وطن در طبق اخاص 

گذاشــتند و با از خودگذشتگی خویش 
باعث عظمت این آب و خاک شدند و 
یا اســامی مذهبی و حتی اسطوره ای 
که می توان با اســتفاده از آنها به یک 

مکان هویتی خاص بخشید.
 متأســفانه و یــا خوشــبختانه، 
فیروزکوه در مســیر عبور مسافران و 
هموطنانــی قرار دارد که ناگزیر برای 
رســیدن به مقصد باید از این شــهر 

عبور کنند. 
تصور کنید ببینند و بخوانند اسامی 
معابر شهرمان را و پیش خود قضاوت 
کنند انتخاب این نام ها را ! مدتی است 
نام یکی از بلوارهای شــهر مزّین شده 
اســت به نام مالیات!! بلــه مالیات ... 
این واژه بســیار زیبــا ! و در عین حال 
هولنــاک که مو بر تن آدمی راســت 
می کند و صحبتش این روزها شــده 
نقل هر مجلســی و هــر محفلی که 
بسیار از آن می شنویم در جراید و تیتر 

روزنامه ها... نامی که ناخودآگاه آدمی 
را به یاد کارتــن رابین هود می اندازد 
... دستمایه ســرقت های رابین هود 
و باقــی ماجرا ... یا ایــن واژه گاهی 
آدمی را به یــاد اصطاحاتی از قبیل 
: معافیــت مالیاتــی، فــرار مالیاتی، 
سررســید مالیاتــی، مالیات بر ارزش 
افزوده، بخشــودگی مالیاتی، جرایم 

مالیاتی و ... می اندازد.
گویی مســئولین مربوطه شــهر 
اندیشــیدند و به این نتیجه رســیدند 
کــه این نام برازنده اســت برای این 
بلوار چرا که مردم را با این واژه روبرو 
می کند و آنها را وادار می سازد تا به یاد 
داشته باشند سررسید پرداخت مالیات 
را. مردم ما مردمی نیســتند که قانون 
گریز باشــند، که از زیــر بار پرداخت 
مالیــات فرار کنند. باید بروند ســراغ 
آن گریز پایانی که از پرداخت مالیات 

طفره می روند و فرار می کنند.

الغــرض! انتخــاب واژه مالیات 
برای نامگذاری یک بلوار کار چندان 
شایسته ای نیست. اگر قصد و غرض 
مســئولین محترم از ایــن نامگذاری 
این است که این واژه در اذهان عموم 
تکرار شود تا بشــود ملکه ذهن شان 
که بعید است نتیجه بخش باشد چون 
راه هــای مختلف دیگــری نیز وجود 
دارد که این امر را محقق سازد اما اگر 
هدف انتخاب نامی است که تا به حال 
در جایی دیگر اســتفاده نشــده ، باید 
گفت که طبیعی است که از این دست 
نام ها در هیچ کجا اســتفاده نشود. به 
هر ترتیب در دیباچه ای که ُپر اســت 
از اسامی ناب و زیبا که می توان یکی 
را از بیــن هزاران گلچین کرد، زیبنده 
نیســت نام یک بلوار را بگذاریم : بلوار 

مالیات!
میرزايی/ســیمان  مجتبی 
فیروزکوه 

ت به کدامین نام؟
ادداش

ي
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با صدور حکمی از ســوی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، زهرا اسفندیار به عنوان مدیر 
امور اداری، مالی و پشــتیبانی باشگاه منصوب شد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: محمد حسن انصاریفرد ضمن قدردانی از تاش ها، 
خدمات و زحمات حســین علیپور و با توجه به موضوع بازنشستگی وی، با صدور حکمی، 
زهرا اســفندیاری را به عنوان مدیر جدید امور اداری، مالی و پشــتیبانی باشــگاه معرفی 

کرد.
مسئول ورزش بانوان شهرستان فیروزکوه، مشاور فرماندار فیروزکوه در امور جوانان، 
حســابدار تملک دارائی های سرمایه ای استان تهران، مسوول مالی هیات والیبال استان، 
رئیس و دبیر واحد اداره نظارت بر اماکن ورزشــی، رئیس اداره توســعه منابع انســانی و 
پشــتیبانی اداره کل ورزش و جوانان تهران، مســوول کمیته آمادگی جســمانی استان 

تهران و ... از جمله ســوابق حرفه ای و مســوولیتی مدیر جدید اداری، مالی و پشــتیبانی 
باشگاه، بوده است.زهرا اســفندیاری با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت، دارای مدارک 
مربیگری و داوری در رشــته های مختلف ورزشــی چون ایروبیک، والیبال، فوتســال، 
هندبال، پینگ پنگ و آمادگی جســمانی اســت و به عنوان مدرس ایروبیک نیز فعالیت 

دارند.

مدير امور مالی، اداری و پشتیبانی باشگاه پرسپولیس منصوب شد

زهرا اسفندیاری معاون جدید باشگاه پرسپولیس 
می گوید: دوست ندارد از رانت استفاده کند و بین او 
و دیگر بانوان تبعیض باشد؛ بنابراین برای تماشای 

بازی پرسپولیس به استادیوم نمی رود.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: اســفندیاری 
جدیدترین معاونی اســت که به باشگاه پرسپولیس 
راه یافته. او که در پســت های اداری و پشــتیبانی 
فعالیــت خواهد کرد، فردی شــناخته شــده برای 
هواداران نیســت امــا حضورش در یک باشــگاه 
ورزشــی که تیم بانوان ندارد، نکته جالبی به شمار 
می رود. در این سال ها کمتر پیش آمده که در سطح 
مدیریــت و معاونت، زنان در باشــگاه های ایرانی 
حضور داشته باشــند و حاال زهرا اسفندیاری قصد 

دارد این سنت را بشکند.
به همین خاطر گفتگویی کوتاه با او انجام دادیم 

که در زیر می خوانید:
* خانم اسفندياری، بیشتر از خودتان 

بگويید.
من در شهرســتان های فیروزکوه، دماوند و چند 
شهرستان دیگر تهران در وزارت ورزش، اداره کل 
تربیت بدنی و ســازمان تربیت بدنی فعالیت داشتم 
و چند ســال اخیر را هــم در اداره کل تربیت بدنی 
تهران فعالیت می کردم. من بیشــتر در پست های 
مدیریتی و امور مالی بودم و حاال افتخار دارم که در 

پرسپولیس کار خودم را ادامه دهم.

* چه شــد که به يک مجموعه ای چون 
پرسپولیس آمديد؟

در ابتــدا باید بگویم که افتخــار می کنم که در 
باشــگاه بزرگ و پرطرفدار پرســپولیس هســتم. 
ماجرا این اســت که من قبا همــکاری خاصی با 
آقای انصاری فرد نداشــتم اما وقتی از سوی ایشان 
دعوت نامه گرفتم، تاش کــردم تا انتقالی بگیرم 
و به باشــگاه پرسپولیس بیایم و اینجا کارم را ادامه 
دهم. من ســابقه ۲۴ ســال کار دارم و ضمن تشکر 
از دوســتانی که از قبل حضور داشتند، امیدوارم که 
بتوانم امور را قانون مند و ســاختاری انجام دهم و 

ساختارسازی کنم.
* شما فوتبالی هم هستید؟

بلــه مگر می شــود نزدیک به ســه دهه در این 

فضا کار کنم و فوتبالی نباشــم؟ من طرفدار فوتبال 
هستم و به تیم پرسپولیس هم عاقه زیادی دارم و 
بازی های این تیم را هم از تلویزیون دنبال می کنم. 
همچنین باید بگویم که در رشــته های ایروبیک و 
ژیمناســتیک مدرک مربیگــری گرفته ام و در این 

حوزه ها هم فعالیت دارم.
* کمتر پیش می آيد يک زن در باشگاه 
پرســپولیس به پست معاونت برسد. چه 

نظری در اين باره داريد؟
البتــه باید بگویم کــه االن خانم ها در رده های 
مختلــف کارهــای مدیریتی را انجــام می دهند و 
این اصا عجیب نیســت که من هم در این پســت 
باشــم. اما خب درست می گویید و کمتر پیش آمده 
چنیــن اتفاقی رخ دهد. به همیــن خاطر از اعتماد 

باشگاه، مدیرعامل محترم و هیئت مدیره خوشحال 
و متشــکرم و امیدوارم انتظــارات را برآورده کنم. 
می دانم باشگاه پرســپولیس چه قدر هوادار دارد و 
انتظارات هم زیاد هســتند. همچنین می دانم زنان 

زیادی هوادار این تیم هستند.
* از زنان گفتیــد و همچنین از اين که 
خودتان بازی ها را دنبال می کنید. دوست 
نداريد از نزديک ايــن اتفاق برايتان رخ 

دهد؟
من همیشــه دوســت داشــتم بازی های تیم 
محبوبم را از نزدیک تماشا کنم اما تابع قانون کشور 
نیز هستم. همچنین دوست ندارم تبعیضی بین من 
و دیگــر بانوان باشــد و نمی خواهم از رانت خاصی 
اســتفاده کنم. وظیفه من کار اداری و پشتیبانی در 
باشــگاه اســت و این که خدماتی را به تیم بدهم. 
ســعی می کنم این پشتیبانی به بهترین شکل باشد 

و پرسپولیس هم موفقیت هایش را تکرار کند.
* چیــزی از خودتان مانــده که نگفته 

باشید؟
مــن در کار خــودم دقیق هســتم و فکر نکنید 
چون زن هســتم نمی توانم کارها را انجام دهم. از 
هرکسی که بپرســید از منظم بودن من می گوید و 
همچنین کمترین ضریــب خطا در کارم. امیدوارم 
بعدها آقــای انصاری فرد هم دربــاره کارم مثبت 

صحبت کند.

معاون جدید باشگاه پرسپولیس:

با رانت به استادیوم نمی روم

یادداشت

7 ضمیمه رايگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

دفتر انجمن صنفی کارگران ساختمانی در فیروزکوه 
با افتتاح رسمی مسئوالن محلی فعالیت خود را آغاز کرد.

خبرنگار جام جــم فیروزکوه: رئیس هیات 
مدیــره انجمن صنفی کارگران ســاختمانی فیروزکوه 
گفت : این انجمن با هدف ســاماندهی نیروهای کارگر 
ساختمانی؛ پیگیری موضوعات مرتبط با امنیت شغلی 

و بیمه؛ تاســیس شرکتهای تعاونی مسکن و مصرف و 
صندوق قرض الحسنه؛ تعیین و تفکیک حقوق کارگران 
ماهر؛ نیمه ماهر و ســاده و ارائه خدمات آموزشی به این 
اقشار و خانواده هایشــان راه اندازی شده است.محسن 
حیــدری افزود : هم اکنون ایــن انجمن با عضویت ۷۰ 
کارگر ساختمانی ســاکن در شهرستان فعالیت خود را 

آغاز کرده اســت.وی گفت : بیش از ۳۰۰ نفر از کارگران 
ساختمانی در فیروزکوه شناسایی شده اند که نام نویسی 
و ساماندهی آنها در برنامه کاری این انجمن قرار گرفته 
است.دفتر انجمن صنفی کارگران ساختمانی فیروزکوه 
انتهای ســایت اداری؛ جنب آتش نشانی؛ طبقه فوقانی 

ساختمان سابق اداره تعاون شهرستان واقع شده است.

راه اندازی دفتر انجمن صنفی کارگران در فیروزکوه 

چرا داخل خودرو حريم 
خصوصی تلقی می شود؟

ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرســی کیفری 
مقــرر می نماید:این قانون از مورخ یک تیر 

ماه ۱۳۹۴ الزم االجرا است.
ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرســی کیفری 
در صــدر و ذیل خود تصریــح می نماید:از 
تاریخ الزم االجرا شــدن این قانون،ســایر 

قوانین در موارد مغایر، نسخ می شود.
 تبصــره ماده ۵قانــون حمایت از آمران 
به معــروف و ناهیــان از منکر مصوب ۲۳ 
فروردین ۱۳۹۴ مقــرر نموده بود:) اماکنی 
که بدون تجســس در معــرض دید عموم 
قرار می گیرند،مانند قســمت های مشترک 
آپارتمان هــا، هتل ها ،بیمارســتان ها و نیز 
وســایل نقلیه مشــمول حریــم خصوصی 

نیست.(
با عنایت بــه مراتب فوق و اینکه تبصره 
مــاده ۵ قانون آمران به معروف و ناهیان از 
منکر مغایر با مقررات مواد ۵۵و۱۳۷ قانون 

آئین دادرسی کیفری می باشد.
فلذا با عنایت به مقررات ماده ۵۷۰ قانون 
آئین دادرسی کیفری مبنی بر )نسخ قوانین 
مغایر با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 
از تاریخ الزم االجرا شدن آن قانون(تبصره 
مــاده ۵ قانون مرقــوم از تاریخ یک تیر ماه 

۱۳۹۴ صریحا نسخ شده است.

قنبرعلــی وران، وکیــل پايه يک 
دادگستری

* حلقه حفاظت از محیط زيســت 
تنگ تر شــود: با توجه به اینکه شهرستان 
فیروزکوه به ســبب وسعت فراوان جغرافیایی 
در ســطح استان تهران پتانســیل فراوانی در 
موضوع تعدد گونه های زیســت محیطی دارد 
متاســفانه در فواصل زمانی کوتاه مدت اخبار 
فراوانی مبنی بر دســتگیری شــکارچیان غیر 
مجاز منتشــر می شود که ســبب آزرده خاطر 
شــدن بســیاری از فعالین زیســت محیطی 
می شــود ضمن تشکر از توجه و اهتمام محیط 
بانان شهرستان باید متذکر شد که بهتر نیست 
حلقــه حفاظت از محیط زیســت و گونه های 
وحشــی به گونه ای تنگ شود که فرد خاطی 
قبل از اقدام به شــکار شناسائی،دســتگیر و 

تحویل مقامات قضایی شود.

آاليندگی صبحگاهی خورو های   *
ســنگین :برخــی از خودروهای ســنگین 
شهرســتان که بعد از فراغــت از کار روزمره 
در حوالــی خیابان و معابر اصلی اقدام به پارک 
می نمایند به شــدت در هنــگام صبح آلودگی 
ایجــاد می کنند صدور کارت معاینه فنی بدون 
ضابط و همچنین فرســوده شــدن عمر مفید 
ناوگان از دالیل بروز چنین مشــکلی بوده که 
انتظار می رود مســئولین ترافیکی شهرستان 

به این موضوع توجه جدی داشته  باشد.

* تصوير هســت ؛صدا نیست:در 
حدود چندین ماه پیش بســیاری از شهروندان 
نســبت به عدم پخــش فوتبال های خارجی 
که از شــبکه ورزشی که توســط گیرنده های 
دیجیتــال پوشــش داده می شــد معترض و 
خواســتار مرتفع نمودن آن شدند این  مشکل 
بــه صورت مقطعی و با رایزنی نماینده مجلس 
تــا انجام کارهای شهرســتانی و تمهید منابع 
مالی الزم مرتفع شــد اخیر طــی تماس ها و 
پیام های فراوان مشــخص شد در مقاطعی در 
زمان پخش مسابقات از شبکه ورزش به ناگاه 
صدا نیز قطع و تا پایان دیدار این  مشــکل نیز 
ادامــه دارد مراتب جهت اســتحضار و مرتفع 

نمودن مشکل.

حرف حساب
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

 شنبه 7  دی 1398   شماره 5561
ضمیمه رايگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از ياد من آن سرو خرامان نرود

از دماغ من سرگشته خیال دهنت
حافظبه جفای فلک و غصه دوران نرود

رئیس جدید اداره ورزش و جوانان 
فیروزکوه معرفی شد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: 
مراســم معارفه رئیس اداره ورزش و 
جوانــان فیروزکوه بــا حضور معاون 
توســعه منابع و پشــتیبانی اداره کل 
ورزش و جوانان استان تهران، ریاست 
شورای اســامی شهر و ریاست اداره 
ورزش و جوانان شهرستان رودهن در اداره ورزش و جوانان فیروزکوه برگزار گردید. 
شــاملو معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در 
این نشســت از زحمات کاظم شــادمهر؛ رئیس سابق اداره ورزش و جوانان فیروزکوه 
قدردانــی نمود.با اباغ حکمی؛ ابوالفضل علیپور به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و 

جوانان شهرستان فیروزکوه منصوب گردید.

انتصاب رئیس اداره ورزش 
و جوانان فیروزکوه

فرمانــدار فیروزکــوه گفت: بــه منظور 
برگزاری انتخابات ۲ اسفند ۴۸ شعبه اخذ رای 
پیش بینی شده که از این میزان ۲۴ شعبه سیار 

و ۲۴ شعبه ثابت است.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهدی 
یوســفی جمارانی در جلســه هیئت اجرایی 
انتخابات فیروزکوه با اشاره به اهمیت حضور 
مردم در عرصه انتخابات اظهار داشت:برگزار 
کنندگان انتخابات وظیفه ســنگینی برعهده 
دارند که همان صیانت از آرای مردم اســت 
و در این زمینه بایــد قانون را به دقت به اجرا 

درآورند.
فرمانــدار فیروزکوه تصریــح کرد: نظام 

جمهوری اســامی متعلق به مردم است که 
همواره در چهل ساله گذشته شاهد آن بودیم 
که با مشــارکت در تمام امور کشور در تعیین 
سرنوشــت خود سهیم بودند و این مهم اصل 
جدایی ناپذیر نظام جمهوری اســامی ایران 
است.وی با تاکید بر اهمیت همبستگی مردم 
تصریــح کرد: در مراحــل مختلف وحدت و 
همبســتگی ملت ایران به نمایش گذاشــته 
شــده و این امر ســبب شــده تا دشمنان و 
بدخواهان نظام تاش کنند این همبســتگی 

را کمرنگ جلوه دهند.
وی خاطرنشــان کــرد: انتظــار می رود 
همه اقشــار و گروه های حزبی وسیاســی در 

انتخابات که تعیین کننده سرنوشــت کشور 
است مشــارکت کنند چرا که بر اساس اصل 
مردم ســاالری دینی، اداره امور کشــور در 
دست مردم اســت.جمارانی با اشاره به تعداد 
شعبه های اخذ رای در فیروزکوه عنوان کرد: 
در شهرســتان فیروزکوه به منظور برگزاری 
انتخابات ۲اسفند ۴۸ شعبه اخذ رای پیش بینی 
شده که از این میزان ۲۴ شعبه سیار و ۲۴ شعبه 
ثابت اســت.فرماندار با اشاره به اینکه از این 
میزان در بخش مرکزی فیروزکوه ۱۷شــعبه 
شهری و ۱۹ شــعبه روستایی است افزود: در 
بخش فرعی ارجمند نیز ۱۲شعبه پیش بینی 
شده که ۵ شعبه ثابت و ۷شعبه سیار می باشد.

پیش بینی ۴۸ شعبه رای گیری 
در فیروزکوه 

یادداشت

رمز گشايی از معمای عدم 
سکونت يک عضو شورای 

اسالمی بخش مرکزی 
در طــی روزهای گذشــته مصطفی بنی 
حســینی یکی از اعضای ســابق شــورای 
روستای ســیمین دشــت با انتشار مطالب 
متعددی در گروه پشــتیبان نسبت به عدم 
ســکونت یکی از اعضای شــورای بخش 
مرکزی در جلســات این شورا ابراز گایه و 

خواستار استیضاح وی شد.
خبرنــگار جام جم فیروزکوه: بنی 
حســینی همچنین خاطر نشان کرد:مراتب 
ایــن تخطی قانونــی عاوه بــر مقامات 
شهرســتان به میرزایی نیکو و دفتر معاون 
اول رئیــس جمهور نیز ارجاع داده خبرنگار 
ما  بر حســب رسالت خبری و شفاف سازی 
ضمن احتــرام به فرد مذکــور مراتب را از 
منوچهر نیک پناه رئیس شــورای اسامی 
بخش مرکــزی پیگیر و نیــک پناه ضمن 
تشــکر از بنی حسینی به ســبب حساسیت 
در این خصوص موضوع عدم حضور وی را 

قویا تکذیب کرد. 
نیک پناه در خصوص عدم ســکونت وی 
گفت :موضوع عدم ســکونت این عضو باید 
توســط مراجع رسمی مانند نیروی انتظامی 
و بازرسین فرمانداری مورد تایید قرار گیرد 
و در صــورت اثبات این موضوع شــورای 
بخش بــه قوانین تمکیــن خواهد کردوی 
خاطر نشــان کرد: جلســات مدون شورای 
بخش هفته ای ۲ بار برگزار می شــود و این 

عضو در تمامی جلسات حضور دارد. 
رئیس شــورای بخش مرکــزی خاطر 
نشــان کرد:در صورت بروز هرگونه تخطی 
قانونــی از جانب اعضای شــورای بخش 
ســریعا مراتب از طریق اعضای این شــورا 
به منظور تحقق حقوق شــهروندی به شور 
گذاشــته شــده  تصمیمــات قانونی در آن 

خصوص اتخاذ خواهد شد.

خبر

مبارزه با قاچــاق کاال از 
حیث فرهنگی

پدیده  با  مبارزه 
اقتصــاد زیرزمینی 
یــا قاچــاق کاال و 
ارز موضوعی است 
که در ســال اخیر 
بیشــتر در اقتصاد 
کشــورمان مطرح 
شــده است. عاوه 
بــر آثــار زیانبــار 

قاچاق های کاال بر تولید داخلی و ناهنجاری های 
اقتصادی ناشــی از این پدیــده ناهنجاری های 
اجتماعــی و فرهنگی از طریــق تغییر فرهنگ 
و ذائقــه مصرف خانــوار به ســمت کاالهای 
غیراســتاندارد قاچاق با تضعیف تولید داخلی را 
به دنبال دارد. از ســوی دیگر در حالی که برخی 
قاچاق را پدیده ای اقتصادی دانســته و معتقدند 
بــرای مقابله بــا این معضل بایــد راهکارهای 
اقتصادی ماننــد بهبود کیفیت و حمایت از تولید 
داخلی، تســهیل در واردات کاالهایی که تولید 
داخلــی جوابگوی نیــاز بازار نبــوده و فرهنگ 
ســازی و ترغیب مصرف کنندگان به حمایت از 
تولید داخلی می داننــد برخی دیگر به کارگیری 
شــیوه های برخورد فیزیکی و تشــدید مجازات 
قاچاقچیان به منظور افزایش ریســک قاچاق را 
الزمه مبارزه با این پدیده شــوم اقتصادی تلقی 
می کنند. طی سال های اخیر مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز با گسترش ورود این کاالها به بازار کشورمان 
وارد مراحل پیچیده تری شده و بیشتر متولیان امر 
مقابلــه با این پدیده را در گرو هماهنگی و تعامل 
بیشتر دستگاه های دخیل در مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز می دانند. قاچاق جرمی عرضی است و جرم 
انگاری آن ســابقه چندانی نــدارد. ولی از حیث 
ســابقه قانونگذاری آن عمری بــه درازای عمر 
قانونگذاری ایــران دارد. برای حمایت از اقتصاد 
کشور، شناسایی ماهیت مجرمانه پدیده قاچاق، 
تحلیل بســترها و زمینه های گسترش فعل یاد 
شــده تبیین راهکارهای پیشــگیری این عمل 

مجرمانه همواره مورد توجه بوده است.

          محمد مرادپور  
سرپرست و خبرنگار 
جام جم فیروزکوه 

اجرای طرح قامت سنجی 
دختران و زنان روستايی

دوره آموزشــی حرکات اصاحی پیشــرفته ویژه ســاختار قامت زنان 
روستایی با حضور فتح اهلل پور مسئول امور ورزش روستایی اداره کل ورزش 
و جوانان استان تهران با هدف بررسی چگونگی و نحوه اجرای طرح قامت 
ســنجی زنان روستایی بخش ارجمند در سالن ورزشی روستای لزور برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان فیروزکوه: در این مراسم 
کارشناس آسیب شناسی و حرکات اصاحی با بیان اینکه وضعیت جسمانی 
و ساختار اسکلتی هر فرد متأثر از عادات حرکتی، زندگی فردی و شغلی بوده 
و آگاهی از آن یک ضرورت جدی اســت، اظهار کرد: امروزه زنان و دختران 
در تشکیل خانواده با عوارض مختلفی روبه رو می شوند و طرح ملی سنجش 
ساختار قامتی زمینه استاندارد شدن قامت دختران را فراهم می کند.وی هدف 
از اجرای این طرح را افزایش سامت و تندرستی این اقشار با ورزش و اصاح 
ناهنجاری های اسکلتی دانست و افزود: در این ارتباط جلسه ای با کارشناسان 
حرکات اصاحی و هیأت روستایی و عشایری استان تهران برگزار شده و در 
همین راستا جلساتی را نیز با هیأت پزشکی ترتیب داده ایم و برای باال بردن 
آگاهی افراد و جامعه مخاطب این طرح، بروشورهای حرکات اصاحی تهیه 

شده استفاده می کنیم.

ته چین فیروزکوهی اداره ثبت 
احوال را در استان اول کرد 

نادر بختیاری رئیس اداره ثبت احوال شهرستان فیروزکوه 
از برگزاری مســابقه ویژه آشپزی به مناسبت هفته ثبت احوال 

در اداره کل این نهاد خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت:در این مسابقه 
جالب و بدیع که برای نخســتین بار برگزار شــد مقرر گردید 
ادارات شهرســتان های اســتان تهران با تهیه غذای محلی 
خویش و ســنجش آن توســط مهمان مراسم با هم به رقابت 
بپردازند. وی اضافه کرد:تیــم فیروزکوه با تهیه تهچین ناب 
محلی در این مســابقه شــرکت کرد و توانست با اقتدار از سد 

شهرستان های دیگر عبور و مقام نخست را از آن خود کند.

بازگشت کاروان راهیان نور 
دانش آموزی فیروزکوه

اولین کاروان دانش آموزی شهرســتان فیروزکوه درقالب دو اتوبوس از 
دانش آموزان دختر این شهرستان از ۲۰ آذر ۹۸ عازم مناطق عملیان دوران 

دفاع مقدس )راهیان نور( شدند.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: دانش آموزان فیروزکوهی در این سفر 
معنوی از مناطق عملیاتی جنگ تحمیلی هشت ساله دیدن کردند و ضمن 
دریافت اطاعاتی درخصوص مختصات نظامی جبهه های نبرد حق علیه 
باطل، با رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان اسام و ارزش ها و آرمان های 
شهداء جنگ تحمیلی آشنا شدند و الگو گرفتند.دوکوهه، فتح المبین، هویزه، 
اروند، شلمچه، معراج الشهدا و... از جمله مناطق نورانی و روحانی جبهه های 

نبرد جانانه هشت ساله بودند که دانش آموزان از آنها دیدن کردند.


