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برگزاری یادواره ها، زنده نگه 
داشتن یاد و خاطره شهداست

توان بازدارندگی ما دشمن را 
مستاصل کرد

جشنواره کشوری به منظور 
بازگشایی مسیر دیواره فیروزکوه 

برگزار شد

سایت مسکونی دشت ناصر 
به شهرداری واگذار شد

  دکترجعفرپرج شهردارفیروزکوه از آغاز تدریجی فرآیند واگذاری سایت مسکونی دشت ناصر به شهرداری خبر داد 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: آماده ســازی وتکمیل ســایت مسکن مهردشت ناصربه شهرداری 
در حدود ۲الی ۳ موضوع مورد مناقشــه شهرداری واداره راه وشهرسازی بوده است. شهرداری فیروزکوه علت اصلی 
اختالف نظرشــهرداری با اداره راه و شهرسازی را عدم تحقق خواسته سکنه درفراهم نمودن زیرساخت ها دانست و 

گفت: نحوه محاسبه مبلغ تمام شده پروژه وچگونگی تامین و...
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اهم مسائل حقوقی ضمانت 

الــف- قبــل از 
هرچیز بایــد بدانید 
کــه عقــد ضمانت 
قابل فســخ نیست. 
یعنــي اگــر پــاي 
فردي  ضمانتنامــه 
را امضا کردید دیگر 

نمي توانید ضمانتتان را پس بگیرید.
ب-در عقد ضمان )ضمانت( مهم نیســت که 
بدهکار رضایت داشــته باشــد که شما ضامنش 
شــوید یا نه. تنها رضایت شــما به عنوان ضامن 

کافي است. 
طبق مفاد ماده 685 قانون مدنی، اگر شــما 
بخواهید بــه صورت داوطلبانــه ضامن فردي 
شــوید مي توانید ایــن کار را انجام بدهید و عقد 
ضمانت انجام مي شــود و رضایت بدهکار اصلی 

شرط نمی باشد. 
ج- اصوال میزان دارایي ضامن باید به اندازه 
اي باشــد که بتواند ضمانــت بدهي دیگران را 
برعهده بگیرد یعني اگر شما حقوقي پایین تر و یا 
حتي برابر میزان قسط بدهکار دریافت مي کنید 
یا مالي که به عنــوان وثیقه قرار مي دهید کمتر 
از میزان بدهي باشــد، نمي توانید ضامن دیگران 

شوید.
د -وقتي شما ضمانتنامه دیگران را امضا مي 
کنید به مالك یا طلبکار این اجازه را مي دهید که 
در صــورت پرداخت نکردن بدهي طبق قرارداد 

مبالغ را از شما اخذ کند.
پ- طبق مفاد مواد 709 و715 و 7۲0 قانون 
مدنــی ضامن در صورت شــرایط ذیل می تواند 
پس از پرداخــت بدهی به مدیون اصلی مراجعه 

و مبالغ پرداختی را مطالبه نماید:

1-دین )بدهی (را پرداخت نموده باشد.
۲-پرداخت بدهی با اجــازه بدهکار صورت 

گرفته باشد.
۳-به قصد تبرع ضمانت نکرده باشد.
4-موعد پرداخت بدهی رسیده باشد.

خودمراقبتی  غرفه  برپایی 
به مناسبت روز جهانی قلب و 

هفته سالمند
  بــه مناســبت گرامیداشــت روز جهانی قلب و 
هفته ســالمند غرفه خودمراقبتی در تاریخ 97/7/7 با 
همکاری واحد بهداشــت خانواده و واحد بیماریهای 
غیرواگیر در مقابل شــبکه بهداشــت و درمان بر پا 

گردید.
خبرنــگار جام جم فیروزکــوه: از جمله 
فعالیتهای اجرا شــده در این غرفه می توان به اندازه 
گیری قند خون، اندازه گیری فشــار خون مراجعین 
آموزش تغذیه صحیح و فعالیت بدنی مناســب تغذیه 
،توزیع رسانه های آموزشی در زمینه ،دیابت،سالمت 
قلب،چاقی ،فشارخون و ... اشاره نمود.در روز جهانی 
قلب)روز ۲9 سپتامبر(، هزاران فعالیت و وقایع در دنیا 
سازماندهی خواهد شد تا نحوه مبارزه با مرگ زودرس 
ناشی از بیماری قلبی عروقی، اولین عامل کشنده دنیا 
را گســترش دهد. روز جهانی قلب یك بسیج جهانی 
است که طی آن افراد، خانواده ها، جوامع و حکومت ها 
در سراسر دنیا در فعالیت هایی برای پذیرش مسئولیت 
سالمتی قلب خود و دیگران شرکت می کنند. در روز 
جهانــی قلب بــرای قهرمانان قلب جشــن گرفته 
می شود. در سال ۲019 از افراد دنیا درخواست می شود 
با دادن یك قول به کسی که دوستش دارند یا برایشان 
مهم است، یك قهرمان قلب باشند . یك قولی برای 
تغذیه سالمتر، فعالتر بودن و به دخانیات نه گفتن. یك 
قول ساده برای قلب من، برای قلب تو، برای قلب همه 
ما .امســال همه متعهد می شوند یك جامعه جهانی 
از قهرمانان قلب ایجاد کنند.افــرادی از تمام دوران 
زندگــی که اقدامی می کنند تــا طوالنی تر، بهتر و با 
سالمت قلب زندگی کنند. قهرمانان افرادی هستند 
که در هر دوره ای از زندگی، تعهد، جرات و شجاعت، 
همدلی و عالقمندی خود را در رابطه با سالمت قلب 
نشان داده اند.از افراد حرفه ای در زمینه تحقیقات قلب 
و عروق و مراقبت های بهداشتی قلب تا مردم روزمره 
ای که کاری را برای مواظبت از قلب خود و افرادی که 
دوستشان دارند انجام می دهند، همه می خواهند برای 
قهرمانان روزانه قلب در سراسر دنیا جشن بگیرند. این 

در خصوص قلب من، قلب تو و قلب همه ماست.

معاون طرح و توســعه شــرکت آب منطقه ای تهران در خصوص تامین اعتبار 
کلیه پروژه های مهم از جمله ســد نمرود گفت: اقدامات خوبی در این بخش انجام 
شــده است و با برنامه ریزی های صورت گرفته از همه ظرفیت های قانونی شامل 
تهاتر مطالبات و واگذاری اوراق مالی اســالمی در قبال مطالبات، استفاده می شود 

تا شرایط مطلوبی ایجاد شود.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: رضا مومنی بیان کرد: اکنون70 دســتگاه 
ماشــین آالت و ۲00 نفر پرسنل در این پروژه مشــغول کار هستند که امیدواریم 
با توجه به اهمیت آن هرچه ســریعتر تکمیل و به بهره برداری برســد.وی با بیان 
اهمیت مدیریت شــرایط ســیالب بخصوص در پروژه های مهم در دست اجرا در 
مســیر ســیالب، در خصوص طرح سد نمرود خاطر نشــان کرد: با وجود تکمیل 

نشــدن سازه های تنظیم آب سد و همچنین نبود امکان ذخیره آب به دلیل شرایط 
اســتمالک باقیمانده، در فروردین امســال با تدابیر اتخاذ شده و مدیریت صحیح 
و بموقع ســیالب مدیریت و هیچگونه خســارت جانی و مالی در پی نداشته است.

سد نمرود سدی مخزنی شکل و در دست ساخت در شهرستان فیروزکوه، واقع در 
استان تهران است که احداث آن از سال 1۳84 آغاز شده است.

سد نمرود، روی خط اعتبار 

حجت االسالم امیری ارجمند در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار 
داشــت: یکی از راه های کسب تقوای الهی انجام عدالت و عدالت ورزی و 
عدالت خواهی است، نگذاریم بی عدالتی در جامعه رواج پیدا کند، می دانید 
همه قرآن کریم یا یك معروفی است که مورد امر قرار می گیرد و یا منکری 
اســت که نهی به دنبال آن می آید بنا بر این آیه 8 ســوره مائده می فرماید: 
اقامه کنندگان و بر پا داران امر الهی باشــید، هر چه را که امر خداوند است 

نگذارید روی زمین بماند.
خبرنگار جام جم فیروزکوه:  این مقام مسئول با اشاره به سخنان 
مقــام معظــم رهبری )مد ظله العالــی( در دیدار با دو هــزار نخبه علمی 
دانشگاه های سراسر کشور بیان داشت: پیشرفت علمی باید ادامه پیدا کند 
و به پیشرفت امروزه کشور نباید بسنده کنیم، زیرا پیشرفت برای ما قوت و 
اقتدار می آورد، در خیلی از بحث ها ما حرف اول را در دنیا می زنیم و تا پنجاه 

ســال دیگر هم باید همین گونه باشد، علی رغم این پیشرفت ها بعضی از 
داخلی های از همه بی خبر می گویند ما هیچ پیشرفتی نداشتیم و در چهل 

ساله انقالب هیچ اتفاقی رخ نداد.
خطیب نماز جمعه فیروزکوه افزود: یکی از راه های رونق تولید از همین 
مسیر شرکت های دانش بنیان است و امیدوار هستیم که خداوند به جوانان 
و نخبگان علمی ما توان بیشــتر در تعالی علمی عنایت فرماید تا بتوانیم از 
درآمد های نفتی فاصله بگیریم که سالیان سال مورد توجه رهبر انقالب و 

ارشادات معظم له به دولت های متعدد بوده است.
وی تصریــح کرد: همان طور که در بحث تولید خودرو )ســایپا، ایران 
خودرو و…( که تاکنون می گفتند ما ســیصد و پنجاه قطعه از خارج کشــور 
وارد می کردیم؛ امروزه که از این ها هم منع شدیم تازه دست نیاز به سوی 
داخلی هــا دراز کردنــد؛ چرا تاکنون دولت ها در کشــور ما چنین کاری را 
نکردنــد و از این ظرفیت های داخلی اســتفاده نکردند!، ما ظرفیت های 
عالی داریم و نیاز است که دولتمردان متعدد از این ظرفیت ها استفاده کنند.

حجت االسالم امیری ارجمند در خصوص پیام اربعین امام حسین)ع( 
اذعان داشــت: اربعین درس مقاومت و ایســتادگی است و برای دشمنان 
خیلی سخت است که بیست الی سی میلیون شیعه از قوم های مختلف در 
همایش اربعین شــرکت می کنند؛ یکی از قدرت های نرم ایران اسالمی؛ 
ظرفیت شــهدا و ساالر شهدا امام حسین)ع( و یکی از مصادیق آن اربعین 

است.
خطیب نماز جمعه فیروزکوه افزود: دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب 
که ما راه “نه شــرقی و نه غربی” و راه )صراط مســتقیم( را انتخاب کردیم 
برایشــان قابل تحمل نبود؛ زیرا سالیان متمادی ایران یا مستعمره بریتانیا 
بوده و یا مســتعمره آمریکا، ایران اسالمی حدود چهل سال به برکت امام 
راحل و شــهدا از دست دشــمنان نجات پیدا کرد و انقالب ایران به همه 

جای دنیا صادر شده است.
امام جمعه فیروزکوه گفت: ما زیر بار ظلم و ســتم نمی رویم و مقاومت 
و ایستادگی شــعار ما است؛ امروز چون دشمن دید که اربعین امام حسین 
)ع( کارشان را باطل و نقشه شان را نقش بر آب می کند در عراق آرامش و 
آسایش را از بین بردند تا مردم ایران به آنجا نروند؛ اما نتیجه برعکس شد 

و امسال بیشتر از سال های دیگر گذرنامه برای زائرین صادر شد.
این مقام مســئول با محکومیت تجاوز نظامی ترکیه به خاک ســوریه 
گفــت: خروج آمریکا از منطقه روز به روز قدرت پوشــالی آنان را عیان تر 
می کند، آمریکایی ها به کردها خیانت کردند و اجازه دادند ترکیه به مواضع 
کردها در ســوریه حمله کند، از آنجا که همه ملت های اســالمی برای ما 
ارزش دارند از دولت مردان دستگاه دیپلماسی می خواهیم که ترکیه را سر 
عقل بیاورند، هر تیری که به ســوی سوریه پرتاب شود لکه ننگی است و 

البته برای استکبار جهانی خوشحال کننده.

 اربعین درس ایستادگی و مقاومت است
یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

  دکترجعفرپرج شهردارفیروزکوه از آغاز تدریجی 
فرآیند واگذاری ســایت مســکونی دشــت ناصر به 

شهرداری خبر داد 
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: وی گفت: 
آماده سازی وتکمیل سایت مسکن مهردشت ناصربه 
شــهرداری در حدود ۲الی ۳ موضوع مورد مناقشــه 
شهرداری واداره راه وشهرسازی بوده است. شهرداری 
فیروزکوه علت اصلی اختالف نظرشــهرداری با اداره 
راه و شهرسازی را عدم تحقق خواسته سکنه درفراهم 
نمودن زیرســاخت ها دانست و گفت: نحوه محاسبه 
مبلغ تمام شــده پروژه وچگونگــی تامین وپرداخت 

هزینه آماده ســازی به شهرداری از دیگر بحث های 
شــهرداری و راه و شهرسازی بوده است. رئیس ستاد 
مدیریت شهر فیروزکوه تصریح کرد :با تاکید تقی زاده 
معاونت محترم عمرانی استانداروحضوردکترنگهبان 
بعنــوان مدیــرکل جدیدراه وشهرســازی اســتان 
وتغییررویه وپذیرش برخی خواسته شهرداری توسط 
مدیرکل محترم راه وشهرسازی باتنظیم صورتجلسه 
ســایت جهت انجام عملیات عمرانی آماده ســازی 
تحویل شــهرداری گردید.منتخب شورای چهارم و 
پنجــم اصلی ترین علت قبولی ایــن موضوع را رفع 
مشکالت اهالی ساکن دانست و گفت :عملیات آماده 

سازی این سایت مسکونی درمدت زمان ۲سال وآن 
هم برمبناءمبلغ توافق وقیدشده درمتن صورتجلسه 
مبادله وابالغ شده صورت خواهد پذیرفت. دکترپرج 
اضافه کرد :درقبال همکاری شــهرداری درپذیرش 
ادامــه وتکمیل عملیــات آماده ســازی، اداره کل 
راه وشهرســازی متعهدگردید معــادل مبلغ ریالی 
توافق شــده اراضــی تجاری را تحویل شــهرداری 
دهند.شــهردار فیروزکوه همچنین ازتشکیل کمیته 
سیاســتگذاری جهت اولویت بندی وتدوین جدول 
زمانبنــدی بــرای اجــرای پروژه ها برمبناءنقشــه 
ودیتایل اجرایی موردتوافق گفت:شهردارفیروزکوه 

خواستارهمکاری ومشــارکت اتحادیه وتعاونیهای 
مســکن جهت تسریع درروندکار نیز می باشد. وی در 
پایــان تاکید کرد :امید می رود تاقبل از شــروع فصل 
سرماوبارش برف وباران، شهرداری با طی تشریفات 
قانونی پیمانکارواجدشــرایط راشناسایی وعملیات 

اجرایی رابحول قوه الهی شروع کند.

سایت مسکونی دشت ناصر به شهرداری واگذار شد

علی نوایی
 کارشناس حقوقی 
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* مراسم صبحگاه مشترک نیروی های نظامی و انتظامی: همزمان با هفته نیروی انتظامی 
مراســم صبحگاه مشــترک نیروی های نظامی و انتظامی شهرستان فیروزکوه با حضور اعضای شورای 

تامین و شورای اداری برگزار شد.
* دیدار با خانواده معظم  شهدا: به مناسبت هفته ناجا سرهنگ فاضلی فرمانده نیروی انتظامی 
و رئیس بنیاد شــهیدفیروزکوه از خانواده محترم شــهید رمضانعلی آهنگر در روســتای آتشان و خانواده 

محترم شــهیدچنگیز خمده ای  در روستای خمده  دیدار کردند.
* دیدار با جانباز دفاع مقدس: اعضای شــورای تامین شهرستان به مناسبت هفته ناجا با جانباز 
روشــندل دفاع مقدس جناب آقای ســید احمد حسینی در روستای هرانده دیدار کردند. الزم به ذکر است 
شــورای تامین اصلی ترین شــورای تصمیم گیری شهرستان بوده که تمامی تصمیمات مهم شهرستانی 

در این شــورا به ریاست مهدی یوسفی جمارانی اتخاذ می گردد.
* رمضان پور سرپرست دهیاری سیمین دشت شد :ششم مهر ماه جاری محمود رمضان 
پور با حضور در دفتر بخشــدار مرکزی به عنوان سرپرســت دهیاری روســتای سیمین دشت منصوب و 

حکم وی تقدیم گردید.
* اســتقبال از تیم دوچرخه سواری :در نخستین روزهای هفته دفاع مقدس کاروان دوچرخه 

ســواری غریب الغربا مشهد توسط شهرداری فیروزکوه مورد استقبال قرار گرفت.
* فرماندار فیروزکوه از واحد 220تنی پرورش قارچ  بازدید کرد  :فرماندار شهرســتان 
فیروزکوه به اتفاق  معاون برنامه ریزی و اداری، مالی فرمانداری از واحد پرورش قارچ با ظرفیت تولید ۲۲0 
تن قارچ در سال بازدید کردند.در این بازدید که مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیز حضور داشت، مسائل 
و مشکالت منطقه کلفور فیروزکوه مورد بررسی قرار گرفت.در پایان این بازدید، یوسفی جمارانی فرماندار 

شهرســتان فیروزکوه برلزوم حمایت از رونق تولید و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تاکید کرد.
* عطر افشــانی گلزار شهدای شهر فیروزکوه به مناسبت هفته دفاع مقدس :مراسم 
گرامیداشت دفاع مقدس و عطرافشانی گلزار شهدا چهارم مهر ماه با حضور مسئولین شهرستان در گلزار 

شهدای شهر فیروزکوه برگزار شد.
* حضور داوران شهرستان فیروزکوه در کالس ارتقاء داوری :علی شجاع،محمدکیانی 
نژاد داوران شایسته فوتبال شهرستان در کالس درجه ۲ داوری فوتبال که در شهر تهران برگزار می گردد 

حضور یافتند.مدرس این کالس آقای دکتر شــیرازی ریاست هیات فوتبال استان تهران می باشد.
* حادثه در محــور دماوند- فیروزکوه: در انحراف به چپ و واژگونی ســواری پژو در محور 
دماوند فیروزکوه محدوده دوربرگردان روســتای اســالم آباد یك نفر  مجروح و توسط اورژانس گیالوند 

به بیمارستان سوم شعبان منتقل شد.
* مشــکالت بانوان شاغل صنفی بررسی خواهد شد: ســید محمد کیا رئیس اتاق اصناف 
شهرســتان فیروزکوه از برگزاری نشســتی در خصوص بررســی مسائل و مشــکالت بانوان شاغل در 
واحد های صنفی خبر داد. وی گف: این جلســه در روز یکشــنبه ۳1 شــهریور ماه جاری در محل ســالن 
اجتماعــات فرمانداری برگزار شــد. کیا اضافه کرد :این نشســت با حضور معــاون فرماندار،رئیس اتاق 
اصناف،رئیس اداره دارایی،رئیس ســازمان تامین اجتماعی، نماینده شهرداری و نماینده شبکه بهداشت 

برگزار گردید.
* یک کشته در حادثه واژگونی کامیون در محور دماوند - فیروزکوه محدوده دلیچایی 
:راننده یك دستگاه کامیون 10 چرخ که به علت عمل نکردن ترمز کنترل آن را از دست داده بود ، متاسفانه 
در این حادثه رانندگی جان خود را از دســت داد.همچنین این کامیون قبل از واژگونی با یك دســتگاه پژو 

۲06 و یك دســتگاه وانت نیسان برخورد کرد که خوشبختانه تلفات جانی و مصدومی نداشت.
* دبســتان یاس نبی افتتاح شد  :دبستان پسرانه یاس نبی با حضور فرماندار فیروزکوه، رئیس 
هیئت مدیره بانك اقتصاد نوین و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی و خیرین مدرسه ساز افتتاح شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه گفت: دیدار و سرکشی 
از خانواده های شاهد و ایثارگر باید سرلوحه کار مسئوالن قرار گیرد چرا که امروز 

آرامش و امنیت کشــور را مدیون ایثار و جانفشانی این عزیزان هستیم.
خبرنگار جام جم فیروزکــوه: خانواده های شــهدا و ایثارگران عزیز 

سرمایه های ارزشمند نظام هستند.

 غالمرضا نیکدل رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرســتان فیروزکوه 
به همراه آقای ســلمانی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان از جانباز 
»کریم کریمی« که از بیماران پیوند قلب می باشــند دیدار کردند. اظهار داشت: 
هرگاه در دیدار از خانواده های شــاهد و ایثارگر این عزیزان را شــاد و ســالمت 
می بینیم خداوند را شــاکریم و از شادی این عزیزان شــاد و برای خدمت بیشتر 

انرژی می گیریم.
وی با بیان اینکه خانواده های شــهدا و ایثارگران عزیز سرمایه های ارزشمند 
نظام هســتند تصریح کرد: دیدار و سرکشــی از خانواده های شاهد و ایثارگر باید 
ســرلوحه کار مســئوالن قرار گیرد چرا که امروز آرامش و امنیت کشور را مدیون 

ایثار و جانفشانی این عزیزان هستیم.

3رئیس بنیاد شهید از جانباز دفاع مقدس عیادت نمود  ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

امنیت زمینه ساز رشد و شکوفایی است

فرماندار فیروزکوه در صبحگاه مشــترک نیروی انتظامی با اشــاره به 
کسب رتبه اول شهرستان فیروزکوه در حوزه امنیتی در استان تهران گفت:  
در تمامی شــاخص های امنیتی شهرستان فیروزکوه موفق به کسب رتبه 

نخست شد .
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه، مهدی یوسفی جمارانی 
افــزود: این آمار حاکی از آن اســت که کمترین میزان جرائم را در ســطح 
شهرســتان شاهد هســتیم و این حاصل  تالش و از خودگذشتگی پرسنل 

خدوم نیروی انتظامی می باشد.

وی افزود: امروز در شــرایطی هســتیم  که مجموعه جرائم و تخلفات و 
مباحثی که موجب سلب امنیت و بر هم زدن نظم عمومی می شود متفاوت 
شــده و  نوع تخلفاتی که به وقوع می پیوندد با 10 سال گذشته به طور کلی 

تغییر کرده است.
جمارانی با بیان اینکه شعار هفته نیروی انتظامی پلیس هوشمند و امین 
مردم است گفت: این شعار برگرفته از سخنان و تاکیدات مقام معظم رهبری 
می باشــد و ما برای این که بتوانیم نظم و امنیت را در جامعه گسترش دهیم  
بایــد از مجموعه اقدامات و تجهیزات  روز دنیــا در برقراری نظم وامنیت 

استفاده کنیم.
فرماندار  با اشــاره به اینکه یکی از پیشــگامان بهره گیری از تجهیزات 
هوشمند نیروی انتظامی است افزود:  استفاده از تجهیزات جدید و هوشمند 
ســازی در حوزه نظم عمومی ،کنترل ترافیك و پیشگیری از تخلفات جاده 

ای  از جمله این اقدامات است.
وی امیــن بودن را از مهمترین ویژگی های نیروی انتظامی دانســت و 
گفت: جامعه به نیروی انتظامی به عنوان یك مرجع و پناهگاه نگاه می کند 
و همواره  این نیروی انتظامی است که در اولین لحظات در حوادث و اتفاقات 
حضور پیدا می کند.رئیس شــورای تامین شهرستان فیروزکوه با اشاره به 
اینکه احساس امنیت به  مراتب مهم تر از خود امنیت است گفت: تا احساس 
امنیت وجود نداشته باشد شاهد رونق وخالقیت نخواهیم بود و تنها در سایه 

ایجاد احســاس امنیت اســت که می توانیم در حوزه های مختلف به رشد و 
بالندگی و توسعه دست پیدا کنیم.

تجلیل از کارکنان نمونه نیروی انتظامی فیروزکوه
در چهارمیــن روزازهفته نیروی انتظامی از 16 مامور نمونه و بازنشســته 

نیروی انتظامی فیروزکوه با اهدای هدایایی تقدیر شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: فرمانده نیــروی انتظامی فیروزکوه 
گفت: راه اندازی واحدپلیس فتا و دفتر مشــاوره و مددکاری اجتماعی نیروی 
انتظامی ازجمله عملکرد ســال 98 در فیروزکوه می باشد. سرهنگ حسین 
فاضلی افزود: کشــف کاالی قاچاق به ارزش یك میلیارد و 5۳0 تومان، رشد 
۲7 درصدی کشــفیات اموال مسروقه و افزایش ۲5 درصدی کشفیات مواد 
مخدر را از توفیقات این نیرو در 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته بر شمرد .وی گفت: در شــش ماهه اول امسال 940 مورد انگشت 

نگاری توسط پلیس آگاهی فیروزکوه انجام شد.
همچنین در گرامیداشــت هفته ناجا مراســم صبحگاه مشترک نیروی 
انتظامی و نظامی فیروزکوه در کالنتری 11 این شهرستان برگزار شد. فرمانده 
نیروی انتظامی فیروزکوه ازشــهروندان فیروزکوهی خواست از طریق تلفن 
116 حفاظت اطالعات فرماندهی انتظامی فیروزکوه پیشنهادات و انتقادات 

خود را از عملکرد پلیس این شهرستان اعالم کنند.

نتیجه دومین دیدار میعاد در انتظار تصمیم کمیته انضباطی؟
بهروز سیر سرپرســت تیم میعاد فیروزکوه از ارجاع تخلف تیم پارسیان 

ورامین به کمیته انضباطی این تورنمنت ورزشی خبر داد.
خبرنــگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: ایــن اعتراض به همراه 
مستندات، مدارک و قرائن الزم تقدیم هیئت فوتبال استان تهران شد. سیر 
در خصوص ماهیت مورد اعتراضی نیز خاطر نشــان کرد :در دومین دیدار از 
ســری بازی های لیگ برتر جوانان استان تهران نماینده شهرستان میزبان 
تیم پارســیان ورامین در چمن آزادگان شهرســتان بود که بعد از توقف تیم 
میعــاد مدارکی مبنی بر غیر قانونی بودن ســن و عدم وجود کارت بازیکنی 

دروازه بان این تیم واصل شد.
سرپرست تیم میعاد خاطر نشان کرد :طبق اعالم هیئت استان حکم این 
پرونده هفته آینده صادر می شــود ولی قرائن نشــان از تغییر نتیجه بازی به 

سود باشگاه میعاد خواهد داد.
کارنامه  تیم فوتسال میعاد در لیگ برتر جوانان تهران  

تیــم فوتبال جوانان میعاد در اولین بازی از مســابقات لیگ برتر جوانان 
اســتان تهران از ســد میزبان خود،  تیم سرخپوشان قرچك با یك کامبك 

عالی گذشت.
در این دیدار جذاب و تماشــایی در حالی که تیم جوانان میعاد با این که 
دو بــار از حریــف خود عقب افتادند ولی در نهایت با حســاب چهار بر دو به 
پیروزی رســید. گل های بازی: رضــا محمدخانی )۲(، محمدامین روحی و 

کریم محمد نژاد 
تیم میعاد در هفته دوم در جمعه همین هفته میزبان شــمیم سازان پیشوا 

خواهد بود.
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* سرعت گیر های متوالی و بدون ضابطه در ورودی و خروجی 
روســتای امیریه قبل و بعد از گیت ورودی شهرک صنعتی:تنی 
چند از صنعتگران در پیامی خواستار بررسی و اصالح سرعت گیرهای ورودی 
و خروجی شــهرک صنعتی امیریه شــده اند. چند ســرعتگیر متوالی و بدون 
عالئم هشــدار دهنده که اخیرا با آسفالت احداث شد و در معبر مشترک روستا 
و شــهرک قراردارد و وسایل نقلیه ای که از این موضوع اطالع ندارند در حین 

گذر خصوصا در شب دچار مشکل و خسارت میگردند .
* تشــکر از شهرداری به سبب آســفالت محدوده سه راه 
شهرک :بعــد از آزمایش موفقیت آمیز پروژه هدایت آبهای سطحی شهرک 
کوهسار به همت واحد عمرانی شهرداری فیروزکوه مکان هایی حفاری شده 
این پروژه آسفالت شده است ؛خبرنگار ما  به نمایندگی تعدادی از شهروندان، 
مدیریت مناسب شهرداری این موضوع را به فال نیك گرفته و از تمامی دست 

اندرکاران آن تشکر و قدردانی می نماید.
* قیمت نجومی تعرفــه آزاد راه تهران -پردیس :علی رغم 
مســافت بسیار کوتاه شهرستان پردیس تا تهران و مقایسه تعرفه این آزادراه با 
نمونه های دیگر، به دلیل واگذاری آن به بخش خصوصی متاســفانه عوارض 
ورود به آن روز به روز در حال افزایش اســت در ســال جاری دو بار تعرفه این 
آزادراه بازنگری که در حال حاضر قیمت آن 5000 هزار تومان است ؛آیا وزارت 

راه و شهرسازی نباید بر پیمانکاران خویش نظارت داشته باشد؟؟
* تلمبار شدن خاک جلوی درب منازل مسکونی :شهروندی با 
ارسال ویدئو یی ضمن ابراز گالیه شدید نسبت به تلمبار شدن خاک در جلوی 
ورودی درب منزل پروژه مســکونی شهرک ایثار ،این مسئله را مشکلی برای 
تردد ســکنه به منازل قلمداد کرد. وی معتقد اســت تلمبار شدن این خاک ها 
عالوه بر خلل در روند رفت و آمد ســکنه موجب آلودگی محل سکونتشــان 

شده است.
* آالیندگی صبحگاهی کارخانه تامین ماســه :شهروندی  طی 
مکالمه تلفنی نســبت به آالیندگی صبحگاهی این واحد تولیدی ابراز گالیه 
کــرد. وی گفت :اگر از مناطق دارای ارتفاع شــهر در اوایل صبح به محدوده 
فیروزکوه نگاهی بیندازیم شــاهد غباری از آلودگی این واحد تولیدی به دلیل 

عدم اعمال فیلتراسیون خروجی آن هستیم.
* عدم دریافت ســیگنال آنالوگ در زمــان پخش فوتبال 
:شــهروندی به جــام جم فیروزکوه گفت: به دلیــل قوانین خرید حق پخش 
مسابقات فوتبال، در حین بازی ســیگنال های ماهواره دیجیتال قطع و فقط 
گیرنده  ها می توانند با ســیگنال پیوسته داده دریافت کنند که در روزهای اخیر 

این موضوع با اختالالت شدیدی موجه بود،لطفا پیگیری شود.
* لزوم نصب دســتگاه باال برنده پالکت خون: با توجه به اینکه 
بیمارســتان امام خمینی )ره( شهرســتان در بازه های مختلف زمانی پذیرای 
بیمــاران خونی فراوانی می باشــد؛ به علت نبود دســتگاه باال برنده پالکت، 
مراجعین باید ســاعت ها انتظار برای آورده شــدن خون  اشــعه دیده شده از 
شهرســتان های مجاور را به جان بخرند  فقدان چنین دســتگاهی می تواند 

گاهی جان بیمار را نیز تهدید کند.

بر اســاس ارزیابی اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری تهران 
و رتبه بندی عملکرد روابط عمومی فرمانداری های اســتان تهران در دو ماه اخیر،  
روابط عمومی و امور بین الملل فرمانداری فیروزکوه موفق به کسب رتبه نخست و 

سرآمد در اطالع رسانی، تهیه و ارسال اخبار به استانداری تهران شد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: بر اساس ارزیابی اخبار فرمانداری های استان 
تهران توسط اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران، فرمانداری 
شهرستان فیروزکوه با تولید بیش از۳00 خبر در ماه و کسب 98.۲ درصد امتیاز در 
رتبه نخست روابط عمومی های استان تهران قرار گرفت.سرآمدان روابط عمومی 

فرمانداری های اســتان تهران به ترتیب فیروزکوه، ری، قدس و پیشوا می باشند.
شــایان ذکر است اســتان تهران دارای 17 فرمانداری می باشد و ارزیابی عملکرد 
ماهیانه فرمانداری ها در چهار سطح سرآمدان، فعال، نیمه فعال و غیرفعال توسط 

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران صورت می گیرد.

روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه ؛ برترین  استان تهران

یادواره شــهدای 18 شهید روستای جلیزجند همزمان با شب شهادت سه ساله 
کربال حضرت رقیه )س( در مســجد جامع این روســتا با حضور ســردار ثنایی راد 
معاون سیاســی ستادکل نیروهای مسلح، خانواده های شهدا و ایثارگران، برخی از 

مســئولین  و مردم شهید پرور این روستا برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: در این مراســم  سردار ثنایی معاون سیاسی 
ســتادکل نیروهای مســلح طی ســخنانی  گفت: اینکه این روزهــا آمریکا های 
می گوینــد ما حاضریم مذاکره کنیم به علت مقاومت و قدرت بازدارنگی ماســت 
که دشــمن را مســتاصل کرده امروز آمریکایی ها التماس می کنند که با مسئولین 

ما عکس یادگاری بگیرند.
وی اظهار داشــت امروز با داشتن موشــك های نقطه زن به توان بازدارندگی 
رســیدیم، در جنگ به این نتیجه رســیدیم که باید قوی باشــیم تا خسارت جنگ 

شامل ما نشود.
معاون سیاسی ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه باید از خانواده های شهدا 
همواره تجلیل کرد گفت: عطر رشــادت شهدا یعنی تقویت حماسه که در روز مبادا 
به کمــك ما خواهد آمد، توان بازدارندگی ما امروز تداوم روحیه شهداســت، این 
روحیــه حتی در حال حاضر ما را از بازدارندگی عبور داد، زمانی که پهپاد آمریکایی 
را زدیــم یعنی ما تــوان ضربه اول را هم داریم، اگر در جنگ 8 ســاله این توان را 
داشــتیم آمریکایی ها به کمك صدام نمی آمدند و هواپیمای مسافربری ما را ساقط 

نمی کردند.
ثنایــی راد افزود: اینکه این روزها آمریکا هایی ها می گویند ما حاضریم مذاکره 

کنیم به علت مقاومت و قدرت بازدارنگی ماســت که دشــمن را مستاصل کرده، 
آمریکایی ها چرا پس از ســاقط شــدن پهپادشان واکنش نشــان ندادند، اگر واقعا 
نگران کشته شدن 150 ایرانی بودند به هواپیمای مسافربری ما شلیك نمی کردند، 
آمریکایی ها می دانند اگر غلطی بکنند، واکنش جمهوری اســالمی ایران محکم 

و قطعی است.
وی بیان کرد: زمانی که کشــتی انگلیســی ها را گرفتیم کشورهای هم پیمان 
آمریکا از جمله امارات و عربســتان مودب شــدند، احترام به حجاج ایرانی از سوی 

دولت عربستان گویای این موضوع است.
وی تصریح کرد: اگر کرامت شــهدا تکثیر شود ما در عرصه فرهنگی مسئولیت 

پیدا می کنیم و دغدغه مند می شویم.
وی با اشاره به اینکه در جنگ شهدای ما با غیرت جنگیدند گفت: امروز می شود 
در برخــی مواقــع مذاکره هم کرد اما مذاکره ای که در آن غیرت و متکی به قدرت 
باشد، حریف ما از جنس صدام است، صدام زمانی صلح طلب شد که ما خرمشهر را 
فتــح کردیم، صدام زمانی هم وقاحت پیدا کرد که منافقین از ما خاک ریز گرفتند. 

لذا ما محتاج قدرتیم آنهم قدرتی که به شــهدا اقتدا کنیم.
این مقــام عالی رتبه نظامی عنوان کرد: نیروهایی کــه پهپاد گلوبال هاوک را 
ســاقط کردند از زمان تصمیم تا شلیك موشك تنها سه دقیقه وقت داشتند، جالب 
اینجاســت که درسایتی که شلیك انجام شد پنج پرنده وجود داشت، احتمال اینکه 
خودشــان هم مورد حمله قرار بگیرند وجود داشــت، پس باید ریســك می کردند 
اما با رشــادت موشــك را شلیك کردند. جنس این کار از جنس رشادت های زمان 

دفاع مقدس است.
معان سیاسی ستادکل نیروهای مسلح افزود: بن علوی وزیر امور خارجه عمان 
می گوید: “تاریخ منطقه بعد از ســاقط کردن پهپاد آمریکایی به دو قسمت تقسیم 
می شــود، قبل از ســقوط و بعد از ســقوط گلوبال هاوک”، و این شد نقطه عطفی 
در منطقــه که چنین اتفاقی هم ریشــه در عقیده و ایمانی دارد که در دفاع مقدس 

موازنه قدرت را جا به جا کرد.
ثنایــی راد گفت: امروز آمریکایی ها التماس می کنند که با مســئولین ما عکس 
یــادگاری بگیرند، زیرا مقاومتی که رهبــر انقالب طراحی کرد االن جواب داده و 

ورق برگشته است.

توان بازدارندگی ما دشمن را مستاصل کرد
حرف حساب 

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

رویکرد حوزه پرورشی چیست ؟

معاون پرورشــی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه در آستانه 
سال تحصیلی جدید رویکرد این حوزه را مبتنی بر سند تحول بنیادین بیان کرد. 

فاطمه ســیر، معاون پرورشــی و تربیــت بدنی آموزش و پرورش شهرســتان 
فیروزکوه در آســتانه بازگشایی مدارس اظهار داشــت: در راستای عملیاتی کردن 
سند تحول بنیادین و در دستور کار قرار گرفتن برنامه مدرسه محوری، اختیاراتی به 
مدیران مدارس داده خواهد شــد که تصمیم گیرنده باشند و منطقه نقش نظارتی و 
راهبردی داشــته باشد.سیر در ارتباط با مدرسه محوری گفت: این طرح گامی موثر 
برای جلوگیری از تفکیك رســالت تربیتی و تربیت درسی خواهد بود.رویکرد حوزه 
پرورشــی از مهر ماه رویکردی نظارتی، ارزیابانه از مدارس است. معاون پرورشی و 
تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرســتان فیروزکوه عنوان کرد: با نگاهی به ســند 
تحول بنیادین شــاهد خواهیم بود که از شش ســاعت تعلیم و تربیت، حداقل پنج 
ســاعت آن به طور مستقیم یا غیرمســتقیم در ارتباط با فعالیت های حوزه پرورشی 

است.
 امیدواریم از مهر ماه سال جاری شاهد فعالیت های موثر و مطلوب حوزه پرورشی، 
معاونان و مربیان پرورشــی در کنار مدیران و آموزگاران تربیتی در مدارس باشیم.

وی افزود: رویکرد حوزه پرورشی از مهر ماه رویکردی نظارتی، ارزیابانه و راهبردی 
از فعالیت های مدرســه خواهد بود؛ با تعدیل یا حــذف فعالیت های رقابتی و ایجاد 
فعالیت های نشــاط  آور بر اســاس راهکارهای سند تحول، به سمت تعلیم و تربیت 
تمام ســاحتی حرکت خواهیم کرد. سیر در ارتباط با ساماندهی نیروها در این حوزه 
تصریح کرد: با استفاده از بکارگیری نیروهای بازنشسته پرورشی و مشاوره و تربیت 
بدنی در قالب حق التدریس 14 ســاعته، فقدان و کمبود نیروی انسانی در این حوزه 

تا حدودی مرتفع شده است.
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موضــوع تخریــب ســاخت و 
ســازهای غیر مجاز در ماه های اخیر 
شهرستان و انتشــار گسترده رسانه 
ای آن در فضاهای مکتوب و مجازی 
در روزهای گذشــته نقل بســیاری 
از محافــل عمومــی و خصوصــی 
شهرستان شده است. طبق اطالعات 
واصله برخی از شهروندان چنین اقدام قهرآمیزی را ضرری برای 
شهرســتان تلقی و برخی دیگر عالوه بر نداشــتن رضایت از آن 
بــه قانون تمکین می کنند.  با توجه به اینکه همه ســاله از جانب 
نهاد های فرا دســتی ابالغیه بازنگری طرح هــای تفضیلی در 
شــهرها و طرح هادی در روستاها به منظور افزایش بافت صورت 
می گیرد طبیعتا مدیریت مناطق ذکر شــده یا به عهده شهرداری 
و یــا به دهیاری ها خواهد بــود. اصوال تخریب بناهای غیر مجاز 
توسط دستگاه قضائی از دو جنبه آغاز می شود. در جنبه نخست در 
صورت ساخت بناهای غیر مجاز در محدوده طرح های تفضیلی 
و هادی موضوع از طریق شــهرداری وارد فاز قضایی شده که بعد 
از ورود پرونده ساختمان خاطی در کمیسیونی متشکل از نماینده 
شهرداری،نماینده شورای شــهر ،نماینده دادگستری و نماینده 
استانداری تحت عنوان کمیسیون ماده 100 مراتب مورد بررسی 
و روند قضایی آن آغاز می شــود که در بیشتر موارد به جای صدور 

رای تخریب رای به پرداخت جریمه نقدی داده می شود.
 در جنبــه دوم که شــامل مواردی خــارج از طرح تفضیلی و 
طرح هادی بوده اصوال در باغات و زمین های کشاورزی ،اراضی 
ملی و حریم بستر رودخانه ها خالصه شده که با شکایت نهاد هایی 
چون جهاد کشــاورزی ،منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت آب 
منطقه ای روند قضائی آنها آغاز خواهد شــد. پس عالوه بر اینکه 
شخص دادســتان می تواند بعنوان مدعی العموم خود پیگیر این 
موضوع شود شــکایت نهاد هایی چون شهرداری ها ،دهیاری ها 
،جهاد کشــاورزی ،منابع طبیعی و آب منطقه ای نیز به سهم خود 
تشــدید کننده تعقیب قضائی خواهد شد.به موجب تبصره ۲ ماده 
10 حفظ کاربری اراضی کشاورزی هر گونه ساخت و ساز در حریم 
باغات و زمین های کشاورزی ممنوع بوده و باید تخریب شود. پس 
دستگاه قضایی در این خصوص فقط اجرا کننده حکم خواهد بود. 

به موجب تبصــره 1 ماده 55 قانون حفظ اراضی ملی نیز تصرف 
اراضی ملی که شــامل ساخت دیوار ،فنس کشی، کوه خواری و... 
می باشــد ممنوع بوده و در صورت شکایت منابع طبیعی و یا ورود 
دادســتان و ارائه مستندات به دستگاه قضایی بعد از انجام مراحل 
قانونی و واضح شدن جرم توسط بازپرس پرونده و تایید نظر وی 
توســط دادستان نهایتا با صدور کیفر خواست پرونده برای صدور 
حکم نهایی به دادگاه بدوی ارجاع و در صورتی که دادگاه تجدید 
نظر رای دادگاه بدوی راتایید کند حکم قطعی شده که برای اجرا 
به شعبه اجرای احکام دادســتانی ارجاع داده می شود. با مقایسه 
اجمالی بین شــیوه برخورد قضائی با ساخت و سازهای غیر مجاز 
در حریم طرح های تفضیلی و هادی و بناهای ســاخت شــده در 
باغات،زمین های کشاورزی و اراضی ملی به تفاوتی در بین آنها پی 
می بریم و آن هم جایگزین نمودن جریمه نقدی به جای تخریب 

در مورد اول و نبود این امکان در مورد دوم است. 
چنــدی پیش خبرنگار جام جــم فیروزکوه  مراتب گله مندی 
بسیاری از شهروندان نسبت به تخریب های اخیر را به رضا فرازی 
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان ارجاع و وی در پاسخ قاطعانه 
گفت :در بطن و ماهیت ماده قانون ذکر شــده ،حمایت از تولیدات 

کشاورزی به منظور خود کفایی نهفته است. 
وی همچنین گفت: قوه قانون گذاری کشور مقرر نموده است 
که برای حمایت از تولیدات محصوالت کشــاورزی و باغی نباید 
هیچگونه ساخت و سازی در حریم باغات و زمین های کشاورزی 
صورت گیرد » البته بناهای مستهلکی که شامل مرور زمان شده 
می توانند به میزان مساحت خویش مجوز ساخت داشته باشند.« 
فرازی همچنین گفت :قانون گذار در این خصوص هیچ مجازات 
جایگزینی مقرر نکرده اســت و در صورت وقوع جرم بنای مذکور 

باید تخریب شود. 
رضا فرازی در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر این که به نظر 
شــما وجود مجازات جایگزین تا حــد می تواند به اهداف قانونی 
ایــن موضوع کمك کند گفت :در صورتی که قانون گذار بخواهد 
نسبت به قوانین جاریه بازنگری کند به نظر بنده باید جزای نقدی 
ســنگینی حتی چند برابر قیمت منطقه ای به ازای ساخت هر متر 
مربع در آن اعمال شــود تا هر دو مجازات در یك کفه ســنجیده 

شوند.

خبرنگار جام جم فیروزکوه:  آیین تکریم و معارفه فرماندهان سابق و جدید انتظامی 
ارجمند در مراســمی با حضور جمعی از مســئوالن و سروان محمد مشعرپور فرمانده جدید 

انتظامی بخش ارجمند شد.
در ابتدای این مراسم سرهنگ فاضلی فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه هفته دفاع 
مقدس را به مردم، مســئولین و خانواده معزز شــهدا و جانبازان تبریك گفت و با قدردانی از 

عملکرد فرمانده سابق انتظامی ارجمند و عرض تهنیت به مشعرپور برای سمت جدید اظهار 
کــرد: هر دو فرمانده از نیروهای زبده و زحمتکش انتظامی هســتند و عملکرد مطلوبی در 
پســت های خود در حوزه کشفیات و اجرای نظم دارند.وی در ادامه به میزان پایین جرم خیز 
بودن بخش ارجمند اشاره کرد و گفت: شهرستان فیروزکوه و بخش ارجمند جزو امن ترین 
نقاط استان تهران هستند و اصلی ترین دلیل پایین بودن آمار جرائم تدین مردم شهرستان 

و تعامل ســازنده بین مردم و دستگاه های انتظامی و بسیج منطقه می باشد.در ادامه رحمان 
صالتی فرمانده ســابق انتظامی ارجمند نیز با اشــاره به حضور سه ساله خود در این بخش 
اقدامات انجام شــده در طول این مدت در حوزه کشــفیات، جرایم و اقدامات پیشگیرانه را 
مرهون زحمات همکاران خود در مجموعه انتظامی ارجمند دانست و از همه مسئولین بخش 
ارجمند که در این مدت از وی و مجموعه تحت فرماندهی وی حمایت کردند قدردانی کرد.

فرمانده جدید انتظامی بخش ارجمند معارفه شد

پروژه »سیب لند« در حالی به عنوان بزرگترین 
پروژه گردشگری استان تهران مطرح می باشد که 
برای حدود یك ســال و نیم پروژه متوقف شده و 

پرونده در محاکم قضایی بالصاحب است.
خبرنگار جام جم فیروزکوه:  محمد امامی 
در جلسه رونق تولید و رفع موانع سرمایه گذاری با 
اشاره به توقف پروژه عقیق پارسیان اظهار داشت: 
دادستان وقت اســتان تهران براساس گزارشات 
صــورت گرفته بــا حضــور در پروژه  های عقیق 
پارسیان 48 ســاعت قبل از افتتاح، اقدام به پلمب 
پروژه کرده بود.وی افزود: یك ســال ونیم  پروژه 
متوقف شــده و پرونده عقیق پارسیان در محاکم 
قضایی بالصاحب اســت در حالی که این پروژه به 
عنوان پروژه ای مّهم در حوزه گردشــگری تهران 
می توانــد نقش ایفا کند چرا که در چند کیلومتری 
تنگه واشــی است که مســیر گردشگری طبیعی 
اســت و مورد استقبال بســیار مردم استان تهران 
می باشد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
تهران همچنین بیان کرد: در ســال گذشــته ۲.5 

میلیون نفر از تنگه واشی بازدید کردند.
 بنابرایــن اســتانداری مکلف بــه حمایت از 
سرمایه گذار است که اقدامات کارگروه رفع موانع 
تولیــد بر این مبنا پیگیری می شــود. امامی امین 
با اشــاره به قرار تصمیم گیری در مورد این پروژه 
با حضور دادســتان و مدیرکل دادگستری گفت: 

امیدواریم با توجه به رویکــرد رئیس قوه قضائیه 
مبنــی بر حمایت از تولید با نگاه ویژه شــاهد رفع 
این مشــکل باشیم.  ســخنان معاون هماهنگی 
امور اقتصادی اســتاندار تهــران در حالی مطرح 
می شــود که به گفته مدیرعامل پروژه، این پروژه 
بدون دریافت وام و با 150 میلیارد سرمایه گذاری 
احداث شــده که توقف آن سبب بیکاری ۳00 نفر 
شده است.اما احمد طاهری مدیرکل منابع طبیعی 
استان مشکل اصلی در ادامه فعالیت پروژه را وجود 
8 هکتار اراضی مجاور ایســتگاه تله کابین عنوان 
می کنــد که باید ۲ میلیارد و 600 میلیون تومان از 
سوی عوامل پروژه خسارت پرداخت شود چرا که 
به زعم منابع طبیعــی این اراضی جز اراضی ملی 

است که باید تعیین تکلیف شود.

استاندار خواستار شد؛
پروژه گردشگری »امین آباد« متوقف 

نشود
اســتاندار تهران از دســتگاه قضایی خواست، 
ضمن نظارت بر پروژه گردشگری روستای »امین 
آباد« فیروزکوه از توقف اجرای آن جلوگیری کند.

انوشــیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد رفع 
موانع تولید و ســرمایه گذاری اســتان تهران طی 
ســخنانی گفت: در خصوص طرح گردشگری در 
فیروزکوه باید بگویم، این طرح تمامی مجوزهای 
الزم را از مبــادی ذیربــط اخــذ کــرده اســت، 
دســتگاه های دولتی هرجا کــه حقوق بیت المال 
در این طرح تضییع شــده به درستی عمل  کردند.

وی افزود: در زمانی که در شرایط سخت اقتصادی 
قرار داریم نباید پروژه گردشگری را متوقف کنیم، 
ســال 98 بسیار حساس است و کشور مورد هجمه 
دشــمنان قرار دارد و باید در اقدام و عمل شرایطی 
فراهم کنیم تا رونق تولید را محقق کنیم.استاندار 
تهران ادامه داد: نظارت دســتگاه قضایی بر پروژه 
گردشــگری روســتای »امین آبــاد« فیروزکوه 
ضروری اســت، اما باید شرایط کشــور را در نظر 
بگیریم و در شهرستان فیروزکوه که با رشد منفی 
جمعیت روبرو اســت، اجرای ایــن طرح می تواند 

تحول آفرین باشد.
محســنی بندپی گفت: واگــذاری این اراضی 
مبتنی بر قوانین اســت چراکــه مالك این طرح 
مالك زمین تلقی نمی شــود و هر زمان که تخلف 
کند می توان زمین را بازپس گیری کرد، اشکاالتی 
که این طرح گردشگری دارد، در مقابل مزیت های 
آن بسیار ناچیز است و درخواست داریم تا این طرح 

ادامه پیدا کند.
وی افزود: مدیران فعلی دولتی که از این طرح 
دفاع می کنند در زمان واگذاری تصدی نداشــتند 
اما االن مدافع این طرح هستند، این طرح مصوبه 
شــورای برنامه ریزی و توسعه اســتان تهران به 
عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری در اســتان 
را دارد و با این ادله از دســتگاه قضایی درخواست 

می کنیم تا این پروژه ادامه پیدا کند.

اما و اگرهای جذب گردشگر در تنگه واشی؛

 سرانجام پروژه »سیب لند« چه می شود؟

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

پشت پرده تخریب بناهای غیر مجاز؛
از بررسی نقش دستگاه قضایی تا لزوم 

بازنگری در قوانین 

تخلیــه غیرقانونــی فاضــالب واحدهــای 
مســکونی ســاکنان مســکن مهــر فیروزکوه 

مشــکالت زیادی را به وجودآورده  اســت اهالی 
مسکن مهر کوچه شهید فامیلی فیروزکوه از عدم 
تحقق وعده هیات مدیره تعاونی مســکن ایثار در 
حل مشــکالت فاضالب؛ جدول بندی و آسفالت 

خیابانهای این منطقه گالیه مندند.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: درویشــی 
یکــی از اهالی خیابان شــهید فامیلی فیروزکوه 
در مصاحبه با ما گفــت: قرار بود کوچه ها جدول 
گذاری شود و قبل از آن هم مشکل فاضالب حل 
شــود اما متاســفانه هیچ کدام از وعده ها محقق 

نشــد و حتی وضعیت نســبت به گذشته بدتر هم 
شــده است.او افزود: علیرغم پیگیری های متعدد 
تــا کنون به نتیجه ای نرســیده ایم و بوی تعفن؛ 
ســاکنین این منطقــه را که بیش از 4 هزار نفر در 

آن سکونت دارند آزار می دهد.

تخلیه غیرقانونی فاضالب واحدهای مسکن مهر فیروزکوه

مسعود  حسینی

یادداشت



تجلیل از آتش نشانان فیروزکوه  مجمــع عمومی عــادی ســالیانه انجمن صنفی 
موسســات و شــرکتهای حمل و نقل شهرستان های 
فیروزکوه و دماوند طبق اطالعیه قبلی با حضور اکثریت 
اعضا و نماینده رســمی اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
با دســتور استماع گزارش هیئت مدیره،استماع گزارش 
بازرسین و انتخاب بازرس برای یك دوره یکساله برگزار 

شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: الزم به ذکر اســت سید 

احمد حسینی بعنوان رئیس،سید مسعود حسینی بعنوان 
نائب رئیس و سید عسگر حسینی بعنوان خزانه دار اعضای 
هیئت مدیره فعلی این انجمن را تشکیل و اکبر گرجی نیز 
عهده دار سمت بازرســی ادوار گذشته این انجمن بوده 
است. گفتنی است اکبر گرجی مدیر شرکت حمل و نقل 
فردوس بار البرز در انتخابات امروز بعنوان بازرس اصلی و 
سید محسن حسینی مدیر شرکت حمل و نقل نوین سیر 

یاران بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

  سه شنبه 23  مهر 1398   شماره 5504

تیم فوتسال کارکنان دانشــگاه آزاد اسالمی فیروزکوه در دیدار فینال مسابقات 
اســتان تهران در یك بازی ســخت و نفس گیر با نتیجه ۳ بر ۲ در ضربات پنالتی تیم 
کارکنــان دانشــگاه آزاد رودهن را مغلوب خود کرد و به مقــام قهرمانی این دوره از 

مسابقات دست یافت.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: همچنین تیم کارکنان دانشــگاه آزاد پردیس 
طبق نظر کمیته فنی و مســئولین برگزاری مسابقات به عنوان تیم اخالق برگزیده 

و کاپ اخالق اهداء شد.
مســابقات فوتسال دانشگاه های آزاد اسالمی اســتان تهران با حضور ۳00 نفر 

در قالب 17 تیم از ســیزدهم لغایت هجدهم مهرماه به میزبانی واحد دماوند برگزار 
شد.در پایان بازیها سکوهای قهرمانی به ترتیب زیر کسب شد:دانشگاه آزاد اسالمی 
فیروزکوه ،دانشــگاه آزاداسالمی رودهن ،دانشگاه آزاداسالمی دماوند، کاپ اخالق 

دانشگاه آزاد اسالمی پردیس.

تیم فوتسال دانشگاه آزاد فیروزکوه؛ قهرمان مسابقات استان تهران 

طی بررسی های کارشناسی و بحث و تبادل 
نظر اعضای کمیته آرد و نان شهرستان و پس 
از ســیر مراحل قانونی نرخنامــه جدید نان به 
شــرح ذیل مصوب و جهت ابالغ به واحدهای 

نانوایی به اتحادیه نانوایان ابالغ شد .

خبرنگار جام جــم فیروزکوه: نان 
لواش یارانــه ای ۲700ریال)وزن چانه 160 
گرم( ؛ آزاد ۳000 ریال)وزن چانه 140 گرم(.

نان بربری یارانــه ای 8500 ریال)وزن چانه 
550 گرم( ؛ آزاد 10000 ریال)وزن چانه 550 

گرم(.نان ســنگك 9500 ریال)وزن نان 400 
گرم( ؛ آزاد 1۲000 ریال)وزن نان 400 گرم(.

نان تافتــون یارانه ای 5000 ریال )وزن چانه 
۲80 گــرم( ؛ آزاد 6000 ریال )وزن چانه ۲50 

گرم(.

نرخ نامه جدیـد نان ابـالغ شـد 

ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

معاون عمرانی فرمانداری فیروزکوه از وقوع آتش 
سوزی در حدود ۳0 هکتار از اراضی ملی منطقه هر باج 

امین آباد خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: حیدر قاسم زاده 
گفــت: روز جمعه منطقه هرباج امین آباد طعمه حریق 

شد.
قاســم زاده اظهار کرد: این آتش ســوزی با حضور 

راهداری و حمل ونقل جاده ای، آتش نشانی روستای 
آتشان و شــهرداری فیروزکوه، آب فاضالب شهری، 
هالل احمر، منابع طبیعی ،بخشداری و نیروی انتظامی 

ساعت17 مهار شد.
وی در پایــان از همکاری شــهرداری، اداره منابع 
طبیعی و ســایر عوامل امدادی این شهرستان تشکر 

و قدردانی کرد.

30 هکتار از مراتع روستای امین آباد طعمه حریق شد

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت های حمل و نقل 

خبرنــگار جام جــم فیروزکوه:  مراســم 
گرامیداشــت 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی با حضور 
مهدی یوســفی جمارانی فرماندارفیروزکوه، اعضای 
شورای اسالمی شــهر، پرج شهردار فیروزکوه، معاون 

عمرانی فرماندار، بخشــدار مرکزی و دیگر مســئولین 
برگزار شــد. گفتنی است در پایان این مراسم نیز اهدای 
درجه به آتش نشانان ســازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهرداری فیروزکوه برگزار شد.

سرپرســت اداره حفاظــت محیط 
زیست شهرســتان فیروزکوه، از امحاء 
محصوالت غیر قابل استفاده و ضایعاتی 
یك واحد تولیدی در این شهرستان خبر 

داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: 
فرشاد فیروزنیا، با اعالم این خبر گفت: 
با توجه به پایش های زیست محیطی از 
صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی در 
شهرستان،  یك واحد تولیدی درخواست 
حضور کارشناســان این اداره را در زمان 
امحاء  محصوالت ضایعاتی و غیر قابل 
اســتفاده را داشــته که کارشناسان این 
اداره در محل حاضر شــده و براســاس 
اســتانداردها و ضوابط  زیست محیطی 

مالک  عمــل محصــوالت را معدوم 
کردند

گشت مشترک محیط زیست 
فیروزکوه و سوادکوه

سرپرســت حفاظت محیط زیست 
فیروزکــوه، از انجام گشــت وکنترل 
مناطــق که بــه صورت مشــترک با 
مامورین اجرائی اســتان مازندران خبر 
داد.فرشــاد فیروز نیا بــا اعالم این خبر 
گفت: قسمتی از مناطق آزاد ارجمند در 

نوار مرزی  استان مازندران قرار دارد.
سرپرســت حفاظت محیط زیست 
فیروزکــوه افزود:ازآنجائیکه  مهمترین 
وظیفه مامورین اجرائی گشت وکنترل 
مناطق می باشد، مامورین اجرائی مستقر 
در ســرمحیط بانی ارجمند با مامورین 
اجرائی مســتقر در شهرستان سواد کوه  
به صورت همزمان گشــت مشــترکی  
به صورت پیاده در مناطق داشــتند که 
خوشــبختانه موردی ازتخلف شــکار 
وصید غیر مجاز مشاهده و گزارش نشد .

ضایعات  یک واحد تولیدی امحا شد 
رئیــس صمت فیروزکوه دربــاره تنظیم بازار ایام 
محرم اظهــار کرد: اقالم ویژه مــاه محرم و صفر از 
ســوی عامالن تهیه توزیع در سطح شهرستان مورد 

عرضه قرار گرفت.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: سعید کیانی در 
خصوص تنظیم بازار ایام محــرم وصفر اظهار کرد: 
بــرای این ایام، طرح توزیع اقــالم ویژه ماه محرم و 
صفر در نظر گرفته شده است.رئیس صمت فیروزکوه 

دربــاره کاال هایی که در این طــرح برای هیات های 
مذهبی در نظر گرفته شده است، گفت: برنج، روغن، 
شــکر، مرغ، گوشــت قرمز و چای در قالب این طرح 

عرضه می شود.
وی با اشاره به قیمت عرضه این کاال ها خاطرنشان 
کرد: این اقالم بر اســاس قیمت هــای مصوبی که 
سازمان حمایت تعیین کرده بین هیات های مذهبی 

عرضه می شود.

اقالم ویژه ماه محرم و صفر توزیع شد  

فرماندار فیروزکوه گفت: اســحاق جهانگیری 
معــاون اول رئیس جمهور ۲۳ مهر به شهرســتان 
فیروزکوه  ســفر خواهد کرد.  دراین ســفر یکروزه 
رئیــس ســازمان برنامه و بودجه کشــور و وزرای 
آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و صمت، معاون 

اول رئیس جمهوری را همراهی خواهند کرد. 

به گزارش روابط عمومــی فرمانداری، مهدی 
یوســفی جمارانی افزود: افتتاح رسمی واحد های 
تولیدی عالیفرد )سن ایچ (، شیوا و مرکز اصالح نژاد 
دام ســبك »دام گســتر« اهم برنامه های اسحاق 
جهانگیری در ســفر یکروزه به شهرســتان خواهد 

بود.

معاون اول رئیس جمهور مهمان فیروزکوه می شود 

جناب آقای دکتر صدرا یادسار
متخصص قلب و عروق بیمارســتان امام خمینی ) ره( شهرســتان فیروزکوه  با نهایت تکریم و احترام، زحمات شایسته و تخصص 
بســیار خوب جنابعالی در امور درمانی قلب و عروق و خدمت به شــهروندان فیروزکوه را به فال نیک گرفته و بر خود الزم می دانم تا به 
نمایندگی از مردم فهیم فیروزکوه از تالش و حمیت مجدانه جنابعالی تشکر و قدردانی داشته باشم. از خداوند منان توفیق بیش از پیش 

سیف اهلل کتالحضرتعالی را مسئلت دارم.
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170 کیلو مواد فاســد 
کشف و ضبط شد 

خبرنگار جام جــم فیروزکوه:  پیرو 
دســتور دکتر عباس رضایی دادستان محترم 
شهرســتان فیروزکوه گشت مشترکی با حضور 
نمایندگان دادستانی، بازرسان بهداشت محیط 
شــبکه بهداشــت، پلیس اطالعات و امنیت، 
بازرســی اداره صمــت و اصنــاف، تعزیرات و 
دامپزشــکی از مراکــز تهیه، توزیــع و عرضه 
مواد غذایــی با هدف نظارت بــر کنترل بازار 
و جلوگیــری از توزیع کاالهای فاســد و فاقد 
شرایط بهداشتی انجام شد و مقدار بیش از 170 
کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشــته  در 

دو مرحله کشف وضبط گردید .

8 تن مواد غذایی فاسد معدوم شد 
  8 تــن و 600 کیلوگرم مواد فاســد، بدون 
مجوز بهداشــت و تاریخ مصرف گذشته کشف 

و ضبط شده در فیروزکوه معدوم شد.
سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 
فیروزکوه گفت: در گشت مشترک کارشناسان 
بهداشت محیط و اداره صنعت، معدن و تجارت 
و دیگر ادارات این شهرستان در 5 ماهه گذشته  
در سطح شهر حدود 9 تن مواد غذایی ؛ آرایشی 
؛ بهداشتی و دارو بدون مجوز بهداشت و تاریخ 

مصرف گذشته کشف و جمع آوری شد.
مجتبی بنداد کرمانی افزود: این گشــت ها 
بصــورت مســتمر از واحدهــای صنفی این 

شهرستان انجام می شود.
او از همشــهریان خواست تا ضمن دقت در 
اطالعات درج شــده بــر روی کاال ها در زمان 
خرید، در صورت مشــاهده تخلف مراتب را به 

مرکز بهداشت شهرستان اطالع دهند.

برگزاری یادواره ها زنده نگه داشــتن یاد وخاطره 
شهداست  

اول باید ببینیم شــهیدان چه کســانی هستند و چه کاری 
انجام داده اند تا در نتیجه معلوم شــود که چرا باید یادشــان را 

زنده نگهداریم.
به همین خاطر به چند نکته اشاره می کنیم:

1. شــهید به انسان با تقوا، دیندار و مخلصی گفته می شود 
که در راه خدا برای دفاع از حق، قیام کرده و کشته شده است.

۲.بزرگترین کاری که شــهیدان کردند این بود که برای 
امنیت، آرامش، آسایش، عزت، حفظ ناموس، آب و خاک وطن 
از ارزشمند ترین چیزهای خود که جان، جوانی، همسر، فرزند 

و دیگر عزیزانشان باشد در راه خدا گذشتند و کشته شدند.
اما چرا باید یادشان را زنده نگه داریم:

1. در هر زمانی هم حق وجود دارد و هم باطل، اگر حق کم رنگ شود باطل پررنگ می شود. 
اگر باطل پررنگ شــود چون خود خواهی، تکبر، زور گوئی، آزادی بی قید و شــرط و هر صفت 
زشتی که تصور شود در ذاتش هست. در صورتی که بر جو حاکم شود. موجب هرج و مرج، ناامنی، 
تجاوز و هر عمل زشتی که از باطن پلید باطل به وجود می آید بر محیط زندگی انسانها حاکم شده 
و موجب ظلم و جنایت می شــود چنانکه تاریخ دل پری دارد از ظلم ظالمان.اما در مقابل اگر حق 
پر رنگ شــده و بر جو حاکم شود تمام صفات پسندیده ای که در شان یك انسان است در جامعه 

ظاهر شده که کمترین آن احترام به حق و حقوق یکدیگر است.
۲. چون شهیدان برای دفاع از حق به پا خاستند و از همه چیز خود گذشتند تا حق پر رنگ بماند 
نه باطل، با گذشتن از جانشان به تکلیف خود عمل کردند اما کسانی که می مانند نیز تکلیفی دارند و 
آن زنده نگهداشتن یاد شهیدان است، راه آنان و آرمانهای واالی آنان را حفظ کنند. به عبارت دیگر 
شــخصیت هر کسی بر اساس اعتقاداتش شکل می گیرد و زنده نگهداشتن یاد شهید یعنی زنده 
نگهداشتن شخصیت شهید و زنده نگهداشتن شخصیت شهید یعنی زنده نگهداشتن اعتقادت 
ایشان و زنده نگهداشتن اعتقادات وی یعنی زنده نگداشتن حق و از آنجائی که باطل هیچ وقت 
آرام نمی نشــیند و از هر راهی مانند ایجاد شبهه افکنی، ایجاد ترس و وحشت، وعده های جوان 
پســندانه و... برای از بین بردن حق تالش می کند. لذا باید ما با زنده نگهداشتن شخصیت هائی 
که برای دفاع از حق از جان خود گذشــتند در مقابل باطل ایستادگی نمائیم و الزم است تا روزی 
کــه خداوند وعده داده اســت امام زمان می آید و زمیــن را از وجود ظلم و ظالم پاک می کند این 

مقاومت را ادامه دهیم.
۳. زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شــهدا و صالحان باعث می شود که مردم به سوی کارهای 
خیر تشویق شوند و روحیه ایثار و از خود گذشتگی به خاطر خدا برای همنوع خود در جامعه رواج 
پیدا کند و انسان ها از روحیه خود خواهی و خودبینی خارج شوند و خالصه اخالق حسنه در جامعه 

ترویج داده شود.
4. نکته دیگر اینکه وقتی کسی لطفی در حق ما می کند ادب، اخالق و انسانیت حکم می کند 
که از وی تشکر نمائیم. آیا اینکه شهدا از جان خود و از لذت بردن در کنار عزیزان خود گذشتند تا 

جان و مال و مهمتر از همه ناموس و خاک ما حفظ شود این لطف نیست؟
این باالترین درجه لطف است اگر کسی بتواند برای دیگری انجام دهد. خب آیا چنین شخصی 

مستحق تشکر و قدر دانی شدن نیست؟ 

فرماندارفیروزکوه: ادارات در ارائه خدمات هماهنگ نباشند، دولت و مردم آسیب می بینند

مدیــر جهاد کشــاورزی فیروزکوه در 
مراسم برگزاری روز مزرعه سیب زمینی 
از کشــت 750 هکتار سیب زمینی و پیش 
بینی برداشــت بیش از ۲0 هزار تن از این 

محصول تا پایان فصل خبر داد.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: 
مراســم روز مزرعــه ســیب زمینــی با 
عنــوان مزرعــه الگویی ســیب زمینی، 
باحضور فرازی مدیر جهاد کشــاورزی، 
آقایی رئیس اداره ترویج ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان تهران، کارشناس 
مســئول زراعت ســازمان، کارشناسان 
مدیریت جهــاد کشــاورزی و ۲5 نفر از 
کشاورزان شهرســتان در مزرعه شرکت 

ران فیروزکوه برگزار شد.
فــرازی، مدیــر جهــاد کشــاورزی 
فیروزکوه طی ســخنانی در این مراسم، 
برگزاری و ارتقاء دوره های آموزشی را از 
اولویت های این نهاد برشمرد و گفت: درا 
ین مراسم در خصوص آخرین یافته های 

روش های کشت انواع ارقام تجاری سیب 
زمینی، فرآیندهای کاشــت، داشـــت، 
برداشــت ســیب زمینی، نحوه آبیاری و 
انبارداری ســیب زمینی توضیحاتی ارائه 
شــد.وی اظهار داشت: درســال زراعی 
جاری بیش از 750 هکتار به کشت سیب 
زمینی دراین شهرستان اختصاص یافت 
و پیش بینی می شــود تاپایان فصل بیش 
از ۲0 هــزار تن ســیب زمینــی از مزارع 
شهرستان برداشت شــود.گفتنی است؛ 
ســیب زمینی های معــروف فیروزکوه از 
مرغوب ترین ســیب زمینی های کشور 
بــوده و چــون این شهرســتان موقعیت 
کوهســتانی دارد، یکی از تولید کنندگان 
بزرگ سیب زمینی در استان تهران است.

2 هزار تــن گــردو از باغات 
فیروزکوه برداشت می شود

مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه گفت: 
متوســط برداشــت گردو    سه و نیم تن در 
هر هکتار از باغات این شهرستان است . 

به گزارش خبرگزاری صداوســیما رضا 

فرازی افزود: با توجه به بارش های خوبی 
که امسال داشــته ایم پیش بینی می شود 
که ۲000 تن گردو از باغات این شهرستان 

برداشت شود . 
روســتای حصاربــن در 6۳ کیلومتری 
جنوب شــرقی فیروزکوه واقع شده که به 
واســطه داشــتن آب و هوای مناسب جزء 
مناطق صاحب نام تولید گردو محســوب 
می شود .رییس شورای اسالمی روستای 
حصاربن گفت: پوست کاغذی ؛ مغز سفید 
و درصد بــاالی چربی از ویژگی های مهم 

گردوی این منطقه است . 
علی بابا شــاه حســینی افــزود: این 
ویژگی هــای منحصربــه فــرد موجب 
شــده تا مشــتری در فصل برداشــت به 
صورت مســتقیم گردوی مــورد نیاز خود 
را از باغــداران در محل خریــداری کنند 
.برداشــت گردو تا نیمه آبــان ماه در این 

شهرستان ادامه دارد .

کشــت کلــزا در 90 هکتار از 
اراضی زراعی فیروزکوه

مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
فیروزکوه از کشــت 90 هکتار کلزا در این 

شهرستان خبرداد.
فــرازی بــا بیان ایــن مطلــب افزود: 
دانه روغنی کلزا که در ســه ســال اخیر در 
شهرســتان فیروزکوه ترویج وکشت شده 
است، جهت استحصال روغن مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی ادامه داد: جهت کشت این محصول 
از دو رقم اصالح شــده نپتون و هیدرومل 
که در سنوات گذشته سابقه عملکرد باالیی 
در این شهرســتان داشته اند استفاده شد.به 
گفته مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
فیروزکوه، دانه روغنی کلزا حدود 55درصد 
روغــن داشــته و روغن کلزا بــه علت این 
که دارای اســید چرب اشــباع نشده و فاقد 
کلســترول اســت از کیفیت تغذیه باالیی 

برخوردار است.
فرازی تصریح کرد: ایــن گیاه معموال 
درتنــاوب با محصوالت کشــاورزی مانند 
گندم وجو کشــت می شود و درکنترل آفت 

وبیماری ها وعلف های هرز موثر است.

کشت ۲۰ هزار تن سیب زمینی در ۷۵۰ هکتار 
از اراضی فیروزکوه

خبر

7 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

معاون سیاســی امنیتی و اجتماعــی فرماندار فیروزکوه 
گفت: موضوع بهداشــت و روان باید اجتماعی شود که در این 
امر بهتر است از مشارکت سمن ها وخیرین بهره گیری شود.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: جلسه کارگروه سالمت 
وامنیت غذایی شهرستان فیروزکوه به ریاست معاون سیاسی 
امنیتــی و اجتماعی فرماندار و با حضور کرمانی سرپرســت 
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فیروزکوه و دیگر مسئولین 

در سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار شد.معاون سیاسی 
امنیتــی و اجتماعی فرماندار فیروزکوه در این جلســه گفت: 
الزمه دســتیابی به جامعه ای پویا برخورداری شهروندان از 

سالمت جسمی وروحی می باشد.
حجت اهلل حســن زاده تصریح کرد: فلســفه تشــکیل 
کارگروه ســالمت امنیت غذایی با هدف انجام اقدامات موثر 
ســازمان های ذیربط ،تصمیمات وراهبردهای موثر در حوزه 

ســالمت جامعه می باشــد.در ادامه بنداد کرمانی سرپرست 
شــبکه بهداشت و درمان شهرســتان به مناسبتهای تقویم 
بهداشتی در ماه مهر )روزجهانی بهداشت محیط-روزجهانی 
قلب-هفته ملی سالمت زنان وکودکان-روزجهانی وهفته 
ملی ســالمندان-روزجهانی غذا (اشــاره کرد ودر راســتای 
ارتقای سطح بهداشتی شهرستان بر همکاری ادارات ذیربط 

تاکید کرد.

تاکید معاون فرماندار بر مشارکت سمن ها و خیرین در حوزه سالمت 

 محمد مرادپور
 سرپرست و خبرنگار جام جم 

شهرستان  فیروزکوه

فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت: مسئوالن باید با ریشه یابی مشکالت با دید وسیع تر 
و تعریف ضوابط به منظور رفع موانع راهکار ارائه دهند و دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات 

هماهنگ باشند تا دولت و مردم آسیب نبینند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه، مهدی یوسفی جمارانی روز چهارشنبه در 

نشست بررسی مشــکالت گازرسانی به روستاهای فاقد گاز که با حضور مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان تهران در فرمانداری فیروزکوه برگزار شد اظهار داشت: می بایست نسبت به رفع 
مشکالت نگاه فرا بخشی داشته باشیم، چراکه ارائه خدمات به روستائیان و شهروندان وظیفه 
اصلی نظام است. فرماندار فیروزکوه با اشاره به گازرسانی به روستاهای فاقد گاز فیروزکوه اظهار 

داشت: نکته اول قابل توجه این است که خسارت بر زیر ساخت ها به حداقل برسد و همچنین 
سرعت بخشیدن به کار باید در اولویت باشد. یوسفی جمارانی افزود: این اقدام در مسیر سمنان 
انجام می شود لذا تسهیل در روند پروژه محور فیروزکوه و سمنان نیز اهمیت دارد. وی تأکید کرد: 

اولویت اول گازرسانی به مردم پشت کوه است که ساکنان آن عمدتاً عشایر هستند.
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بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن
حافظکاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

با حضور جمعی از مسئوالن؛

جشنواره کشوری به منظور بازگشایی مسیر دیواره فیروزکوه برگزار شد
جشــنواره کشــوری جهــت بازگشــایی مســیر 
دیواره، واقع در پشت راه آهن فیروزکوه با حضور 
مهدی یوســفی جمارانــی فرماندار شهرســتان، 
امیــری ارجمنــد  امام جمعه شهرســتان، ســرو 
حوری سرپرســت هیات کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی استان تهران )ستار وطنی رئیس هیئت 
کوهنــوردی وصعودهای ورزشــی فیروزکوه( و 
جمعی از کوهنوردان اســتان تهران و شهرستان 

فیروزکوه برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: ابتدا ســتار وطنی 
رئیــس هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشــی 
شهرســتان فیروزکــوه بــه مدعویــن ومهمانان 

حاضر در جلســه خیر مقدم گفت.
ســپس ســرکار خانم حوری سرپرســت هیئت 
کوهنوردی وصعودهای ورزشــی اســتان تهران 
طی سخنانی به اهداف جشنواره کشوری به جهت 
بازگشایی مسیر دیواره درشهرستان فیروزکوه 
اشاره کرد وگفت: ورزش کوهنوردی از اهمیت 

بسیار خوبی برخوردار است.
 بطوری که برای سالمت وتندرستی اثر ممتازی 
دار د ودروجود انسان تنوع وشورو نشاط خاصی 

ایجاد می کند. 
وی همچنیــن از هیئت کوهنوردی شهرســتان 
فیروزکــوه به جهــت فعالیتی که در شهرســتان 

دارند تشکر کرد.
در ادامــه ایــن مراســم مهنــدس یوســفی 
جمارانی  فرماندار فیروزکوه  با اشــاره به اینکه 
این شهرســتان دارای کوه های مرتفعی است که 
کوهنــوردان ملی و بین المللی آنهــا را به منظور 
تمریــن و بــاال بــردن آمادگــی خود مقصــد قرار 
مــی دهند گفت: ایــن ظرفیت طبیعــی می تواند 

فیروزکــوه را به یکــی از قطب هــای کوهنوردی 
کشور تبدیل کند.

مهدی یوسفی جمارانی در جشنواره بازگشایی 
مســیر دیــواره ایــن شهرســتان با بیــان اینکه 
فیروزکــوه منطقــه ای مملــو از کوه هــا، رودها، 
دره ها و منابع طبیعی  و بکر اســت اظهار داشــت: 
همــواره برگــزاری جشــنواره ها و المپیادهــای 
علمی و ورزشــی یک فرصت مناسب برای انتقال 

فرهنگ و شــناخت مزیت های نسبی است .
وی تأکیــد کرد: جشــنواره بازگشــایی مســیر 
دیــواره فیروزکــوه آغازگر یک حرکــت فراملی 
در این شهرســتان  است و امیدواریم در آینده 
شــاهد برگزاری مســابقات ملی و بین المللی در 

فیروزکوه باشیم.
ایــن مقام مســئول افــزود: می تــوان در این 
جشــنواره بــر مزیت هــای نســبی متمرکز شــد 
و بــا معرفــی جاذبه های گردشــگری و ورزشــی 
شهرســتان در حــوزه کوهنــوردی، غارنــوردی 
و صخــره نوردی زمینه ســاز اتفاقــات خوبی در 

فیروزکوه شد.
یوســفی جمارانی در ادامه با اشــاره به اینکه 
یکــی از ورزش هــای ارزشــمند و بســیار مفید 
کوهنــوردی اســت گفــت: کوهنــوردی تنها یک 
ورزش نیســت بلکــه شــور و نشــاط همــراه بــا 
اســتقامت را بــرای بهتر زیســتن و بهتر زندگی 

کردن در افراد ایجاد می کند.
فرماندار فیروزکوه گفت: کوهنوردان همواره 
با انگیزه و امید فراوان مشــکالت را پشــت سر 
گذاشته و با آنها مبارزه می کنند و با فتح قله های 
متعــدد هیچ وقت از صعود خســته نمی شــوند و 

این نگرش نیاز جامعه امروز ما می باشــد.


