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دســتاوردهاي  مقدس  دفاع 
خوبی براي ایران به ارمغان آورد 

دبیرخانه هیات مرکزی؛ مسئول 
نظارت بر انتخابات محلی

برخورد قضایی در انتظار 
رانندگان متخلف سرویس 

مدارس

الفبای شیعه سازش نیست  
مقاومت است

حجت االســام عباسپور؛ امام جماعت شهرک آل یاســین فیروزکوه در جمع عزاداران حسینی روستای بادرود 
اظهار داشت: الفبای شیعه سازش نیست بلکه الفبای شیعه مقاومت است، چرا بعضی ها این امر را وارونه کرده و آن را 
به زبان انگلیسی می خوانند؛ سیدالشهدا )ع( میان حق و باطل را جبهه بندی می کند اما مسئولین ما )با چه کسی!!( به 
دنبال سازش و مذاکره هستند، در آن زمان سر منشا کفر یزید بوده، امروزه مگر جبهه کفر کجاست!؛ انسان باید این 

خط را بشناسد و نسبت به تفکری که...

عزم جزم دولت 
برای غلبه بر مشکالت 
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فیروزکوه

حل مشکل مدارس، نیازمند نسخه های محلی

»میناکاری«؛ هنری پردرآمد در سایه تحکیم 
جایگاه اجتماعی بانوان 

فراهم نمودن شرایط مناسب برای اشتغالزایی بانوان یکی 
از موضوعاتی اســت که به موجب آن وجود زنان برای پیشبرد 
اهداف اقتصادی خانوار بیشتر به رسمیت شناخته می شود. 

شهرســتان فیروزکــوه نیــز در ســال های اخیر به واســطه 
احســاس مســئولیت اجتماعی بانوان در مقوله اشــتغالزایی 
مناسب ظاهر شده و طی این روند می تواند دورنمای درخشانی 

از حضور بانوان در شهرستان داشته باشد. 
مهدیه سراج، بانوی کارآفرین شهرستان که با کسب انگاره 
و تجارب چندین ساله در صنعت میناکاری و لعاب کاری بر روی 
ســفال موفق به تولید آثار فراوانی شــده است در حال حاضر 
یکی از بانوان کارآفرین شهرســتان قلمداد شده  که موفق به 

دایر نمودن مرکز آموزشی گردید .
خبرنــگار جام جــم فیروزکوه به واســطه وظیفــه اجتماعی 
خویــش گفتگویی با ایــن بانوی کارآفرین انجــام  داده که نظر 

مخاطبان عزیز را به آن جلب می کنیم. 
وی گفت: طبیعتا دایر نمودن هر کسب و کاری مستلزم وجود 
ذوق و عالقه نســبت به آن بوده و آموزش ها و تجریبات قبلی 
بنده ســبب گردیده اســت تا ذهنیت دایر نمودن چنین مرکز 

آموزشی از حدود 2 سال پیش به ذهنم خطور کند. 
وی با اشــاره به اینکه علی رغم فعالیت رشــته های مختلف 
صنایع دستی در شهرستان فیروزکوه، مرکز آموزش میناکاری 
روی ســفال برای نخستین بار در شهرســتان دایر شده است 
گفــت: محصــوالت عرضــه ای در صنــوف شهرســتان تولیــد 
شهرســتان های دیگر بوده و بــا پویایی این صنعت انحصارش 

در شهرستان شکسته خواهد شد.
سراج اصلی ترین هدف دایر نمودن چنین مرکزی را تحکیم 
جایگاه اجتماعی بانوان شهرستان و استقالل در مقوله اقتصادی 
دانست و تصریح کرد :  بعد از طی مراحل آموزشی برای  بانوان 
شهرســتان، این حرفه را می توان به عنوان نوعی کار در منزل 
قلمداد نمود که بانوان محترم می توانند تمامی مراحل تولیدی 

خویش را در کنار وظایف  زندگی شان انجام دهند. 
سراج گفت: به لطف وجود فضای مجازی بخش قابل توجهی از 
عرضه و فروش تولیداتم از طریق فضای مجازی انجام می شود، 
اما به دلیل اینکه دورنمای بســیار وسیع و بزرگتری نسبت به 
حرفــه خود داشــته ام  تصمیم گرفتــه ام  در کنار فعالیت های 
مجــازی زمینه آموزش و راه اندازی کارگاه حقیقی و فیزیکی را 

نیز فراهم نمایم. 
وی تصریح کرد: بی شــک آموزش ایــن صنعت برای بانوان 
سرپرســت خانوار، دارای ســابقه موثر کیفری و تحت پوشش 
بهزیســتی و کمیته امــداد علی رغم اعمــال تخفیف ویژه قطعا 

راهی برای ایجاد درآمدی پایدار محسوب می شود .
این بانوی میناکار خاطر نشــان کــرد: تنها هزینه ای که بابت 
طی نمودن روند آموزشی از بانوان دریافت خواهد شد، هزینه 
مربــوط به مواد اولیه بوده و هیــچ هزینه ای برای آموزش این 

صنعت از هنرآموزان دریافت نخواهد شد. 
وی یادآور شــد: فارغ از بعد شخصی و اشتغالزایی آموزش 
و یادگیری این صنعت برای شهرســتان نیــز از جایگاه عمومی 
برخوردار خواهد بود، چرا که در زمان دایر شــدن نمایشــگاه 
هــای صنایع دســتی، مطبوع واقع شــدن آثار تولیــدی بانوان 
شهرســتان  می توانند سبب اعتال و برند سازی نام شهرستان 

شود .
ســراج ضمن تشــکر از حمایت اداره صنایع  دستی، میراث 
فرهنگی و گردشــگری گفت: دورنمای آتی بنده در ســطح ملی 
خالصه شــده و امیدوارم  آثار تولید شــده شهرســتان در حد 
مطبــوع و مرغوب واقع شــده که بتوانیم با  صــادرات  آن برای 

کشور ارز آوری  داشته باشیم.
وی حمایــت تمــام قد از صنایع دســتی شهرســتان توســط 
مســئولین  و مردم را اصلی اجتنــاب ناپذیر در جهت افزایش 
قوت قلب هنرجویان دانســت و افزود: به دلیل ماهیت هنری 
آثار تولید شــده هنرجویان این مرکز، شهروندان و مسئولین 
محترم می توانند  از آنها برای هدایای مناســبی نیز اســتفاده 

کنند. 
سراج خاطر نشان کرد: تمامی هنرجویان این مرکز می توانند 
بعد از طی روند آموزشی » از صفر تا 100 « توسط  این مرکز به 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی شده 
و بعد از احراز صالحیت توســط آن نهاد محترم می توانند خود 

نیز اقدام به دایر نمودن کارگاه و جذب هنرجو نمایند. 
ایــن بانــوی کارآفرین در پایــان تصریح کرد:خوشــبختانه 
روحیات بانوان شهرســتان  سبب شده  تا استقبال مناسبی از 
روند آموزشی صورت گیرد و امید دارم ادامه این روند موجب 
پویایی بانوان شهرســتان در عرصه صنایع دســتی شهرستان 

شود.
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جمارانییکیازفرمانداران
برتراستانتهرانشد

دســتگاه های برتر اســتان تهران در ۶ محور بر 
اســاس ارزیابی عملکرد آنها در طول ســال ۹۷، در 
بیست و یکمین جشنواره شــهید رجایی این استان 
معرفــی شــدند در این دوره از جشــنواره که نتیجه 
ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سال ۹۷ است، در بخش 
شاخص های عمومی، سه دستگاه سازمان حفاظت 
محیط زیســت، اداره کل امــور اقتصادی و دارایی و 
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزیده شدند.

خبرنگارجامجــمفیروزکوه: در بخش 
شــاخص های اختصاصی، سه دســتگاه، سازمان 
نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس، بنیاد شهید و 
امور ایثارگران تهران بزرگ و ســازمان امور مالیاتی 
شــهر و استان تهران برگزیده شدند.در بخش کسب 
باالترین رضایتمندی ارباب رجوع، ثبت احوال استان 
تهران باالترین امتیاز را کسب کرد.مسعود قادی پاشا 
مدیرکل پزشکی قانونی استان، »رضا گل محمدی« 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان، »ناهیدحیدری« 
مدیر تامین اجتماعی غــرب تهران بزرگ به عنوان 
مدیران برگزیده اســتانی معرفی شدند.در این دوره 
از جشــنواره که نتیجه ارزیابی عملکرد دســتگاه ها 
در سال ۹۷ اســت، »سیاوش شــهریور« فرماندار 
شهرستان شــمیرانات، »مهدی یوسفی جمارانی« 
فرماندار شهرســتان فیروزکوه، »حســین کاغذلو« 
فرماندار شهرستان ورامین، »حسین توکلی کجانی« 
فرماندار شهرستان مارد، »بهمن خطیبی« فرماندار 
شهرســتان قرچک و »عیســی فرهادی« فرماندار 
شهرســتان تهران به عنوان فرمانــداران برگزیده 
استانی معرفی شدند.همچنین شرکت آب و فاصاب 
روستایی استان تهران، شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان تهران و اداره کل امور روستایی و شوراهای 
اســتانداری تهران در بخش محور اقتصاد مقاومتی 

برگزیده استانی شدند.

ورزشــکاران همایش
عاشوراییدرفیروزکوه

همایش ورزشــکاران عاشــورایی )زنجیر 
زنی و ســینه زنی ورزشــکاران( در شهرستان 
فیروزکوه با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان، 
رئیس اداره تبیلغات اســامی و کارشناس امور 
قرآنی اداره تبلیغات اسامی فیروزکوه از محل 
اداره ورزش و جوانان به ســمت آستان مقدس 

امامزاده اسماعیل)ع( برگزار شد.
خبرنگارجامجمفیروزکوه:همایش 
ورزشکاران عاشــورایی هر سال به همت اداره 
ورزش و جوانــان شهرســتان فیروزکــوه به 
مناســبت فرارســیدن روز هفتم سرور و ساالر 
شــهیدان؛ امام حســین)ع(؛ در این شهرستان 

برگزار می گردد.

2۷ شــهریور  واژگونی یک دستگاه تریلر کمر کشن با محوله بیل مکانیکی  در 
محدوده روستای هرانده دو نفر را از هوطنان عزیزمان را به کام مرگ کشانید.

خبرنگارجامجمفیروزکوه:سرگرد آقاجانی رئیس پلیس راه شهرستان 
در دقایق نخست این سانحه جانکاه در تماس با خبرنگار روزنامه جام جم فیروزکوه 
این خبر  را تایید  کرد و گفت: متاسفانه دو نفر از سرنشینان تریلر  در دم جان باختند.

وی در تشــریح علت این ســانحه گفت : با توجه به اینکه محموله این کشنده 
محموله ترافیکی بوده و چنین ناوگانی نباید از سرعت مطمئنه تخطی داشته باشد 
متاسفانه تخطی از سرعت مطمئنه و  عدم کنترل کشنده سبب خارج شدن از مسیر 
،واژگونی  و وقوع این ســانحه جانکاه شد. رئیس پلیس راه شهرستان اضافه کرد : 
در دقایق ابتدایی سانحه تمامی دستگاه های خدماتی و امداد رسان در محل حاضر 

شــدند که ضمن پیشــگیری از بروز حوادث موازی ،تاش خویش را برای نجات 
سرنشینان انجام دادند که متاسفانه کار ساز واقع نشد.

ســرگرد آقاجانی در پایان گفت :علت فوت این افراد خارج شدن محموله فوق 
ســنگین آنها از روی کشنده و فرود برخی از قســمتهای آن به روی اتاق کشنده 

بوده است.

واژگونیتریلر2نفررابهکاممرگکشاند

فرماندار فیروزکوه گفت: هر مدرسه ای نسخه محلی و قابل استفاده خود 
را می خواهد چرا که تنها مدیران مدارس مســائل و مشــکات را از نزدیک 

درک می کنند.
خبرنگارجامجمفیروزکوه:مهدی یوســفی جمارانی در پنجمین 
جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید با اشاره 
به اینکه در همه جوامع مدرسه نقطه اتصالی بین خانواده و جامعه است گفت: 
در هر جامعه ای دو نهاد تربیتی وجود دارد که اولین نهاد خانه و خانواده است 
و افــراد برای نقش آفرینی در جامعه نیازمند ورود به نهاد تربیتی دیگر یعنی 

مدرســه هستند. فرماندار فیروزکوه گفت: اعتقاد،  ایمان،  راه و سبک زندگی، 
نحوه معاشرت و ارتباط گیری، اخاق و رفتار و توانمندی های علمی ما همه 
از خانه و مدرســه آغاز می شود. وی افزود: مدرسه محل اتصال جامعه با خانه 
و محلی برای اتصال دیروز، امروز و فردای ماســت؛ مدرســه باید بتواند ما را 
با قرن های گذشــته آشنا و به تاریخ کشور و همچنین به دنیای امروز متصل 
و ارتباط ما را با فردا برقرار کند. یوســفی جمارانی ادامه داد: همان اندازه که 
حفظ حرمت پدر و مادر در آموزه های دینی ما تاکید شــده، حرمت معلم هم 
مورد توجه قرار گرفته اســت چرا که این معلم است که می خواهد ارزش ها و 
هنجارها و باور ها، سبک زندگی و نحوه معاشرت را به دانش آموز منتقل کند.

وی اظهار داشــت: آموزش و پرورش بار سنگینی بر دوش دارد و معلمان 
کار بزرگی تا به امروز انجام دادند و همه پیروزی، مقاومت و ایســتادگی ما در 

سایه مدرسه و مربوط به کاس درس است.
رییس شورای آموزش و پرورش فیروزکوه اضافه کرد: اولین روز مدرسه 
برای همه یک روز به یاد ماندنی اســت و در محیطی خارج از خانه در جامعه 
محدود تری با افراد دیگر و همچنین یک شخصیت تاثیر گذاری به نام معلم 

متفاوت از شخصیت پدر و مادر ارتباط برقرار می کنند.
رئیس شــورای آموزش و پرورش فیروزکــوه با بیان اینکه معلمان نباید 
دغدغه مطالبات خود را داشــته باشــند گفت:معلمــان فیروزکوه همواره با 
جانفشــانی و گذشت از منافع شخصی خود به مجموعه آموزشی شهرستان 
کمک کردند و این وظیفه ما و ســتاد پشتیبانی است که از این قشر فرهنگی 
تقدیر و حمایت کنیم.نماینده عالی دولت در فیروزکوه با بیان اینکه سیاست 
گذاری ها باید بر مبنای مدرســه محوری باشد اظهار داشت: مسائل مدارس 
روســتایی با شــهری و شهرستانی با اســتانی و حتی منطقه ای و محله ای 
متفاوت است و هر مدرسه ای نسخه محلی و قابل استفاده خود را می خواهد 

چراکه تنها مدیران مدارس مسائل و مشکات را از نزدیک درک می کنند.
وی گفت: در بســیاری از جوامع در مدارس ابتدایی کاما سبک زندگی 
را فرا می گیرند یعنی نهاد ها در حوزه های مختلف نظم، امنیت، بهداشــت و 
مدیریت شــهری در بین دانش آموزان حضور پیدا می کنند و بخش هایی از 
وقت مدرسه را به آنها اختصاص می دهند که می طلبد مدارس ما هم در کنار 

متون درسی و علمی از این ظرفیت ها استفاده کنند.

حل مشکل مدارس، نیازمند نسخه های محلی 
خبر

ضمیمهرایگان2
روزنامهدرشهرستان

فیروزکوه

خبر

با توجه به پایان تعطیات تابستان 
و شروع سال تحصیلی نهاد هایی چون 
پلیــس راهور شهرستان،ســازمان و 
مدیریت حمل و نقل عمومی شهرداری 
با همکاری مراکز ساماندهی سرویس 
باید همیت جدی و اهتمام الزم را برای 
انجام روند مناســب ســرویس دهی 
انجام دهند تا ســامت و امنیت روانی 
و فیزیکی دانش آمــوزان به مخاطره 
نیفتد.  مهــدی باطبــی مدیر عامل 
سازمان مدیریت حمل و نقل عمومی 
شهرداری فیروزکوه ضمن تبریک فرا 
رسیدن ســال تحصیلی جدید گفت: 
طبق بخشــنامه های فرا دستی تمام 
روند ثبت نام ســرویس مــدارس از 
راننده تا دانش آموز در ســامانه سپند 

صورت می پذیرد. وی با اشاره به اینکه 
رانندگان باید شرایط الزم را برای ثبت 
نام در این ســامانه داشته باشند گفت 
:دانش آموزان نیــز باید راننده مد نظر 
خویش را در ســامانه ســپند انتخاب 
نمایند. باطبی تاکید کرد: طبق مقررات 
و کســب اجازه های قانونی عاوه بر 
رانندگانی کــه گواهینامه آنان پایه 2 
بوده رانندگان پایه ۳ هم می توانند اقدام 
به سرویس دهی کنند. وی هشدار داد 
:طبیعتا سرویس دهی رانندگان پایه 2 
به لحاظ مشروع شدن از جانب سامانه 
روال اداری خویش را طی کرده است اما 
اگر راننده پایه ۳ اقدام به سرویس دهی 
بدون کســب مجوز از سازمان حمل و 
نقل نماید؛بدون کوچکترین اغماضی 

باید منتظر برخورد قضایی باشد.
گذریبراقداماتسازمان

حملونقلشهرداری
مهــدی باطبی رئیس ســازمان 
حمل و نقل شــهرداری در گفتگویی 
با خبرنگار جام جم فیروزکوه اقدامات 
و عملکرد ســازمان مدیریت حمل و 
نقل شــهرداری فیروزکوه را همزمان 
با بازگشــایی  مداس تشریح کرد.وی 
گفت : در این خصوص به تعداد  5 نوبت   
اقدام به برگزاری جلسه کارگروه ماده ۸ 
برای هماهنگی سرویس مدارس سال 

تحصیلی ۹۹-۹۸ شده است.
باطبی به دیگر اقدامات ســازمان 
مدیریــت حمــل و نقــل عمومــی 
شهرداری اشــاره کرد  و گفت :صدور 

مجوز ســرویس مدارس پس از طی 
تشریفات اداری  به تعداد 2 مورد ،انجام 
اســتعام و صدور پروانــه فعالیت ۳۳ 
موردساماندهی سامانه سپند مختص 
ســرویس مدارس ،انجــام مکاتبه و 
پیگیری از آمــوزش و پرورش جهت 
تعامل بیشتر مدیران مدارس و والدین 
دانــش آموزان جهــت تحقق اهداف 
سازمان در ساماندهی و نظارت دقیق 
بر ســرویس مدارس از دیگر اقدامات 
این ســازمان وابســته به شهرداری 
فیروزکوه بوده اســت.  باطبی  تصریح  
کرد : حسب تاکیدات شهردار محترم و 
هماهنگی پلیس راهور و واحد عمران و 
خدمات شهری شهرداری لکه گیری و 
آسفالت شهر و بخصوص معابر منتهی 

بــه مدارس و خریداری و نصب عائم 
ترافیکی و خط کشــی بــرای عابر در 
محــدوده مدارس قبل از بازگشــایی 
مدارس و همچنین گشــت مستمر و 
مشترک با پلیس راهور جهت نظارت 
بر عملکرد تاکســی های شــهری و 
ســرویس مدارس ازجمله برنامه های 
مدنظر سازمان خواهد بود و از فعالیت 
سرویســهای بدون مجــوز فعالیت، 
جلوگیری و برابر مقررات اعمال قانون 

خواهد شد .

برخوردقضاییدرانتظاررانندگانمتخلفسرویسمدارس



  سه شنبه 2  مهر 1398   شماره 5486

*پلمبیکواحدصنفی:یک واحد ســوپرمارکت توسط بازرسان 
بهداشــت محیط فیروزکوه در راستای اجرای قانون اصاح ماده ۱۳قانون 

مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی پلمب شد.

*کشف23کیلوموادغذاییفاســد: پیــرو دستور دکتر عباس 
رضایی دادســتان شهرستان فیروزکوه گشت مشترکی با حضور نمایندگان 
دادســتانی، بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشــت، پلیس اطاعات و 
امنیت، بازرســی اداره صمت و اصناف، تعزیرات و دامپزشکی از مراکز تهیه، 
توزیــع و عرضه مواد غذایی با هدف نظارت بر کنتــرل بازار و جلوگیری از 
توزیع کاالهای فاســد و فاقد شرایط بهداشتی انجام شد و 2۳کیلو گرم مواد 

غذایی تاریخ مصرف گذشته کشف وضبط گردید .

*برگزاریجلسهبررسیمسائلومشکالتپروژهآبیاری
تحتفشارروستایدهین:مهدی یوسفی جمارانی به همراه معاون 
برنامه ریزی فرمانداری،رئیس جهاد کشاورزی، رئیس منابع طبیعی، رئیس 
شــرکت توزیع برق فیروزکوه با حضور در روســتای دهین در نشســتی با 
اعضای شورای اسامی و دهیار روستا به بررسی مسائل و مشکات پروژه 

آبیاری تحت فشار پرداختند.

*مغلوبشــدنتیمجوانانمیعاددردیداریدوستانه:تیم 
فوتبال جوانان میعاد فیروزکوه در دیداری دوستانه در ورزشگاه شهید وطنی 
به دیدار تیم لیگ برتری نســاجی مازندران رفت و با نتیجه سه بر دو مغلوب 
شد .محمد درویشی ومحمد امین روحی گلزنان تیم میعاد در این دیدار بودند.

*جلسهکمیســیونکارگریشهرستانفیروزکوهبرگزار
شد:جلســه کمیسیون کارگری شهرســتان فیروزکوه به ریاست حسن 
زاده معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی فرمانداری فیروزکوه برگزار شد.در 
این نشســت که با حضور اعضای کمیسیون کارگری، دستگاه های اجرایی، 
امنیتی و انتظامی برگزار شــد مسائل و مشــکات مربوط به برخی صنایع 
و شــرکت ها بررســی و آخرین اخبار از محیط های کارگری ، کارخانجات، 

شرکت ها و صنایع ارائه و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

*اعضایشورایبخشمرکزیشهرستانباحضوردرمحل
فرمانداریبامهدییوسفیجمارانیدیداروگفتگوکردند:به 
گزارش روابط عمومی فرمانداری در این جلسه فرماندار شهرستان خواستار 
همکاری و مشــارکت همه اعضای شورای بخش مرکزی، عمل به قانون، 
پیگیری مشکات روستاها و انجام برنامه های فرهنگی متنوع شد.در پایان 
اعضای شــورای بخش مرکزی شهرستان ضمن بیان مشکات و مسائل 
روستاها، خواســتار حمایت های فرماندار شهرستان از برنامه های در دست 

اقدام شوراهای اسامی در بخش مرکزی شدند.

اشراف کامل عوامل اجرایی بر مقررات برگزاری انتخابات ضرورت دارد.
خبرنگارجامجمفیروزکوه: مهدی یوسفی جمارانی در جلسه هماهنگی 
انتخابات مجلس شورای اسامی فیروزکوه گفت:در مسیر اجرای انتخابات تعامل 
هیــات اجرایی با هیات نظارت ضروری اســت تا بــه دوراز هرگونه اختاف و در 
کنار یکدیگر زمینه برگزاری انتخابات که اعتبار نظام اســت ایجاد شــود. فرماندار 

فیروزکوه همچنین با تاکید بر برگزاری مســتمر و منظم جلسات کمیته ها، اظهار 
کرد: در کنار ارائه و مبادله اخبار و اطاعات در انتخابات، بررســی های تحلیلی نیز 
در دســتور کار قرار گیرد تا روند برگزاری انتخابات در مســیرهای پیش بینی شده 

شکل گیرد. 
وی افزود: با توجه به انتخابات دوره های گذشــته با پیش بینی هایی که بر پایه 

تجربه به دســت می آید، می توانیم شــاهد برگزاری انتخابات در فضایی پرشور و 
امن باشیم. جمارانی گفت: جلسات هماهنگی انتخابات در آمادگی بموقع اعضای 
کمیته ها برای برگزاری انتخابات اهمیت ویژه ای دارد که با بررســی نقاط قوت و 
ضعف انتخابات دوره های گذشــته در این جلسات، در پیشگیری از بروز مشکات 

موثر خواهد بود.

3ضرورتاشرافعواملاجراییبرمقرراتبرگزاریانتخابات ضمیمهرایگان
روزنامهدرشهرستان

فیروزکوه

چند خط خبر

دبیرخانه هیات مرکزی؛ مسئول نظارت بر انتخابات محلی 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به تخلفات برخی 
از اعضای شــوراها، گفت: دبیرخانه هیات مرکزی نظارت بر انتخابات محلی برای 
رصد تخلفات و تکمیل پرونده ها به صورت الکترونیکی اســت اما بودجه و امکانات 

این دبیرخانه باید تامین شود.
خبرنگارجامجمفیروزکوه: قاسم میرزایی نیکو با یادآوری بروز مشکات 
اقتصادی و سیاسی در برخی از شوراهای شهر و روستا، گفت: با توجه به تعداد باالی 
250 هزار شــوراهای شهر و روستا، تعداد شوراهایی که مسئله دار شده است نسبت 

به گذشته افزایش نیافته است. 
بر اســاس آمارهای تطبیق یافته تعداد محکومیت ها و مشــکات اقتصادی و 
سیاسی هم که در بین برخی از اعضای شوراهای شهر و روستا به وجود آمده شاهد 
افزایش نســبت به گذشــته نیســتیم. نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس 
شــورای اســامی تصریح کرد: در حقیقت با توجه به فعالیت گسترده شبکه های 

مختلف در فضای مجازی این موضوعات بیشــتر از گذشته رسانه ای شده است.
 البته نگاه سیاســی به این مســائل و سیاسی کردن مشکات اقتصادی و غیره 

بدون تاثیر نبوده است.
 وی افزود: متاســفانه نگاه های حزبی و سیاسی موجب شده تا تخلفات برخی از 
اعضای شــوراهای شهر و روستا پررنگ شود البته ما نیز معتقد به برخورد و کاهش 
تخلفات هســتیم ولی نباید ســیاه نمایی کنیم. میرزایی نیکو ادامه داد: فساد مالی 
موضوعی نیســت که بتوان در دوران بررسی صاحیت ها متوجه آن شد، متاسفانه 
برخی بعد از اینکه به عنوان عضو شــورای شــهر یا روســتا انتخاب شدند، به دلیل 
امکانات و اختیاراتی که در اختیار آنها قرار می گیرد، دست به تخلفات مالی می زنند 
و این مســئله ارتباطی با مسائل سیاســی یا حزبی فرد ندارد. این نماینده مردم در 

مجلس دهم تاکید کرد: هیات اجرایی و نظارت بر اساس شاخص ها و اصول قانونی 
صاحیت کاندیداهای انتخابات شــوراهای شهر و روستا را بررسی می کنند، آنچه 
در این میان موجب بروز خاء شــده عدم توجه بــه دبیرخانه دائمی هیات مرکزی 

نظارت بر انتخابات است. 
وی ادامه داد: این دبیرخانه طبق مصوبه کمیسیون امور داخلی و شوراها تشکیل 
شــده و در حال حاضر باید تقویت شــود، همچنین آیین نامه دبیرخانه باید تدوین 
و بودجــه الزم برای فعالیت آن تخصیص داده شــود تا بتواند تخلفات را رصد کند. 
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسامی، افزود: این 
دبیرخانه بدون بودجه و تجهیزات نمی تواند آمار تخلفات، علت بروز مســائل مالی 
یا سیاســی را رصد کند، دبیرخانه با امکانات کافی می تواند برای هر کدام از موارد 
پرونــده الکترونیکی ایجاد کند و آمار دقیقی به هیــات نظارت و اجرایی انتخابات 

شــوراها ارائه دهد، آماری که در انتخابات سال آتی قطعا تاثیرگذار خواهد بود.

رفعمشــکلاینترنتوآنتندهیفیروزکوهودماوند،درآیندهای
نزدیک

نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس از رفع مشــکل اینترنت و آنتن دهی 
در فیروزکــوه و دماوند تا 2 هفته آینده خبر داد.

قاسم میرزایی نیکو با همراهی طیبی رییس شورای شهر کیان، ملک جعفریان 
مدیر کل مخابرات اســتان تهران و خلیلی مدیر مخابرات دماوند در دیدار با مجید 
صدری، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ضمن تقدیر و تشکر از ایشان به منظور 
پیگیری مصوبات ســفر وزیر ارتباطات برای شهرستان دماوند اظهار داشت: تامین 
کابل برای شــهرک صنعتی علی دره شهرســتان فیروزکــوه از اهمیت ویژه ای 

برخوردار اســت که امیدواریم این مورد با تدابیر ویژه مرتفع شود.
وی دیگر درخواســت های مردم شهرستان را ابتدا تعویض سوییچ های قدیمی 
شهرســتان دماوند و فیروزکوه اعام کرد و بیان داشت: تکمیل فیبر نوری روستاها 
و اقدام برای اینترنت پر سرعت نسل سوم و چهارم و اتصال شبکه برای روستاهای 
فاقد اینترنت و تکمیل سیســتم مورد نیاز برای روســتاهای باقی مانده نیز مطالبه 
بعدی مردم می باشــد. میرزایی نیکو در خصوص مشــکات مشترکین شهرستان 
دماونــد و فیروزکوه نیز اظهار داشــت: رفع قطعی آنتن دهــی در محله ها و ایجاد 
تجهیزات مناســب برای ADSL نیز خواســته بعدی است که در این خصوص 
مقرر شــد دفتر مشترکین راه اندازی و یک نفر کارمند مستقر شود تا بتوانند به نحو 

بهتر و شایســته تری به مردم خدمات ارائه کنند.
 نماینــده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شــورای اســامی تحویل فیبر 
نوری و ایجاد شــبکه به مخابرات شهرستان و کمک شورا برای اجرا تکمیل شبکه

GPON برای تمام منطقه و کیان را خواســته دیگر مردم عنوان کرد و گفت: 
مردم صبور و والیتمدار این شهرســتان ها شایسته بهترین خدمات می باشند. 

گفتنی است که در پایان مقرر شد جمع بندی تمام مشکات کیان ظرف مدت 

2 روز و ارائه و اجرا ظرف مدت 2 هفته توســط مخابرات اســتان تهران با پرداخت 
هزینه ها توســط مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تکمیل و اینترنت و آنتن دهی 
شــبکه برای روســتاهای پشت کوه مانند مومج و یهر و دهنار و ... در کمترین زمان 

صورت بگیرد.

آبرفتهبهجویبازآید؛باآبرویرفتهچهتوانکرد
قاســم میرزایی نیکو با بیان اینکه افشاگری درباره  فساد هم باید مبنایی داشته 
باشــد، به انصاف نیوز گفت: »مراکز نظارتی و کنترلی باید به این موارد توجه کنند. 
اگر این چیزها باب شــود و درباره  هرکسی هرچیزی گفته شود،فرد متهم هرچقدر 
هــم بــرود و ثابت کند که بی گناه اســت دیگر چندان فایده ای نــدارد. وی افزود: 
»امروزه شــبکه های مجازی گسترش پیدا کرده اند، متاسفانه در فضای مجازی به 

این ســادگی ها نمی توان  مسایل مربوط به فساد را کنترل کرد. 
کســانی که منبر و تلویزیون در دست دارند و هرچیزی را که می گویند انعکاس 
پیدا می کند، از نماینده  مجلس تا کســی که میکروفون در دســت دارد باید احتیاط 

کنند. 
وقتی درباره  فردی صحبت می شود، او هیچ قدرت دفاعی ندارد، اگر حتی جواب 
متهم کننده را هم بدهد، هیچ انعکاســی ندارد؛ اگر اعتقاد به آخرت باشــد، باید آنجا 

پاسخگو باشند.«
 وی در ادامــه بیــان کرد: »گاهــی تبلیغ و واگرایی و افشــاگری هایی صورت 

می گیرد که ممکن اســت هیچکدام مبنایی نداشته باشند.
 در حال حاضر مجموعه های دیده بان حقوق بشر داریم و یا چند قسمت در مراکز 
مهم در قوه قضاییه و مجلس هســتند که به این مســاله می پردازند، کسانی که از 
فســادهایی اطاع دارند باید به این مراکز اطاع دهند، اگر می خواهند با افشاگری 

درباره  فســاد، نمایشی اجرا کنند نتیجه  قابل توجهی ندارد. 
مثا مســاله  ای که دربــاره  دو نماینده  مجلس پیش آمــد؛ هنوز هیچ چیزش 
مشــخص نبود که همه  نمایندگان مردم را مــورد خطاب و عتاب قرار دادند؛ اینکه 
گفته شــود همه  نماینده ها دزد هســتند، درست نیســت.این مسایل به سامت و 
پاکســازی مساله  فساد هیچ کمکی نمی کند و تنها بی اعتمادی را در جامعه تزریق 

می کند.
 برای مثال وقتی راز زندگی افراد را منتشر می کنند که مثا با همسرش مشکل 
دارد یا فرزندش یک بیماری  دارد، این ها وقتی در ما عام مطرح می شود هیچکدام 
مساله ای را حل نمی کندالبته این را هم بگویم کسانی که مسئولیتی در کشور قبول 
می کنند، باید این قضیه را برای خودشــان توجیه کنند که هر کاری را انجام ندهند؛ 
باید خودشان و آشنایان خود را از هرچیزی که مفسده ای را ایجاد می کند دور کنند 
و نگویند کار پســرم و یا فانی به من ربطی ندارد و باید همه  این ها را کنترل کنند، 
یکی که می خواهد ســازمانی را اداره کند اگر نتواند خانواده  خود را اداره کند نباید 

مسوولیتی را در کشور قبول کند.«
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*تعطیلینانواییهادرروزعاشــوراواعتراضچند
شهروند:بــا توجه به اینکه روز عاشــورای حسینی جزو تعطیات 
رســمی اســت و اعتقادات مذهبی به حرمت این روز سبب شده است 
تا اکثر کســبه از ارائه خدمات امتناع ورزند؛ اما انتظار می رود صنوفی 
نظیر نانوایی ها طبق زمانبندی مشــخص و به صورت شــیفت بندی 
ملزم به ارائه خدمات شــوند در روز عاشورا فقط یک نانوایی در سطح 
شــهر باز بوده و هجوم گســترده مردم منجر به کافگی بسیاری از 

آنان شده بود.

*پاسخروابطعمومیسازمانحملونقلشهرداری
فیروزکــوهبهمطلباعتراضشــهروندیدرخصوص
عدمنظارتبرتاکســیهایشهری:برابرهماهنگی وشرح 
وظایف اباغی مامورین بازرســی تاکســیرانی همه روزه از ۶ صبح 
فعالیت و گشــت زنی خود را در سطح شهرانجام و در صورت مشاهده 
هرگونــه تخلف، کم کاری، امتناع از ســرویس و عــدم رعایت نرخ 
کرایه مصوب و...با رانندگان متخلــف برخورد قانونی خواهند نمود. 
که درخواست می گردد شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه 

تخلف مراتب را به شماره ۷۶۴۴2۹۷۶ اطاع رسانی نمایند.

*قیمــتنجومیتعرفهآزادراهتهران-پردیس:علی 
رغم مســافت بســیار کوتاه شهرســتان  پردیس تا تهران و مقایسه 
تعرفه ایــن آزادراه با نمونه های دیگر، به دلیل واگذاری آن به بخش 
خصوصی متاســفانه عوارض ورود به آن روز به روز در حال افزایش 
است. در سال جاری دو بار تعرفه این آزادراه بازنگری شد که در حال 
حاضر قیمت آن 5000 هزار تومان اســت؛ آیا وزارت راه و شهرسازی 

نباید بر پیمانکاران خویش نظارت داشته باشد؟؟

*خاکهایتلمبارشدهدرخیابانشهیدفامیلی:شهروندی 
به نام سمیرا با ارســال ویدئویی در فضای مجازی ضمن ابراز گایه 
شدید نسبت به تلمبار شدن خاک در جلوی ورودی درب منزل پروژه 
مســکونی شهرک ایثار ،این مسئله را مشــکلی برای تردد سکنه به 
منازل قلمداد کرد. وی معتقد اســت تلمبار شدن این خاک ها عاوه 
بر خلل در روند رفت و آمد ســکنه موجب آلودگی محل سکونتشــان 

شده است.

مازیار شهرآشــوب رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از تشکیل انجمن 
صنفی کارگران ســاختمانی شهرستان به منظور ایجاد نظم و وحدت رویه برای 

پیگیری مطالبات این قشر خبر داد.
خبرنگارجامجمفیروزکوه:وی گفت :برای نخســتین بار و با دعوت از 
کارگران ســاختمانی شهرستان در روز یکشنبه 2۴ شهریور ماه و با حضور تعداد 

قابل توجهی از کارگران ساختمانی انتخابات این صنف در محل اداره کار ،تعاون 
و رفاه اجتماعی شهرســتان برگزار شد. شهرآشوب با اشاره به اینکه این انجمن 
صنفی برای نخســتین بار در شهرســتان فیروزکوه تشکیل شده است گفت :در 
انتخابات اخیر آقایان محســن حیدری ،حســین رضا غفاری و هادی غفاری به 
عنوان اعضای هیئت مدیره این انجمن موفق به کســب اکثریت آرا شدند. وی 

تصریح کرد: آقای رحمان اســفندیار نیز به عنوان بازرس انجمن برای یک دوره 
یک ساله انتخاب گردید. رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان یادآور 
شد: طبق هماهنگی های صورت گرفته با اداره تامین اجتماعی شهرستان مقرر 
گردیــد تا صدور دفترچه بیمه کارگران ســاختمانی منوط به عضویت کارگران 

در این انجمن باشد.

انجمنصنفیکارگرانساختمانیتشکیلشد

 به گــزارش خبر گزاری فارس دادســتان عمومی و انقاب 
شهرســتان فیروزکوه از ورود دادستانی به حواشی منطقه »تنگه 
واشی« خبر داد و در رابطه با تخریب ویای ۱2 میلیاردی، گفت: 
مالک ویا به خاطر پشــتیبانی و پشــت گرمی ای که احساس 
می کرد تا روز قبل از تخریب مشغول کار خودش بود و به تذکرات 

اهمیت نمی داد.
هزار متر بستر رودخانه در فیروزکوه آزاد شد؛ این خبری بود که 
در اواخر تابســتان بوی تغییر در روند کاری در مبارزه با رودخواری 
را تداعی می کرد. ما نیز ورود قوه قضائیه برای حل مشکات مردم 
در ایــن حوزه را به فال نیک گرفتیم و وقت مصاحبه ای از عباس 
رضایی دادســتان عمومی و انقاب شهرســتان فیروزکوه برای 
سؤاالتی درباره ساخت وساز های غیرمجاز در فیروزکوه، وضعیت 
رودخــواری و کوه خواری و برخورد های دادســتانی با معضات 

گردشگری شهرستان گرفتیم.
آقای دادستان در برخورد اول ابهت یک مأمور عدلیه را داشت 
و در تمام کامش قاطعیت یک قاضی به چشم می خورد. اما نکته  
بارزی که در تمام صحبت هایش برای من جذاب بود تاش برای 
حل مشکات مردم و یکســان دانستن همگان در برابر قانون و 
احقاق حقوق عامه با قدرت قوه قضاییه بود. موضوعی که از آن در 
حل معضات کانی چون تخریب پروژه غیرمجاز ۱2 میلیاردی 
تا مسائل خردی مانند تخریب بخشی از یک رستوران که در حریم 

جاده احداث شده بود استفاده کرده است.
*تاکنونچهبرخوردهاییدربــارهرودخواری،
کوهخــواریوزمینخــواریدرفیروزکــوهانجام

دادهاید؟
- تاکنــون برخوردهای جدی نســبت بــه تصرفاتی که به 
بیت المال صورت می گیرد انجام شــده است مثًا در روز یکشنبه 
22 هزار مترمربع از تصرفات که در بســتر رودخانه مهاباد صورت 
گرفته بود با دســتور قضایی رفع تصرف شــد زیرا بستر رودخانه 

متعلق به دولت می باشد.
 فردای آن نیز رســتورانی که در حریم جاده احداث شــده بود 
به علت ورود به حریم، با دســتور تخریب مواجه شد سه شنبه نیز 
موضــوع تخریب مجتمع بزرگ ۷0 واحــدی در حصاربن بود و 

همین االن که ما در حال صحبت هستیم به اداره جهاد کشاورزی 
دستور داده شده است تا آن اداره نسبت به تخریب ساخت وسازهای 

غیرمجاز در روستاهای جلیزجند و چزکین اقدام کنند.
در روســتاهای »جلیزجند« و »چزکین« )روستاهای خوش 
آب وهوای فیروزکوه( دســتور قضایی در مورد ساخت وسازهای 
غیرمجاز در حال اجراســت کــه چندین هکتــار در این دو روز 
آزادســازی می شــود یعنی ظرف ۴ یا 5 روز اقدامات خوبی انجام 
خواهد شد. برای هرکدام از این بناها میلیاردها تومان هزینه شده 
بود، در مورد رودخانه خواری که همان تصرف در بســتر رودخانه 
اســت زیرا بســتر رودخانه طبق قانون در اختیار دولت است، ما از 
ابتدای امسال از منطقه »تنگه واشی« شروع کرده و تنها در یک 
روز نزدیــک به ۱2 هکتار یا به عبارتی ۱20 هزار متر آزادســازی 
کردیم در چند روز گذشته نیز دستور رفع تصرف 22 هکتار صادر 

شد که در حال اجراست.
*آیادرتخریبهایاخیربویژهویالیخبرســاز
12میلیاردیپــایافرادخاصوصاحبنامیوجود

داردیاخیر؟
 مــا از یک هفته قبل اخطار دادیم که در روز سه شــنبه برای 
تخریــب اقدام می کنیم و این شــخص به خاطر پشــتیبانی و 
پشــتگرمی که احساس می کرد تا روز قبل از تخریب مشغول کار 
خودش بود و به تذکرات اهمیت نمی داد و اصًا فکرش را نمی کرد 

که ما بتوانیم دیواری از دیوارهای بنا را تخریب کنیم.
از طرف دادســرا در مورد ویــای ۱2 میلیاردی به مالکش از 
سال ۹5 اخطار داده شده بود و ساخت و ساز غیرقانونی و غیرمجاز 
اعام شد ولی این شخص همچنان به اقدامات خودش ادامه داد 
و زمانی که با رأی قطعی مواجه شــد و حکم قطعیت پیدا کرد به 
او اعام شــد که حکم اجرا خواهد شد و اگر اموالی در آنجا دارد از 

محل خارج کند.
*دربــارهورودامکانــاتحداقلیبــهمناطق
گردشگریمانندتنگهواشی،دادستانیچهاقداماتی
انجامدادهاست؟اخبارخوشایندیازاینمناطقبه

گوشنمیرسد.
- اقدام جدیدی که در حوزه گردشــگری در حال انجام است 

بررســی نحوه هزینه  کرد مبالغی اســت که در ورودی روستای 
»جلیزجند« و در مسیر منتهی به تنگه واشی از مردم اخذ می شود، 
آن ها مدعی بودند که از این مبالغ برای عمران و آبادانی روســتا، 
امور فرهنگی و صرف تهیه امکانات برای گردشگران می شود اما 
پس از بازدیدهای میدانی که به دفعات خود بنده انجام دادم یکی از 
این موارد گفته شده انجام نشده بود و صرفاً در حد ادعا بود به همین 
جهت سریعاً دســتور جمع آوری ارائه اسناد مالی و هزینه کردی 

وجوه اخذ شده از مردم صادر شد.
اینجانب شــخصاً مسؤولیت رســیدگی به پرونده را به عهده 
گرفته تا مشخص شود طی این چند سال چه مبالغی اخذ شده و آیا 
خرج عمران، آبادانی، امور فرهنگی و امور رفاهی برای گردشگران 
شده یا خیر؟ یقین داشته باشید اگر احراز شود مبالغی از این محل به 
نفع فرد یا افرادی برداشت شده است به عنوان مدعی العموم ورود 

کرده و برخورد می کنیم.
*درپایاناگرصحبتیبامردمداریدبفرمایید.

 بنده به همگان توصیه می کنم همیشــه تابــع قانون بوده و 
پشــت سر قانون حرکت کنند و اگر غیرازاین باشد با فقیر و غنی، 
قــوی و ضعیف در مقابل قانون به نحو یکســان برخورد خواهد 
شد و هیچ کس احساس مصونیت در مقابل قانون شکنی نداشته 
باشــد و مدعی العموم هر جا احساس کند حقوقی از مردم در حال 

ضایع شدن است با اقتدار برخورد کرده و کوتاه نخواهد آمد.
*تیغقانونبرگردنبنای12میلیاردی

دادســتان شهرســتان فیروزکوه درباره تخریب های اخیر در 
روستای حصاربن این شهرستان توضیحاتی را بیان کرد.

عباس رضایی دادســتان شهرستان فیروزکوه در گفت وگو با 
خبرنــگار خبرگزاری فارس در مورد تخریب های اخیر بیان کرد: 
شخصی در روستای حصاربن شهرستان فیروزکوه اراضی ملی را 
مورد تصرف قــرار داد که حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به 
وضع ســابق شــد. وی گفت: نحوه تصرف به این صورت بود که 
محکوم در پرونده اقدام به تراشــیدن کوه و مبادرت به احداث بنا 
کرده بود، چیزی که خود محکوم ادعا می کرد بحث گردشــگری 
بود که قصد داشت ۷0 سوئیت در آنجا احداث کند. رضایی افزود: 
اعام شــده بود باالی ۱2 میلیارد تومان هزینه شــده اما با توجه 

به رای ثابت شــده دادســتانی چند روز قبل در محل حاضر شد و 
اقدام به تخریب کرده اســت. دادستان شهرستان فیروزکوه بیان 
کرد: به دلیل وسعت بنا و احتیاج به کارگیری وسایل خاص دیگر 
مثل بیل مکانیکی و با توجه به درخواســت اهالی روستا مبنی بر 
داشتن مهلتی برای تخریب دادگاه ۱5 روز مهلت داد. وی تصریح 
کرد: تخریب با آن وســعت احتمال خســارت مالی برای اهالی را 
داشــت و این مهلت ۱5 روزه بعد از تخریب اولیه با پتک اســت. 
رضایی خاطرنشان کرد: تا اجرای کامل دادنامه و رفع کامل تصرف 
عدوانی توسط شخص محکوم، اهالی روستا تعهد کتبی هم امضا 
کردند و شهود هم امضا کردند که اگر تخریب صورت نگیرد مثل 

روز گذشته ما تا تخریب کامل اقدام کنیم.
*63موردساختوسازغیرمجازتخریبشد

دادســتان عمومی و انقاب شهرستان فیروزکوه از آزادسازی 
2۴ هزار متر مربع از اراضی در راســتای تبصره دو ماده ۱0 قانون 

اصاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خبر داد.
خبرنگارجامجمفیروزکوه: عباس رضایی، دادســتان 
عمومی و انقاب شهرســتان فیروزکوه از آزادسازی 2۴ هزار متر 
مربع از اراضی خبر داد و بیان کرد: ۶۳ مورد تخریب در راســتای 
تبصره دو مــاده ۱0 قانون اصاح قانون حفــظ کاربری اراضی 
زراعی و باغ ها صورت گرفت که سبب آزادسازی 2۴ هزار متر مربع 
از اراضی شــد. دادستان عمومی و انقاب شهرستان فیروزکوه با 
بیان اینکه این میزان از اراضی با آزادسازی های صورت گرفته به 
حالت اولیه اعاده شد بیان کرد: موارد یاد شده شامل فنس کشی، 
ساخت بنا، دیوارکشــی و آالچیق بوده است.وی در پایان با بیان 
اینکه آزادسازی های صورت گرفته در مناطق جلیزجند و چزکین 
بوده است اظهار کرد: دادستانی با قدرت  هر چه تمام تر با هر گونه 
تغییر کاربری اراضی که به صورت غیرمجاز صورت گیرد برخورد 

خواهد کرد.

از پیگیری مقصد نامعلوم پول های مردم 
در »تنگه واشی« تا تخریب بنای 12 میلیاردی

حرف حساب 

ضمیمهرایگان4
روزنامهدرشهرستان

فیروزکوه
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حجت االسام امیری ارجمند در 
خطبه های نماز جمعه اظهار داشــت: 
یکــی از راه های کســب تقــوا فهم 
جایــگاه و ارزش دو فریضــه بزرگ 
الهــی یعنی امر به معــروف و نهی از 
منکر اســت و این دو فروع دین قوام 
شریعت محسوب می شود، دو فریضه 
ای که با فضیلت ترین اعمال بندگان 

خداست.
خبرنگارجامجمفیروزکوه:
همانطــور که نمــاز و خمس و زکات 
واجب اســت امر به معروف و نهی از 
منکر هم واجب هســتند که مصادیق 
فراوانــی دارند هم مربــوط به امور 
اخروی و هم امور دنیوی، نماز جمعه 
یکــی از معروفات بســیار شایســته 
اســت. وی در ادامــه خاطر نشــان 
کرد: شهرســتان مــا از ظرفیت های 
بســیار توانمندی)حتی در زمینه شعر 
و شاعری و... برخوردار است، وظیفه 
ما این است که  امروزه از این گنجینه 
ای که در دســت ماست )چه شهدا و 
رزمندگان و چــه ایثارگران( حفاظت 
کنیم.امام جمعه فیروزکوه با اشــاره 
به ســخنان مقام معظم رهبری بیان 
داشــت: “ما هیچ نــوع مذاکره ای با 

آمریکا در هیچ کجا و هیچ شــرایطی 
نخواهیم داشت” زیرا ما سالیان سال 
مذاکره کردیم و این نگاه همه مردم و 
مسئولین ما )رئیس جمهور، وزیر امور 
خارجه و…( اســت؛ به لحاظ اینکه 
آنــان می خواهند بر ســر میز مذاکره 
هــر چه گفتنــد ما بگوییم َچشــم، و 
َچشم گفتن یک طرفه معنایی ندارد، 
ما بــا تکیه بر مــردم و جدی گرفتن 
ظرفیت هــای داخلی بــه خصوص 
جوانــان که همواره مورد عنایت مقام 
معظم رهبری می باشند می توانیم به 
خودکفایی در تمامی زمینه ها برسیم.

حجت االســام امیــری ارجمند 
افزود: مــا هرگز بــه بیگانگان تکیه 
نمی کنیــم؛ دولتمردان ما باید بدانند 
اگر تاکنون نگاهی به بیرون داشتند و 
از ظرفیت های داخلی استفاده نکردند 
امروز دیگر آن زمان گذشته است، ما 
ســردرگم نیستیم  و در این میان آنان 
سردرگم هستند، تنها راه برای مذاکره 
این است که آنان به جای اول بر گردند 
و از گناه سیاسی که مرتکب شدند توبه 
کنند و سپس به عنوان یکی از اعضای 
پنج به عاوه یک در جلســات برجام 
شــرکت کنند. امام جمعه فیروزکوه 
با اشــاره به آغاز هفتــه دفاع مقدس 
تصریــح کرد: دفاع مقــدس متعالی 
ترین نوع مقاومت و حماسه در جهان 
است که این نوع دفاع کم نظیر ترین 
نوع مقاومت در تاریخ بود. وی درباره 
دیگر بــرکات دفاع مقــدس اظهار 
داشت: دفاع مقدس تنها دفاع از خاک 
نبود بلکــه این دفاع حفظ آرمان های 
اســامی و عزت خواهی و دوری از 

ذلت بوده است، به برکت دفاع مقدس 
ظرفیتــی را ایجاد کردیــم تا جبهه 
مقاومت از ما الگــو بگیرد و امروز در 
عراق و ســوریه و لبنان از این ظرفیت 
استفاده می کنند. امام جمعه فیروزکوه 
درباره شــعار سال “رونق تولید” بیان 
داشــت: اگر دولتمردان از چهل سال 
گذشته تاکنون اعتماد به نفس داشتند 
و آن جمله گران بهای “ما می توانیم” 
را باور داشــتند در این حوزه شــرایط 
عالی تر و بهتر بود؛ امروز که کفگیر به 
ته دیگ خورد دولتمردان ناچار شدند 
از جوانان به نحو احســن اســتفاده 
کنند، این مورد همــواره مورد توجه 
مقام معظم رهبری بود؛ ایشــان تنها 
سکان دار ایران اسامی نیستند بلکه 
تمامی آزادی خواهان جهان چشــم 
و دلشــان به ایشان اســت.این مقام 
مســئول درخصوص حذف نام شهدا 
از سطح کوچه ها در کشور گفت: این 
کار عالمانه نبوده است، بعضی ها فکر 
می کنند اگر نام شهید بر سر کوچه ها 
باشد باعث می شود که نشاط از جامعه 
برداشته شــود در حالی که نمی دانند 
شهید به ما روح و نشاط می دهد؛ این 
نگاه لیبرالیستی و تفکر غربی گرایانه 
اســت، این نگاه ها جامعــه را آزرده و 
مــردم را مایوس می کنــد؛ همانطور 
که یک خانمی که سی سال از سنش 
بیشتر نگذشــته است و مدرکش را از 
کشــور مالزی گرفته بــه عنوان دبیر 
شــورای راهبردی منطقه آزاد کیش 
منصوب شــود، این بــه معنای این 
اســت که به دنبال شایسته ساالری 

و جوانان انقابی نیستند.

پروژه جاده گرمسار - فیروزکوه سرعت خواهد گرفت.
خبرنگارجامجمفیروزکوه:جلسه بررسی پروژه های راه شهرستان گرمسار 
با حضور فرماندار گرمسار و دیگر مسئوالن اجرایی در محل فرمانداری گرمسار برگزار 
شــد .در این جلسه وحید رجایی فرماندار گرمســار به وجود ۱۷ کیلومتر از پروژه جاده 

گرمسار - فیروزکوه در استان سمنان و شهرستان گرمسار افزود: قرار است پیمانکاران 
و مشــاورین پروژه در زمینه آســفالت و پل های پایانی این پروژه و به خصوص ورودی 
راه اصلی پروژه در مســیر جاده ای بنکوه گرمسار اقدامات الزم را انجام دهند. فرماندار 
گرمســار افزود: نگاه اصلی در اجرای پروژه ارتباط اصلی مرکز با شــمال کشور با کاشه 

میزان مصرف ســوخت و صرفه جویی در حوزه ترافیکی به وسیله جاده قم - کرمسار و 
قطعه نخســت پروژه آزاد راه حرم تا حرم در گرمسار است. رجایی افزود: پروژه جاده ای 
گرمســار تا سمین دشت و اتصال به جاده فیروزکوه در محدوده استان سمنان تا پایان 

سال ۹۸ به صورت کامل اجرا خواهد شد .

پروژهجادهگرمسار-فیروزکوهسرعتمیگیرد

حجت االسام عباسپور؛ امام جماعت شهرک آل 
یاسین فیروزکوه در جمع عزاداران حسینی روستای 
بادرود اظهار داشت: الفبای شیعه سازش نیست بلکه 
الفبای شــیعه مقاومت است، چرا بعضی ها این امر را 
وارونــه کرده و آن را به زبان انگلیســی می خوانند؛ 
سیدالشــهدا )ع( میان حق و باطــل را جبهه بندی 
می کند اما مســئولین ما )با چه کســی!!( به دنبال 
ســازش و مذاکره هستند، در آن زمان سر منشا کفر 
یزید بوده، امروزه مگر جبهه کفر کجاســت!؛ انسان 
باید این خط را بشناســد و نســبت به تفکری که به 
جامعه می گوید “اگر ما سازش نکنیم سفره ها خالی 
تر می شود” آگاه باشد، شانه خالی نکردن و مقاومت 

یک پیام سید الشهدا )ع( است.
خبرنگارجــامجمفیروزکــوه:وی با 
بیان اینکه یکی از پیام های دیگر امام حســین )ع( 
ایثارگری و فداکاری اســت افزود: سید الشهدا )ع( 
چنان اصحاب خود را تربیت کردند که آنان در مسیر 
سید الشهدا، ایثار و فداکاری و همچنین احیای حق 
از یکدیگر ســبقت می گرفتند، مگر نمی بینید که به 
حق عمل نمی شود و از باطل نهی نمی شود! این مقام 
مسئول تصریح کرد: جبهه حق و باطل را بشناسید، 
گاهی جبهه حق و باطل در لباس روحانیت اســت، 

حق و باطل در هر لباسی خود را پنهان می کند، پس 
بایــد به این جبهه و تفکراتی کــه گاهی از غربی ها 
هم غربی تر اســت حواسمان باشد، امام حسین )ع( 
در مقابل باطل ایســتاد و یکی از سرمشــق های آن 
حضرت ایجاد تحول روحی در اصحابشــان است و 
همین تحول را امام عزیز ما در نظام مقدس جمهوری 
اســامی ایجاد کرده که جواناِن مــا برای رفتن به 
جنگ، جانبازی، ایثارگری و شهادت در رکاب امام از 
یکدیگر سبقت گرفتند، این ارزش انقاب و مکتب 
ســید الشهدا )ع( اســت.مدافعین حرم در جامعه ما 
مظلوم هســتند زیرا آنان از زن و فرزند خردسال خود 
و از این دنیا دســت کشــیدند و برای منافع اسام و 
انقاب به شــهادت رسیدند، بعضی ها می گویند که 
مدافعین حرم پول می گیرند پس چرا شــما آن پول 
را نمی گیرید تا بجنگید!.وی خاطر نشان کرد: مقام 
معظم رهبری )مد ظله العالی( در گام دوم انقاب که 
بعد از چهل ســالگی انقاب ترسیم کرد که به تمدن 
بزرگ اسام و ظهور امام عصر )عج( منتهی می شود 
این مســئولیت را بر عهده جوانان گذاشته است؛ ما 
جنگ را با جوانان بردیم زیرا جوان زیِر پرچم ســید 
الشهدا ایستاد اما اقتصاد را با پیرمردان باختیم، آینده 
این انقاب و نظام در دســت جوانان است لذا مقام 

معظــم رهبری در بیانیه گام دوم به جوانان بســیار 
اتکا و اشاره می کنند زیرا چشم امید این نظام جوانان 
است.حجت االسام عباسپور افزود: روحانیت در ایام 
مختلــف امر به معروف و نهــی از منکر می کند اما 
می گویند پس چرا وضعیت این چنین است و جواب 
نمی دهد؛ حیا، عفت و غیرت هم برای زن و هم برای 
مرد است، وضعیت امروز جامعه به این دلیل اینگونه 
است که در نزد بعضی از مسئولین اولویت ها عوض 
می شــود، درصد بیکاری در جامعه ما از ده درصد به 
پانزده الی هجده درصد رســیده اما اولویت بعضی از 
مســئولین ورود خانم ها به ورزشگاه است، فساد در 
جامعه در حال رخنه کردن است اما اولویت مسئولین 
ما برگزاری کنســرت در شهرستان است، اگر امر به 
معــروف و نهی از منکر در جامعه جواب نمی دهد به 
دلیل این اســت که اولویت مســئولین عوض شده 
اســت و ما آن قدر این امر را تکــرار خواهیم کرد تا 
مســئولینی که به ارزش های الهی خیانت می کنند 

رسوا شوند.
وی با بیان اینکه امام حسین )ع( و این انقاب را به 
راحتی به دست نیاوردیم تا بخواهیم آن ها را به راحتی 
از دســت بدهیم بیان داشــت: ما برای این انقاب 
جوانان )شــهدا( زیادی دادیم پس چرا مســئولین 

ما هر حرفی را به راحتی می زنند، شــما )مسئولین( 
کــه از همین انقاب به مال و مقامی رســیدید چرا 
می خواهید ریشــه انقاب را بزنید!، در مکتب سید 
الشهدا کرامت و شــرافت انسانی ارزش داشت.این 
مقام مسئول خاطر نشــان کرد: بعضی از مسئولین 
می گویند ما قائل به انقاب اســامی نیستیم بلکه 
قائل به جمهوری اســامی هستیم؛ مردم بدانید که 
جمهوری اســامی از انقاب اسامی عقب مانده 
اســت و انقاب اسامی مرزها را دریده است )تا مرز 
اســرائیل، اروپا و آمریکای التین رفته است( اما در 
جمهوری اسامی به خاطر بعضی از مسئولین مانده 
ایم، پس جمهوری اسامی باید به انقاب اسامی 
برســد، وقتی نیروی انقابی ما پهپاد آمریکایی را در 
آسمان هدف قرار می دهد و کشتی مهاجر انگلیسی 
را محاصــره می کند؛ ما در دنیــا داریم قدرت نمایی 
می کنیم؛ مکتب امام حسین )ع( مکتب عزت مندانه، 
شــور آفرین و سازش ناپذیری است، برای رهبرمان 
اَمان نامه می آورند اما ایشان اَمان نامه را نمی پذیرند 
زیرا این همان مکتبی اســت که سید الشهدا و قمر 
منیر بنی هاشــم اَمان نامه دشــمن را قبول نکردند، 
اَمان نامه ای که بعضی ها از دشمنان قبول می کنند 

اَمان نیست بلکه آتش نامه است.

الفبای شیعه سازش نیست ، مقاومت است

5 ضمیمهرایگان
روزنامهدرشهرستان

فیروزکوه

تنهاراهمذاکرهایناستکهآنانبه
جایاولبرگردندوتوبهکنند

رئیــس جمعیت هــال احمــر فیروزکوه 
از برگــزاری مانــور امداد و نجــات در مدارس 

فیروزکوه در آذر و بهمن سال جاری خبر داد.

خبرنــگارجامجــمفیروزکوه:اکبر 
اســفندیار اظهار داشت: با شروع سال تحصیلی 
در مدارس و هماهنگی با مدیریت اداره آموزش 
و پرورش دو مانور بزرگ امداد و نجات در ســال 
تحصیلــی جدید در مــدارس فیروزکوه برگزار 

می شود.
وی گفــت: این دو مانــور در آذر و بهمن ماه 
ســال جاری در مدارس شهرســتان فیروزکوه 
برگزار می شــود ،  از دیگر برنامه ها در طول سال 
تحصیلــی جدید برگزاری دوره های آموزشــی 

امداد و نجات برای دانش آموزان است.
رئیــس جمعیت هــال احمر شهرســتان 
فیروزکوه عنوان کرد: شاخص ترین برنامه های 
جمعیــت هال احمر شهرســتان فیروزکوه در 
ســال جدید ارتقاء ســطح آگاهی دانش آموزان 
در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه اســت، آگاهی 
هرچه بیشــتر دانش آموزان نسبت به خطرها و 
آســیب های پیرامون می توانــد آن ها را  برای 

مواقع حساس و بحرانی آماده کند.
 وی از اتمام طرح امداد ونجات تابســتانی در 

فیروزکــوه خبر داد و افــزود: این طرح که همه 
ســاله در پایگاه امداد و نجات برگزار می شــود 
از اول تابســتان شــروع و تا پایان تابســتان به 

اتمام می رسد. 
اسفندیار بیان داشت: در سال جاری جمعیت 
هال احمر فیروزکــوه دو پایگاه امداد و نجات 
امین آباد و ســرانزاء در طرح داشــت و پوشش 
امــدادی تصادفات و مراجعه حضــوری و... از 
عملکرد ایــن جمعیت در طرح امــداد و نجات 

تابستان است.

مانورامدادونجاتدرمدارسفیروزکوهبرگزارمیشود
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مدیر آموزش و پرورش و فیروزکوه از کسب رتبه های اول در امتحانات نهایی 
در دو رشته علوم انسانی و تجربی خبر داد.

خبرنگارجامجمفیروزکوه:محمدرضا بنار با اعام این خبر تشــریح 
کــرد: با اعــام نتایج امتحانات نهایی از ســوی اداره کل آمــوزش و پرورش 

شهرســتان های تهران، دانش آموزان پایه دوازدهم شهرســتان فیروزکوه در 
رشــته های علوم انسانی)پسرانه( و در رشــته علوم تجربی)دخترانه( موفق به 

کسب رتبه نخست در استان شدند. 
بنار این دســتاورد را حاصل تاش شبانه روزی معلمان و کادر اداری مدارس 

عنــوان کــرد و افزود: چنین نتایجی بیانگر این موضوع اســت که شهرســتان 
فیروزکــوه، از ظرفیت های خوبی برخوردار اســت و دانش آموزان عزیز ما ثابت 
کــرده اند تاش کردن بر وجود برخی کم و کاســتی ها ارجعیت دارد و ما امروز 

شاهد موفقیت آن ها  در سطح استان هستیم.

دانشآموزانفیروزکوه،رتبهاولامتحاناتنهاییاستان

ســید مجتبی هاشــمی رئیس ســابق مرکز 
آموزش های فنی و حرفه ای شهرســتان در پستی 
اینســتاگرامی از برگزاری مراسم تودیع خویش و 
معارفه زمانی به ســمت رئیس این مرکز آموزشی 

خبر داد.
خبرنگارجامجمفیروزکوه: وی که با ۱۶ 
سال ســابقه خدمت در شهرستان یکی از مدیران 

کهنه کار فیروزکوه قلمداد می شــد  به خبرنگار ما  
گفــت :زمانی رئیس فعلی مربی آموزشــی مرکز 
دماوند بوده که اکنون به ســمت ریاست فیروزکوه 
منصوب شــده است هاشــمی ضمن حالیت از 
تمامــی شــهروندان فیروزکوهی خاطر نشــان 
کرد:بنده نیز به ســمت رئیس مرکز آموزش های 

فنی و حرفه ای دماوند منصوب شدم.

»زمانی« به جای» هاشمی« در مرکز 
آموزش های فنی و حرفه ای  

ضمیمهرایگان6
روزنامهدرشهرستان

فیروزکوه

جانشــین فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران 
گفت:  بر اثر خواب آلودگی راننده تیلر کفکش حامل مواد 
شیمیایی، خودروی وی در محور قدیم جاجرود واژگون 

و با ساعت ها تاش ماموران محور بازگشایی شد.
خبرنگارجامجمفیروزکوه:علی ســلیمانی در 
خصوص واژگونی خــودروی تریلر کفکش حامل مواد 
شــیمیایی در جاده قدیم جاجرود، اظهار کرد: خودروی 
تریلر حامل مواد شیمیایی از تهران به سمت جاجرود در 
حرکت بود که حدود 2 کیلومتر مانده به شــهر جاجرود 
به دلیل خواب آلودگی راننده واژگون و محور به صورت 

موقت مسدود شد. وی گفت: خوشبختانه راننده کامیون 
تریلر با جراحات ســطحی و سرپایی درمان شد و در این 
سانحه واژگونی، حادثه ای برای دیگر هموطنان رخ نداد. 
جانشین فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران افزود: 
با تاش عوامل آتش نشانی پردیس و تهران و همچنین 
همکاری آزادراه تهران-پردیس و دسترسی خودروهای 
امدادی از این مســیر به محل حادثــه، این عملیات در 
ســاعت 5:۳0 دقیقه بامداد به اتمام رسید و محور پس از 

شستشوی کامل بازگشایی شد.
سلیمانی با بیان اینکه رانندگان خودروهای سنگین 

قبل و در حین مســافرت استراحت کافی کرده و سپس 
ادامه مســیر دهند، بیان کرد: متاســفانه بیشترین آمار 
تصادفات در شــب و به علل مختلف از جمله خســتگی 
و خواب آلودگی، ســرعت غیر ایمن و عدم رعایت فاصله 
طولی با خودروهایی جلویی رخ می دهد. وی در خصوص 
وضعیت ترافیکی محور شرق استان تهران نیز بیان کرد: 
هــم اکنون تردد انواع وســایل نقلیه از محورهای هراز، 
فیروزکــوه، امام رضــا )ع( و بزرگراه حرم به حرم روان و 
عادی گزارش شــده و مشکلی در خصوص عبور و مرور 

وسایل نقلیه از این محورها وجود ندارد.

واژگونی یک دستگاه کامیون در جاجرود 

ازجمله دغدغه ها و معضات امروز 
خانواده ها طاق می باشــد.  بحث در 
خصوص مســائل حقوقی و مالی که بر 
آن مترتب است پیشتر اذهان را به خود 
مشــغول کرده است . اهم حقوق زوجه 
کــه پــس از عقد نکاح شــام      ل وی 
می شود ، مهریه و نفقه می باشد و شاید 
بتوان بارزترین تکلیف وی نســبت به 
همســر خویش را تمکین دانست. این 
تبعات مالی به قــدری با نکاح عجین 
شــده که بحث در این مورد را بســیار 
مشکل ســاخته است ؛ لذا به توضیحی 
مختصــر از آن می پردازیم . مهریه از 

موضوعاتی اســت که قدمت بســیار 
دارد و نماد اظهار محبت مرد نســبت 

به همسرش می باشد . 
اما در ایــن خصوص که چرا مهریه 
که در واقع هدیه ای از جانب زوج است 
، در قانون نفوذ پیدا کرده ؛ شــاید بتوان 
گفت پشــتوانه ای برای زوجه اســت 
ضمن اینکــه عواقب عدم پرداخت آن 
مانعی از فروپاشــی بــی دلیل زندگی 

زناشویی از جانب مرد می باشد . 
به عاوه در دین اســام پرداخت 
مهریه بر ذمه زوج نهاده شده است ؛ مع 
ذلک با توجه به اینکه قوانین کشورمان 
نباید با شرع در تعارض باشند ، بنابراین 
می تــوان یکی از دالیل نفوذ مهریه در 
قانون را مدنظر داشــتن قوانین اسام 
بخصــوص فقه امامیه در قوانین ایران 

دانست .
 مهریــه در صورتی که عندالمطالبه 
باشد زوجه می تواند در هر زمانی آن را 
از همســر خود تقاضا نماید؛ حتی پس 
از فــوت زوج . پس از فــوت زوج هم 

زوجه می تواند مهریــه خود را مطالبه 
کنــد. وجوب مهریه هیــچ تعارضی با 
ناشــزه بودن زوجه ندارد )مراد از ناشزه 
بودن ، عدم تمکین و شانه خالی کردن 
از تکالیف شــرعی و قانونی زن نسبت 
به شــوهر اســت( لیکن در خصوص 
نفقــه این موضوع صــدق نمی کند و 
زن ناشــزه مســتحق نفقه نمی باشد . 
در صورت عنداالستطاعه بودن مهریه 
به محض استطاعت زوج قابل وصول 
است ، مطابق قانون حمایت از خانواده 
ســال ۱۳۹۱ ضمانت اجرایی که برای 
مهریه مقرر شــده تا سقف ۱۱0 سکه 
اســت این در حالیست که چندی پیش 
رئیــس قوه قضائیه خواســتار برطرف 
نمودن ضمانــت اجرایی عدم پرداخت 
مهریه شــده اســت . این امر عاوه بر 
اینکه مشکاتی را از میان بر می دارد، 
مشــکات جدیــدی را اضافه خواهد 

کرد . 
برای نمونه زندانی کردن شوهر به 
دلیل عدم پرداخت اقساط مهریه منجر 

به هزینه هایی برای دولت خواهد شــد 
ضمــن اینکه با زندانــی بودن بدهکار 
طلب مذکــور قابل وصول نخواهد بود 
لیکن با برچیده شــدن این معضات 
، مشــکات دیگری گریبان گیر زنان 

خواهد شد.
 چرا که با برداشــته شدن ضمانت 
اجرای عــدم پرداخت مهریه دیگر چه 
تضمینی برای پرداخت آن وجود دارد ؟ 
به نظر می رسد قانونگذار باید شیوه ای 
را در پیش گیرد تا از حداکثر تبعات این 

امر جلوگیری نماید . 
موضوع دیگــری کــه در قوانین 
کشورمان بیان شــده ، نفقه می باشد . 
نفقه شامل احتیاجات زن از جمله البسه 
و خوراک است و پرداخت آن به شاغل 
بــودن یا نبودن زوجه ارتباطی ندارد در 
نتیجه زن شــاغل هم از این حق بهره 
مند می باشــد و مرد نمی تواند به بهانه 
شــاغل بودن و کسب درآمد همسرش 

از این تکلیف مبری شود.
زهراقادری

طالق از معضالت امروز خانواده هاست

جاده فیروزکوه - قائمشــهر بــه عنوان یکی 
از محورهــای ارتباط دهنده اســتان مازندران به 
پایتخت کشــور بــا افتتاح آخریــن قطعه از طرح 

تعریض ، به طور کامل چهار خطه شد.
به گــزارش خبرگزاری ایرنــا  این قطعه چهار 
کیلومتــری با حضور وزیر راه و شهرســازی مورد 
بهره برداری قرار گرفت .قطعه پایانی طرح تعریض 
و چهار خطه کردن محور فیروزکوه - قائمشهر در 

محدوده »سرخ کا « تا » شیرگاه « بود که تکمیل 
آن به علت ســختی کار و مشکاتی مانند تملیک 
اماک زمانبر شــده بود. مدیرکل ساخت و توسعه 
راههای منطقه شمال کشور در حاشیه بهره برداری 
از این قطعه به خبرنگار ایرنا گفت که برای تکمیل 
چهار کیلومتر پایانی محور فیروزکوه - قائمشهر با 
اجرای تاسیسات و ابنیه و تملک اراضی حدود ۴00 
میلیارد ریال اعتبار هزینه شــد. حسین کلهر افزود: 

در حال حاضر محور ۱۸۷ کیلومتری قائمشــهر- 
تهــران به طور کامل چهار خطه شــد. وی گفت: 
حدود ۸0 درصــد از اجرای طرح چهارخطه کردن 
این محور در حوزه اســتحفاظی مازندران در دولت 
تدبیر و امید انجام شد. کلهر افزود: در مجموع برای 
اجرای طرح چهارخطه کردن محور ســوادکوه در 
حوزه اســتحفاظی استان مازندران حدود پنج هزار 

میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

جاده فیروزکوه - قائمشهر چهار خطه شد

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فیروزکوه ، از جمع آوری و پاکســازی تور و قابهای 
ماهیگیری اطراف ســد نمرود توســط محیط بانان 

دراین شهرستان خبرداد.
فرشــاد فیروزنیا بابیان این خبر گفت : با توجه به 
اینکه مجوز صید ماهی در آبهای داخلی استان تهران 
ممنوع می باشــد و برخی از افراد و ماهیگیران بدون 

داشــتن مجوز اقدام به دام گســترانی  در اطراف سد 
نمرود نموده که مامورین اجرائی این اداره تمام قابها 
و تورهــای ماهیگیری را جمــع  کردند .وی درادامه 
گفت: صید ماهی همچنان ممنوع است و در صورت 
مشاهده افراد در کنار سد نمرود و رودخانه های داخلی 
به منظور ماهیگیری  برخورد می شــود و افراد خاطی 

مورد پیگیری قانونی قرار می گیرند.

جمع آوری تور و قالب های ماهیگیری اطراف سد نمرود 

یادداشت
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دفاعمقدس
دفاع مقدس  مقدس دفاع است          

چنین حکمتی در جهان کیمیاست
دفاع مقدس به حق حکمت است       

 چنین افتخاری یقین نعمت است
دفاع مقدس به پیمان حق                 

   نشان داد ه بر  صدر ایمان حق
دفاع مقدس شهامت نهاد                  

 نگین افتخار در نهاد جهان
دفاع مقدس کام خداست           
     که آیه به قرآن همی مدعاست
دفاع مقدس شهادت وجود         
      که خاک وطن افتخار سجود

دفاع مقدس عمیق روشن است        
که کشور ز لطفش همی گلشن است

دفاع مقدس جسارت وجود             
 وطن در وجودش شده تارو پود

دفاع مقدس چراغ روشن است       
 که ایمان به تقدیر وی جوشن است

دفاع مقدس سپاس خداست        
  زیاری بدین افتخار مدعاست

زیاریفیروزکوهی-پدرشــهیداحمد
زیاری

تغییرنگاهبهمعتادازحالت
مجرمبهبیمار

جلســه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
شهرســتان فیروزکوه با حضور معاون سیاسی امنیتی 

و اجتماعی فرماندار برگزار شد.
خبرنگارجامجــمفیروزکوه: حجت اهلل 
حسن زاده در این جلسه گفت: بزرگترین هدف شورای 
هماهنگی پیشــگیری از گرایش افراد به مواد مخدر 
و جلوگیــری از بروز معضات و کاهش آســیب های 
اجتماعی اســت. معاون فرمانــدار تصریح کرد: برای 
دسترسی به این مهم به همیاری تمامی اعضای شورای 
مبارزه با مواد مخدر نیاز است و همه باید در تعامل کامل 
برای دســتیابی به هدف تاش کنیم. وی افزود: نگاه 
عمومی جامعه به فرد معتاد باید از حالت فعلی به حالت 
بیمار تغییر کند تا این افراد بتوانند براحتی به جامعه، کار 

و کانون گرم خانواده خود بازگردند.

غولترافیک
ســال هایی نه چندان دور در سرزمین دیمه که البته 
امــروز  به نقلی به آن می گوییــم فیروزکوه ، خبری از 
دود و ماشــین و بوق و ســر و صدا نبود.. ُپر بود از نغمه 
دلنواز ُشــر ُشر جوی های آب و َچهَچهه بلبان مست و 
هوهــوی بادهای راجی و تورانــه و بادهایی در جهات 
شــرقی و غربی )آدمی ناخودآگاه به یاد سریال سرزمین 
بادهــا می افتد( که پنجه در پنجه درختان ، نوایی خوش 
را در گوشــهایمان زمزمه می کرد، البته در گوشهایشان 
زمزمه می کرد! چون ما که در آن دوران طایی نبودیم 
تــا این چیزها را به وضوح ببینیم و بشــنویم اما پدران ما بودنــد و درک کردند آن روزگار 
را ... روزگاری بدون دود و بوق و ســروصدا و شــبکه های ارتباطی و ماهواره و اینترنت و 
گوشــی های هوشــمند و بازی های رایانه ای و فضای مجازی و خاصه روزگاری بدون 
ترافیک ... گفتم ترافیک ... یادم آمد از مصیبت های ترافیک! ...احســاس نیاز شــدید ما 
انســانها به وســائط نقلیه برای رفتن به سر کوچه و خرید نان و سر زدن به همسایه و تهیه 
ســایر مایحتاج زندگی و البته دورزدن های آخر روز در خیابان و کوچه و برزن، پدیده ای به 
وجود آمد به نام ترافیک !!! و از آنجایی که ما به شــهرهای دیگر نگاه می کردیم و ترافیک 
می دیدیم و خود در حســرت ماندن در ترافیک ، ســالیان سال چشمانمان به خیابان های 
شهر دوخته شد و خبری نشد ، تصمیم گرفتیم تا با خرید اقساطی و گاه نقدی به هر ضرب 
و زوری شده خودرویی بخریم و بنشینیم در پشت رول آن و خیابانها را َگز کنیم به هر بهانه 
ای و  اینگونه شــد که ناگاه بدون اینکه خودمان هم متوجه شــویم دچار غول بی شــاخ و 
دم ترافیک شــدیم و هر روز خصوصًا در ســاعات عصر و نزدیک به شام دچار پدیده شوم و 
خانمان ســوز ترافیک زدگی شدیم . ترافیکی سنگین و گاه حتی قفل شده که دیگر طاقت 
مان را طاق می کند و کاسه صبرمان را لبریز و مجبور می شویم گاهی اوقات برخاف میل 
باطنی مان )تأکید می کنم برخاف میل باطنی مان ! ( مســیری خاف جهت برگزینیم . 
معضل ترافیک در شــهرهای دیگر خصوصًا در کان شهرها دیگر شده عادت مردم و اگر 
روزی را بدون ترافیک ســپری کنند شــاید شب کابوس ببینند یا شاید اشتهای به غذا را از 
دســت بدهند اما در شــهر ما که شهر نسبتًا کوچکی است این موضوع دامنگیر ما هم شده 
و حاال ما هم مفتخریم و به خود می بالیم که دقایقی را و یا شــاید ســاعاتی را )خصوصًا در 
ایام خاص ســال( در اُتول خود نشســته و گوش به ضبط یا رادیو و گاهی ُغرُغر سرنشینان 
)که البته حق هم دارند( در پشــت سر صدها خودروی منتظر ، در ترافیکی سنگین سپری 
می کنیم. اگر خاطر مبارکتان باشــد یکی دو سال گذشته طرحی از سوی مسئولین محترم 
شهرســتان و به تبع آن مردم محترم شهرســتان مطرح شده بود مبنی بر احداث مسیری 
که باید ما را از میدان معلم و راه آهن به شــهرک مخابرات ، بعد به میدان امام خمینی )ره( 
متصل نماید و خیابان پاسداران را  نیز یک طرفه کند، به جهت تسهیل در عبور و مرور که 
نه تنها عملی نشد که مسکوت هم ماند و اکنون معمایی شده پیچیده و بی جواب...!!! چقدر 
زیبنده است مسئولین دلسوز شهرستان که بی شک خود آنها  نیز  گاهی اوقات مانند مردم 
این دیار ، لحظاتی را  با این ترافیک سرسام آور سر و کله می زنند ، گامی اساسی در جهت 
رفع این معضل بزرگ بردارند تا دغدغه ای از دغدغه های این مردم خدوم و وفادار به نظام 

مقدس جمهوری اسامی ایران برداشته شود. 
مجتبیمیرزایی

جلسه استمهال تسهیات بخش کشاورزی خسارت دیده ناشی از حوادث 
غیــر مترقبه )بند خ ماده ۳۳( باحضــور خانم ارجمندی معاون برنامه ریزی و 

اداری مالی فرمانداری فیروزکوه برگزار شد.
خبرنگارجامجمفیروزکوه: جلســه اســتمهال تسهیات بخش 

کشاورزی خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه )بند خ ماده ۳۳( باحضور 
ارجمندی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرســتان، معاونت 
فنــی مدیریت جهاد کشــاورزی، رئیس بانک صادرات شهرســتان برگزار 

گردید. 

در این جلسه لیست خســارت دیدگان بخش کشاورزی مربوط به بانک 
صادرات موردبررسی قرار گرفت ومقررگردید برابر دستورالعمل های اباغی 
اشخاصی که مشمول بخشنامه استمهال باشندمی توانند از این بخشودگی 

استفاده نمایند.

برپاییجلسهاستمهالتسهیالتبخشکشاورزیفیروزکوه

رئیس اداره راهداری و حمل 
و نقــل جــاده ای فیروزکوه از 
تخریــب بنای غیــر مجاز یک 
رســتوران در منطقه نمرود که 
در حریم راه قرار داشــت با حکم 

دادستان فیروزکوه خبر داد.
جم جــام خبرنــگار
فیروزکــوه:مهــرداد زمانی 
اظهار داشــت: بر اســاس ماده 

۱۷ قانون ایمنی راهها این واحد 
اقدام به ســاخت بنا در حریم راه 
نمود که بــا گزارش این اداره به 
مدعی العموم، رسیدگی پرونده 
در دســتور کار قــرار گرفــت. 
دادســتان شهرســتان نیــز دو 
هفتــه پیش دســتور به تخریب 
ایــن بنــا داده بود کــه در حین 
تخریب مالــک این بنا ادعا کرد 

مدارکی دارد که نشــان می دهد 
احــداث این بنا کاما قانونی و با 
مجوز است و دادستان نیز دستور 
توقف تخریب تا بررســی کامل 
مدارک را می دهــد. وی گفت: 
در آن روز حــدود ۳۸ متــر مربع 
از بنا تخریب شــده بود و به دلیل 
لزوم بررسی مدارک ادعایی کار 
تخریــب متوقف شــده بود اما 
پس از بررســی مجــدد مدارک 
مشــخص شــد بنــای مذکور 
فاقد مجوزهای الزم اســت که 

دادســتان شهرســتان دستور 
تخریب کامل بنا را صادر و اداره 
راه نســبت به تخریب آن اقدام 
کرد.این مقام مســئول در ادامه 
مســاحت بنای تخریب شــده 
را بیــش از ۳00 متــر مربع ذکر 
کرد و افــزود: برخی از متخلفان 
بــا تصور از غفلت مســئوالن یا 
پشــتگرمی به ثروت و رابطه ها 
اقدام به احداث بناهای غیرمجاز 
می کنند که این مســئله نه تنها 
باعث تحمیل خســارت به این 

اشــخاص خواهــد شــد بلکه 
ســبب ایجاد اختــال در روند 
خدمات رسانی ادارات و خسارت 
به بیت المال خواهد شــد. زمانی 
در پایان گفــت: احداث هرگونه 
بنا در حریــم راهها باید با مجوز 
سازمان راهداری صورت بگیرد 
و از همه مردم خواســت ضمن 
احترام به قانــون قبل از احداث 
بنــا در حریم راه با مراجعه به این 
اداره از خدماتی مانند مشــاوره 

رایگان بهره مند گردند.

رستوران بین راهی نمرود 
فیروزکوه تخریب شد

شعر

7 ضمیمهرایگان
روزنامهدرشهرستان

فیروزکوه

یادداشت

تولید 500 هزار دز اسپرم دام سبک در مرکز اصاح نژاد دام 
گستر پیشگام فیروزکوه کشور را در این بخش خودکفا کرد.

خبرنگارجامجمفیروزکوه:مدیر جهاد کشــاورزی 
فیروزکوه گفت : شــرایط مســاعد اقلیمی؛ عــاری بودن از 
بیماری های دامی و ایزوله بودن  از مهمترین عواملی اســت 
که این شهرســتان را  به بزرگترین مرکز اصاح نژاد دام های 
سبک و ســنگین بخش خصوصی کشور تبدیل کرده است. 
رضا فرازی افزود: مرکز اصاح نژاد دام گستر پیشگام با تولید  
500 هزار دز اســپرم در سال ؛  کشور را در این بخش خودکفا 
کرده اســت. وی گفت : در حال حاضــر دو مرکز اصاح نژاد 
دام ســبک و یک مرکز اصاح نژاد دام سنگین در فیروزکوه 

فعالیت دارد.

*آغازکشتکلزادرفیروزکوه
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان فیروزکوه از آغاز کشت 

کلزادر شهرستان خبرداد.
رضا فرازی با اعام این خبر گفت: از اواســط شهریور ماه 
ســال جاری تاکنون ۶2 هکتار کلزا با ارقام نپتون و هیدرومل 
کشــت شده است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه 
افزود: تاش می شود که تا پایان شهریور سال جاری سهمیه 
تعیین شده و تعهدی شهرستان تحقق یابد. وی گفت: قیمت 
پیشــنهادی جهت خرید تضمینی کلزا در ســال زراعی ۹۹-

۹۸هر کیلوگرم باالتر از 50000ریال می باشــد و کشاورزان 

می توانندجهت کشت جایگزین به مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان مراجعه نمایند.

برپاییجلســههماهنگینظارتبرتوزیعکود
شیمیایی

جلســه نظارت برتوزیع کودشــیمیایی بــا حضور فرازی 
مدیرجهاد کشــاورزی  ،نمایندگان شرکت خدمات حمایتی 
اســتان تهران ، کارگزاران توزیع کود درشهرســتان  دردفتر 
مدیریت جهاد کشــاورزی برگزار شد. مدیر جهاد کشاورزی 
فیروزکوه گفت:در این جلســه مواردی از قبیل نحوه تحویل 
کود، زمان تحویل، نظارت بر فروشــگاه ها و توزیع کود  مورد 
بررســی قرار گرفت. رضا فرازی همچنین با توجه به رشــد 
و عملکرد خوب توزیع کود درســال زراعی ۹۸-۹۷ خواستار 
عملکرد مناســب و نظارت برتوزیع نهاده های کشــاورزی و 

دامی درشهرستان شد.

دامگسترپیشگاهفیروزکوه؛بزرگترینمرکزاصالحنژاددامسبک
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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
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گلبرگرازسنبلمشکیننقابکن
یعنیکهرخبپوشوجهانیخرابکن

بفشانعرقزچهرهواطرافباغرا
حافظچونشیشههایدیدهماپرگالبکن

با فرا رسیدن ســال تحصیلی سال ۹۸-۹۹ 
توجه و اهتمام به قوانیــن راهنمایی و رانندگی  
اصلــی اجتناب ناپذیر برای تامین امنیت جانی و 
روانی دانش آموزان قلمداد شــده که طبیعتا این 
موضــوع باید از جانب رانندگان و  دانش آموزان 

مورد توجه و اهتمام جدیدی واقع شود.
 ســرگرد روح اهلل روزبه رئیس پلیس راهور 
شهرســتان ضمن تبریک فرا رســیدن ســال 
جدیــد تحصیلی گفت : در خصوص مجاز بودن 
سرویس دهی رانندگان پایه ۳ هنوز اباغیه ای 
از جانب نهاد های فرا دســتی بــه پلیس راهور 

شهرستان واصل نشده است.
 وی با اشاره به اینکه در صورت وصل اباغیه 
رانندگان متقاضی باید روند ثبت نام در ســامانه 
ســپند را طی کنند گفت :پیش از این رانندگان 
پایه 2 با مراجعه با دفاتر پیشــخوان دولت ثبت 

نــام خویش را انجام   و در صــورت مجاز بودن 
سرویس دهی برای رانندگان پایه ۳ ،آنها نیز باید 
در سامانه سپند ثبت نام کنند. رئیس پلیس راهور 
شهرســتان  نکاتی نظیر عدم تجمع رانندگان در 
جلوی درب مدارس، احتیاط در زمان سوار و پیاده 
کردن داش آموزان ،توجه به قوانین راهنمایی و 
رانندگی ،نداشن شتاب و عجله در رانندگی  اشاره 
و بــا ذکر تمثیلی زیبا دانش آموزان را لبخندهای 
شــهر دانست و گفت :یقینا ســرلوحه قرار دادن 
قوانین و ضوابط جاری و پیروی از مقررات وضع 
شده ســبب سپری شدن سال تحصیلی خوب و 
مناسبی خواهد شد. وی ضمن تشکر از سازمان 
مدیریت حمل و نقل عمومی شــهرداری گفت: 
لطفا دوستان عزیزمان  در اطراف مدارس اقدام 
به نصب سرعتکاه کرده تا این موضوع به عنوان 
عاملی بازدارنده در زمان سرعت زیاد وسائل نقیله 

حافظ جان دانش آموزان باشــد. سرگرد روزبه 
نقش  همکاری  والدین و رانندگان را  مناســب 
ارزیابــی کرد و افزود: در دو نوبت بازگشــایی و 
تعطیلی مــدارس نیروهای پلیس راهور در اکثر 
مدارس مســتقر بوده و از تمامی والدین ،دانش 
آمــوزان و رانندگان تقاضــای همکاری پلیس 

راهور ،همیاران پلیس و فرهنگ یاران داریم.

مراقبلبخندهایزندگیمانباشیم

خدمت رسانی به روستاها به منزله تولید ثروت و کاهش آسیب های 
اجتماعی است.

بــه گزارش روابــط عمومی فرمانــداری فیروزکوه، انوشــیروان 
محســنی بندپی اســتاندار تهران در آیین کلنگ زنی پروژه گازرسانی 
به روســتاهای شهرســتان های دماوند و فیروزکوه اظهار کرد: امروز 
شــاهد کلنگ زنی گازرسانی به ۴۱ روســتا در شهرستان های دماوند 

و فیروزکوه هستیم.
وی با اشاره به سرعت گازرسانی به روستاها افزود: این امر از برکات 
انقاب اسامی بوده و برگ زرینی در راستای خدمت رسانی و ارتقای 

کیفیــت زندگی برای آحاد جامعه رقم خورد.
 اســتاندار تهران تصریح کرد: شرایط آب وهوایی در این شهرستان 
به گونه ای اســت که باید امور گازرســانی زودتر پیگیری شود، چرا که 

در همــه فصول امکان فعالیت و حفاری وجود ندارد.
 اســتاندار تهران در پایان خاطرنشــان کرد: کمک مجلس و دولت 
برای اشــتغال روستایی بالغ بر یک و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه 
ملــی با بهره ۶ درصد اســت و امروز نیز زمینــه زندگی باکیفیت برای 
روســتاییان و حفظ محیط زیست فراهم شده و باید هرگونه مشکل در 

جهت سرعت بخشی به پروژه اعام شود.

خدماترسانیبهروستاها؛تولیدثروتو
کاهشآسیبهایاجتماعی

دفاعمقدسدســتاوردهايخوبی
برايایرانبهارمغانآورد

۳۱ شــهریور ۱۳5۹ رژیــم 
بعثــي عراق بــا تصمیم و طرح 
قبلي و با هدف برانداختن نظام 
نوپاي جمهوري اسامي جنگي 
تمام عیار علیه ایران اســامي 
آغاز کرد. صدام حســین رییس 
جمهور عراق با ظاهر شــدن در 
برابــر دوربین هــاي تلویزیون 
عراق با پاره کردن قرارداد ۱۹۷5 
الجزایــر، آغاز تجاوز رژیم بعثي به خاک ایران را اعام کرد. جنگي 
نابرابر در شــرایطي به ایران تحمیل شد که از جانب استکبار جهاني 
بویژه آمریکا تحت فشــار شــدیدي قرار داشــت و در داخل کشور 
نیز جناح هاي وابســته به غرب و شرق، با ایجاد هیاهوي تبلیغاتي 
و درگیري هــاي نظامي در صدد تضعیف نظــام بودند و نیروهاي 
نظامــي نیز به خاطر تبعات قهري انقاب، هنوز مراحل بازســازي 
و ســاماندهي را به طور کامل پشت ســر ننهاده بودند.آمریکا براي 
به ســازش کشاندن جمهوري اســامي و در نهایت تسلیم آن ها 
حمایت پنهان و آشــکار خود را در تمام زمینه هاي سیاسي، نظامي ، 
 اقتصادي و ... از رژیم بعثي عراق به اجرا گذاشــت. از ســوي دیگر 
نیز ابرقدرت دیگر جهان  یعني شــوروي که متحد عراق محسوب 
مي شــد، خصومتش را با نظام اسامي که شعار نه شرقي و نه غربي 
را ســرلوحه کار خود قرار داده بود و در جریان اشــغال افغانســتان 
توسط شوروي، این تجاوز را محکوم کرده بود، بیش از پیش نمود. 
ارتش عراق که بر اساس محاسبات خود از وضعیت داخلي و خارجي 
ایــران، فتح یک هفته اي تهران را در ســر مي پروراند، در روزهاي 
نخســت تجاوز، بدون مانعي جدي در مرزهــا تا دروازه هاي اهواز 
و خرمشــهر پیش تاخت. تحت چنین شــرایطي امام خمینی )ره(  
به خــروش آمد و نداي ملکوتي اش دل هاي شــیفتگان انقاب و 
نظــام را متوجه دفاع از کیان جمهوري اســامي نمود؛ بطوریکه، 
نیروهاي مردمي بدون امکانــات و تجهیزات و حتي آموزش هاي 
نظامي به مقاومت پرداختند. علیرغم کارشکني هاي رییس جمهور 
وقت بني صدر، دفاع مقدس مردم مســلمان و انقابي ایران شکل 
گرفت و نیروهاي جوان و شــهادت طلب به جبهه ها شتافتند. پس 
از شــکل گیري اتحاد و انســجام در میان نیروهاي انقابي و طرد 
نیروهاي وابسته، حماسه اي مقدس شکل گرفت که در تاریخ ایران 
اســامي بي سابقه بود. حماسه دفاع مقدس برکات و دستاوردهاي 
بي نهایتــي را براي ملت ایران به ارمغان آورد و ســتون هاي نظام 

اسامي را  مستحکم نمود.
                محمدمرادپور،سرپرستوخبرنگارجامجمفیروزکوه

یادداشت
عزمجزمدولتبرایغلبهبر

مشکالتروستاها

فرمانــدار فیروزکــوه گفت: دولــت در جهت 
غلبــه بــر مشــکات اقتصــادی بخصوص در 
حوزه روســتایی مصمم است و یکی از مهمترین 
اولویت های دولت تقویت مسائل اقتصادی و رفع 

بیکاری است. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان 
فیروزکوه، مهدی یوســفی جمارانی در نشســت 
بررسی مســائل و مشکات روستای شهرآباد که 
با حضور جمعی از مســئولین شهرســتان و اهالی 
روســتا در مسجد این روســتا برگزار شد، گفت:  
حضور مدیــران در روســتاها و بدنبال آن خارج 
شدن فضای جلسات از محیط اداری، باعث توجه 
بیشــتر مدیران به مشکات مردم به خصوص در 

مباحث روستایی می شود.
 فرماندار فیروزکوه اظهار کرد: با توجه به اینکه 
اعتبارات دولتی محدود اســت  و مشــکات چند 
برابر اعتبارات می باشد اما باید به تدریج در جهت 

رفع مشکات اقدام کرد. 
وی با بیان اینکه مســیر مهم برای مشکات 
اقتصادی کشور ایجاد وحدت و همدلی بین مردم 
و مســئوالن اســت گفت: مدیران نباید مردم را 
ســرگردان کنند و  برای رفع مسائل و مشکات، 
باید ضمن همکاری بیشــتر، امورات را تســهیل 

کرد.
وی ادامــه داد: بر طرف کردن مشــکات در 
روســتاها،  زمینه ساز  اشتغال و رونق میتواند باشد 
و  مدیــران باید با بازدیدهای میدانی از فعالیتهای 

کارآفرینان ضمن جویا شدن مشکات، در جهت 
رفع آنها تاش کنند.

جمارانــی گفت:  درپنج ســال اخیر، شــاهد 
مهاجرت معکوس و بازگشــت به روستاها هستیم 
که این امر باید بیشــتر تقویت شود و فراهم کردن 
امکانات در روســتاها به منظور گرایش بیشــتر 
مردم  برای بازگشــت ضروری اســت. فرماندار 
با اشــاره به پروژه آبیاری تحت فشار روستاهای 
شــهرآباد گفــت: عملیات اجرایی ایــن پروژه از 
ســال ۹5 آغاز شده است و مساحت تحت پوشش 
اجــرای طــرح ۸5 هکتار از اراضی کشــاورزی 

بصورت قطره ای می باشد.
 وی افزود:اعتبــار مصوب حدودا یک میلیارد و 
ســیصد و پنجاه میلیون تومان است که مبلغ یک 
میلیارد و ۱۴۷  میلیون تومان باعوض و از محل 
کمــک دولت و الباقی به مبلغ 20۳ میلیون تومان 

توسط کشاورزان تامین می شود. 
نماینــده عالی دولت افزود:طبق گزارش جهاد 
کشــاورزی  بیش از۹5درصد عملیــات اجرایی 
پروژه انجام شده است که الیروبی استخرو تهیه 
ترانس برق مشــکات مطرح شده در جهت اتمام 

این طرح می باشد. 
وی گفت: در همین راســتا در این جلسه مقرر 
گردید با پیگیری اداره جهاد کشــاورزی نســبت 
به برآورد هزینه هــای احتمالی،  اعتبار مورد نیاز 
بــرای رفع موانع موجود بــه کمک مردم و دولت 

پرداخت شود.


