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مشکل آنتن دهی تلفن 
همراه در تنگه واشی رفع شد 

عدم بازنگری طرح هادی، اصلی 
ترین علت ساخت و ساز غیرمجاز 

530  کیلو  مواد فاسد و تاریخ 
گذشته کشف شد 

فیروزکوه؛ میزبان چهاردهمین 
دوره مسابقات کاراته بانوان 

فیروزه کیهان نائب رئیس سبک ایشین ریو کاراته گفت: چهاردهمین دوره مسابقات کشوری کاراته بانوان سبک 
ایشــین ریو کاراته کوبودو جام ارسالن نخعی )جهت حمایت از بچه های اوتیسم( به میزبانی شهرستان فیروزکوه در 

تاریخ ۷ و ۸ شهریور برگزار شد.
 خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی اضافه کرد: این تورنمنت ورزشــی با حضور اســتان های تحت نمایندگی 

)تهران، لرستان، آذربایجان شرقی، البرز، اردبیل، گیالن و ...

تبلیغات پیش از موعد 
نامزدهای انتخاباتی 

تخلف محسوب می شود 
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فیروزکوه

گذری بر حال و روز پروژه های شهری در نشست 
مطبوعاتی شهردار 

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را تسلیت می گوییم
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سوزاندن سهمیه روزانه مرغ 
دولتی در سایه انحصار طلبی؟ 

فعلی  وضعیــت 
اقتصادی کشور و به 
تبع آن شهرســتان 
به گونــه ای بود که 
از  برخــی  تامیــن 
برای  اقالم معیشتی 
مردم ثقیل شده اســت؛ اما اهتمام برخی از نهادهای 
دولتی مانند اداره صمت و اتاق اصناف شهرستان برای 
تخصیص برخی از اقالم اساسی هم مانند مرغ و گوشت 
قابل تحســین بوده و همانگونه که واضح شده است 
توزیع چندین نوبت گوشت و برنج و شکر دولتی زمینه 
مناســبی را برای خروج از ایــن اضمحالل اقتصادی 

برای خانوارهای فیروزکوهی فراهم آورده است.
خبرنــگار جام جــم فیروزکــوه:  اخیرا 
خبرنگارجام جم فیروزکوه  طی نشستی با سعید کیانی 
رئیس اداره صمت شهرســتان از چنــد و چون توزیع 
کاالهای دولتی در شهرســتان مطلع شــد که وی در 
پاسخ گفت: بحمد اهلل روند توزیع گوشت ،برنج و شکر 
دولتی و اهتمام و توجه عاملین فروش شهرستان به این 
موضوع خرســندی خاطر نسبی شهروندان را فراهم 
آورده است. وی افزود: همانگونه که شهروندان عزیز 
مطلع هســتند طی روزهای گذشته سهمیه مشخص 
از مــرغ گرم به نرخ مصوب دولتی ۱۲۹۰۰ تومان وارد 
شهرستان و توســط عاملین  آقایان مهرپرور و کیانی 
توزیع شــد. رئیس اداره صمت شهرســتان با اشاره به 
اینکه به طور روزانه ســهمیه ۲ الی ۳ تن مرغ دولتی در 
بازار مرکزی میدان بهمن تهران برای شهرســتان در 
نظر گرفته شده اســت گفت: متاسفانه انحصار توزیع 
مرغ دولتی در شهرســتان در اختیــار دو عامل توزیع 
بــوده و عدم رغبت آنها به حمل ســهمیه دولتی مرغ 
به شهرستان و توزیع در بین واحد های صنفی به دلیل 
نداشتن سود مناســب نسبت به توزیع آزاد سبب شده 
اســت تا این دو عامل از ایــن موضوع امتناع و طبیعتا 
خسارت ناشی از آن به شهرستان تحمیل شود. سعید 
کیانی خاطر نشان کرد: مکاتبات و رایزنی های فراوانی 
با اتحادیه مذکور انجام شد که متاسفانه کار ساز نبوده 
و دود این عدم رغبت به چشم مردم شهرستان خواهد 

رفت. 

  53۰  کیلو  مواد فاســد و 
تاریخ گذشته کشف شد 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: پیرو دستور 
عباس رضایی دادســتان شهرستان فیروزکوه و با 
حضور حسن بیگی رئیس اداره تعزیرات حکومتی 
شهرســتان های شــرق اســتان تهران، حسینی 
معاون دادســرای عمومی و انقالب، بنداد کرمانی 
سرپرست شــبکه بهداشــت درمان، رئیس اداره 
صمت، رئیس اداره دامپزشــکی، مسئول بازرسی 
و رســیدگی به شــکایات فرمانداری و جمعی از 
کارشناســان اصناف ،تعزیرات و بهداشــت طی 
گشت مشترک انجام شــده از مراکز تهیه، توزیع 
و عرضه مواد غذایی با هدف نظارت بر کنترل بازار 
و جلوگیری از توزیع کاالهای فاسد و فاقد شرایط 
بهداشتی، بیش از ۵۳۰ کیلو گرم مواد غذایی فاسد 

و تاریخ مصرف گذشته کشف وضبط گردید.

برگزاری جشــن  مختلط، 
یک رستوران را به تعطیلی 

کشاند 
یک منبع آگاه از پلمب یکی از رســتوران های 

شهرستان فیروزکوه خبر داد.
در ایــن خبر آمده که ضابطیــن قضایی امر به 
معروف و نهی از منکر ســپاه شهرستان فیروزکوه 
پس از کسب اطالع از برگزاری مراسمی به صورت 
مختلط در این رســتوران که با مصرف مشروبات 
الکلی همراه بود، با هماهنگی مقام محترم قضایی 
اقدام بــه ورود به این مجموعــه نمودند و پس از 
اقدامات قضایی با دســتور دکتر رضایی دادستان 
شهرستان فیروزکوه این واحد صنفی پلمب گردید 
و با برگزارکنندگان برخورد قانونی صورت گرفت.

جلسه ساماندهی ساخت و ساز غیر مجاز شهرستان فیروزکوه به ریاست معاون عمرانی 
فرماندار و با حضور اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
فیروزکوه حیدر قلی قاسم زاده گفت: مقرر شد بخشداران، شهرداران، راهداری و حمل و نقل 
جاده ای، منابع آب، بنیاد مســکن انقالب اســالمی، راه و شهرسازی، محیط زیست، جهاد 

کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری عملکرد ۵ ماهه آن دستگاه در خصوص ساخت و ساز 
غیرمجاز و میزان اراضی آزاد شده را کتباٌ به فرمانداری اعالم نمایند. معاون عمرانی فرماندار 
افزود: با توجه به اینکه الحاق به بافت پیشنهادی ۱۳ روستا تابع بخش مرکزی و ارجمند به 
دلیل مشکل محیط زیستی صورت نپذیرفت مقرر شد لیست روستاها به همراه میزان زمین 

مورد پیشنهاد توسط بنیاد مسکن تهیه و به فرمانداری جهت پیگیری اعالم شود. وی افزود: 
دیگر مصوبات این جلســه گزارش از آخرین اقدامات صورت پذیرفته در خصوص ســاخت 
و ســاز غیرمجاز خیابان دانشجوی ۱۷ )خوابگاه عترت( خیابان پاسداران و خیابان کوهسار، 

توسط شهردار فیروزکوه و اعالم نتیجه آن به فرمانداری است.

عدم بازنگری طرح هادی، اصلی ترین علت ساخت و ساز غیرمجاز 

جعفر پرج، شــهردار فیروزکوه اظهار داشــت: در هفته دولت ۱۰ پروژه 
شــهری با اعتباری ۵۷ میلیارد ریال افتتاح گردید، برنامه ها در سه محور و 
ســه برنامه الگوی کامل بهبود عبور و مرور شهری و بهبود محیط شهری 
و همچنین ایجاد زیرســاخت های حفاظتی را داریم که عمده این موارد به 

زیرسازی و آسفالت معابر شهری بر می گردد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی در ارتباط با برنامه ها و پروژه هایی 
که توسط شهرداری به سرانجام رسید، گفت: زیرسازی، آسفالت و جدول 
گــذاری طرفین و رفوج خیابان شــهید فامیلی، افتتــاح واحد تجاری در 
شــهرک مخابرات با هــدف ایجاد درآمد پایدار برای شــهرداری، افتتاح 
پروژه زیرسازی آســفالت الین کندرو میدان امیری فیروزکوهی )مقابل 
بیمارســتان امام خمینی )ره((، افتتاح پارک فاز یک خلیج فارس، الیروبی 
دیوار نهر کنگرخانی، اجرای فاز اول جمع آوری و هدایت آب های سطحی 
شهرک کوهسار و پروژه بعدی ساماندهی پارک ها و پیاده روها و همچنین 

تجهیز پارک های سطح شهر هستند.
 این مقام مســئول خاطرنشان کرد: شهرداری در صدد است که پروژه 
مجتمــع تجاری – اداری تا قبل از فصل ســرما بــه اتمام و فاز اول آن به 
مرحله افتتاح برســد؛ یک پروژه شــاخص از دو پروژه شــاخص هم پل 
جنب درمانگاه قدیمی شــهر است و دیگری هم  مجتمع تجاری – اداری 
است. شهردار فیروزکوه درباره مســکن مهر این شهرستان بیان داشت: 
مســکن مهر قانون و قاعده اش مشخص اســت و شهرستان فیروزکوه 

هم نمی تواند جدایی از مناطق دیگر باشــد؛ اما خدماتی که شهرداری به 
پروژه های مسکن مهر فیروزکوه داشت یک دهم این هزینه ها را نتوانست 
در قالب مجوزات ســاختمانی وصول کند، مستندات خیابان شهید فامیلی 
هم موجود اســت که انجام آسفالت از تعهدات خود تعاونی ها و در نهایت 
بنیاد مســکن است؛ شــهرداری هم تابع یک نظام بودجه ای است و اگر 
شــهرداری بخواهد انحراف بیش از حــد از برنامه هایی که برای ما لحاظ 
شــده داشته باشیم تخلف محسوب می شــود، اما شهرداری فیروزکوه به 
دلیل اینکه از توان فنی و اجرایی برخوردار بود پروژه آسفالت خیابان شهید 

فامیلی را انجام داد.
 وی در ارتبــاط با معضل ســگ های ولگرد در شهرســتان فیروزکوه 
گفت: ما طرح جمع آوری ســگ های ولگرد را صددرصد و همچنین جزو 
اولین شــهرداری های کشور بودیم که مجموعه ای را تحت عنوان کمپ 
نگهداری سگ ها ایجاد نمودیم و بدرستی هم این طرح را اجرا می کردیم، 
اما متاســفانه این طرح ناقص اجرا شد، به همین خاطر دوباره سگ ها وارد 
شهرستان می شــوند، ما این پیشنهاد را دادیم که این طرح را یکپارچه در 
شهرستان اجرا کنیم. پرج بیان داشت: سازمان مدیریت پسماند شهرستان 
تشکیل شد و عمده ســهام آن مربوط به شهرداری فیروزکوه، شهرداری 
ارجمنــد و دو تعاونی بخش ارجمند و بخش مرکزی فیروزکوه اســت که 
این طرح انشــااهلل به صورت کامل انجام می شــود و یکی از دغدغه های 
دوستان محیط زیست ما بود که دیگر زباله ها را به صورت پراکنده در روستا 

و مشکالتی را که  به همراه داشت انشااهلل جمع شود.
زمان ایلکا، رئیس شــورای شــهر فیروزکوه در نشست مطبوعاتی با 

خبرنگاران شهرســتان فیروزکوه گفت: در خصوص برپایی جمعه بازار با 
امام جمعه محترم گفتگو شــد و تصمیم بر این شــد که جمعه بازار برقرار 
باشد اما هنگام نماز بازار تعطیل می شود، برای درآمد پایداری که می شود 
برای شــهر ساخت از شورای چهارم و در ادامه آن از شورای پنجم تصمیم 
گرفتنــد که از فروش امالکی که مــا داریم تا زمانی که چیزی قابل قبول 
نباشد از فروش آن خودداری کنیم و برای خیلی از موارد در تالش هستیم 

تا نگه داریم و درآمدش پایدار شود. 
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه خیلی از شهرداری ها این شرایط 
را دارند و شما در نشریات و روزنامه ها مشاهده می کنید که در بعضی مواقع 
کارمندان شــهرداری ها و حتی رفتگرها حقوق نگرفتند؛ خوشــبختانه با 
درایت عزیزان ما این شــرایط را در شهرستان فیروزکوه نداریم، اما درباره 
درآمد پایدار ما واحد های تجاری را نمی فروشــیم و درحال تبدیل شــدن 
به درآمد پایدار برای ســال ها متمادی هستند، یکی دیگر از طرح هایی که 
همگی در تالش هســتیم تا محقق شــود پروژه آســفالت است که یکی 
از هزینه های بســیار باالی ما آســفالت اســت و اگر ما در این بخش به 
خودکفایی برســیم و بتوانیم هم مایحتاج خود را تامین کنیم و هم بتوانیم 
از آن ارزش افزوده و ســود مناســبی به دســت آوریم فکر کنیم گره گشا 

خواهد بود. 
در ادامه این نشســت خبرنگاران هر کدام سواالتی را مطرح کردند که 
از ســوی دکتر پرج شــهردار، اعضاء حاضر شورای شهر در این نشست و 

همچنین کارشناسان حوزه شهرداری پاسخ داده شد. 

شهردار فیروزکوه مطرح کرد؛

گذری بر حال و روز پروژه های شهری در 
نشست مطبوعاتی شهردار 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

ضرب االجل 2 ماهه برای شهرداری ارجمند
با گزارش فرشاد فیروز نیا، رئیس اداره حفاظت از محیط 
زیست شهرستان فیروزکوه به عباس رضایی دادستان و 
مدعی العموم شهرســتان موضوع دفع غیر بهداشــتی 
زباله های شهر ارجمند وارد فاز قضایی شد. فرشاد فیروز 

نیا طی نامه ای چند صفحه ای به دادســتان شهرستان 
وضعیت غیر بهداشتی دفع زباله های شهر ارجمند را برای 
دادستان تشریح کرد. وی نیز به خبرنگار ما گفت: موضوع 
عدم تفکیک زباله از مبدا و همچنین واقع شدن محل دفن 

و سوزندان زباله در نزدیکی رودخانه امکان ورود شیرآبه 
حاصــل از دفن آن به رودخانه فــرح رود و به موازات آن 
ســد نمرود و سفره های زیر زمینی را فراهم آورده که این 
موضوع خطری جدی برای سالمت شهروندان قلمداد 

می شود. دادستان شهرستان نیز با استناد به توضیحات 
فرشاد فیروز نیا و با تعیین ضرب االجل دو ماهه شهرداری 

ارجمند را مجاب به رفع ایرادات نمود.



چند ســالی ا ســت که با ورود در و پنجره های دو جداره 
به بازار ایران، ســطح رفاه مردم افزایش یافته است. دیگر 
صدای خیابان و همسایه ها آزارمان نمی دهد و الزم نیست 
نگران ورود و خروج ناخواســته هوا از ســاختمان هایمان 
باشــیم. در یکی دو سال اخیر بنا بر رخدادهایی که همگی 
در جریانش هستیم، شاهد افزایش سرسام آور قیمت ها در 

همه صنایع همچنین در قیمت پنجره دوجداره بوده ایم .
با وجــود تمامی ناآرامی هایی که در بازار ارز وجود دارد، 
هنوز هم توانســته ایم در زمینــه در و پنجره های دوجداره  
upvc حرف اول را بزنیم. دلیل این موضوع، تالش تولید 
کنندگان برای ارائه محصــوالت با کیفیت، با قیمت های 
عادالنه اســت. اگر شما هم در فکر خرید پنجره های یو پی  

وی  سی هستید، در ادامه این خبر با ما همراه باشید.
به گزارش خبرنگار جام جم فیروزکوه در حاشــیه بازدید 
و مصاحبــه خبرنگار جام جم فیروزکــوه از کارگاه تولیدی 
صنعتــی پارس پایا که در زمینه تولید در و پنجره upvc با 
دســتگاه ساخت ترکیه فعالیت دارد؛ مصاحبه ای با برادران 

اسفندیار داشتیم که در پی می آید:
»درس خوانده ام، اما بیکارم« ؛ جمله ای اســت که اکثر 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی به زبان می آوردند، اما برخی 
از کار آفرینان هســتند که با فعالیت های تولیدی برای خود 
کســب و کاری دســت و پا کرده انــد. جوانانی که ترجیح 
می دهند منتظر کار پشــت میز نشــینی نباشند و خودشان 
کاری دســت و پا کنند، برادران اسفندیار از همین گروه از 

افراد هستند که درباره فعالیتشان می گویند:
با توجه به نیاز شغلی و ویژگی شخصی خود در این رشته 
کاری، واحد تولیدی پارس پایا را در ســال ۱۳۹۳ با سرمایه 

شخصی تاسیس نمودیم.
مهندس اسفندیار گفت: ما برای راه اندازی این کارگاه از 
تسهیالت بانکی استفاده کردیم و با وجود مشکالت زیاد از 
جملــه عدم وجود نقدینگی کافی، مجموعه را راه انداختیم 
کــه تا به حال از بحران های مختلف اجتماعی و اقتصادی 

گذر کردیم .
این کار آفرین بومی شهرســتان بیان داشــت: در ابتدا 
کارگاه کوچکی را در خانه شــخصی با متراژ هشــتاد متر 
راه انــدازی کردیم زیرا از نظر مالی تــوان اجاره مکانی را 

نداشتیم . 
وی گفت: این شغل خانوادگی ما بوده است؛ البته سراغ 
درس و دانشــگاه هم رفتیم که مقداری از این شغل فاصله 

گرفتیم . 
اســفندیار در ادامه افزود: بعد از پیشرفت کار، شروع به 
جذب نیرو کردیم؛ البته سختی زیادی در ابتدای کار داشتیم 
؛ اما از سال گذشته و با توجه به افزایش کار تصمیم گرفتیم 
این کارگاه را اجاره کنیم و فضای بزرگتری را برای این کار 

اختصاص دهیم.
اسفندیار خاطر نشــان ساخت: اگر روی امکانات بالقوه 
که در موقعیت های مختلف اســت فکر کنیم، همیشــه به 
راهکارهای مناسب می رسیم؛ علی رغم اینکه نیاز به جرأت 

و ریسک پذیری دارد.
وی افزود: تولید ملی و بومی، مقدمه ای بر اشتغالزایی و 
کارآفرینــی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها بوده و 
باعث بهبود وضعیت اجتماعی، زندگی مردم و کاهش نرخ 

تورم خواهد شد.
وی گفت: با وجود اینکه مدارک دانشــگاهی را پشــت 
ســر گذاشتیم، اما منتظر پشت میزنشینی نبودیم و با وجود 

مشکالت، از کار و این تصمیم راضی هستیم .
این کار آفرین درباره مشکالت متعدد تولید می گوید: ما 
در این زمان نیازمند خرید دســتگاههای با کیفیت باالتری 

هستیم که در حال حاضر توانایی مالی نداریم .
وی ضمن تشکر از خدمات بانک مهر اقتصاد شهرستان 
فیروزکوه گفت: تنها بانکی که نســبت به دیگر بانک ها به 
ما خدمات بانکــی داده و همواره درش به روی ما باز بوده، 

بانک مهر اقتصاد بود.
آقای اســفندیار از صندوق کار آفرینی امید، ســخن به 
میان آورد و درخواست کرد که  بیشتر با کار آفرینان تولیدی، 

همکاری داشته باشند.
این کار آفریــن بومی ادامــه داد: کارگاه های تولیدی 
پــارس پایا برای تولیدات خود تا ۱۵ ســال گارانتی در نظر 
گرفته اند و این امر نشــان دهنده این موضوع اســت که ما 
واقعا از کارمان اطمینان داریم و بهترین یراق آالت را برای 

در و پنجره به کارگیری می بریم.
آقای اسفندیار تحلیل زیبایی داشت: ما شهروندان بومی 

مقیم در شهرســتان، بهتر و با حساسیت بیشتر، کارمان را 
دنبــال می کنیم؛ چون این اعتماد را به هیچ عنوان به دلیل 

سود باال و کیفیت پایین از دست نخواهیم داد.
این کار آفرین فیروزکوهی در پایان این گزارش  تصریح 
کرد: مســئولیت پذیــری، ضمانت و همدلــی بر رضایت 
مشتریان از کیفیت خدمات این کارگاه در جذب و بازاریابی 
مشــتری، تاثیرگذار بوده اســت و صرف تبلیغات وسیع و 
گســترده به تنهایی تاثیری بر رضایت مشــتریان از حیث 

کیفیت خدمات ندارد.
سخن پایانی :

این کار آفرینان با دریافت تســهیالت اندک، عالوه بر 
ایجاد شــغل و درآمد برای خود، برای تعدادی از افراد نیاز به  
کار و اشتغال، توانســتند زمینه فعالیت اقتصادی را فراهم 
آورند که این امر می تواند برای بســیاری از جوانان الگویی 

باشد تا بتوانند گامی در راستای اشتغال بردارند.
حمایت از تولید داخلی؛ صرفا با شــعار، محقق نخواهد 
شــد و نیازمند آرایش درســت تکه های پازلی اســت که 
تولیدکننــدگان، مصرف کننــدگان و مســئوالن را در بر 

می گیرد.
برادران اســفندیار در پایان از تولیــدات گروه تولیدی 

صنعتی پارس پایا اینگونه بیان کردند 
بدون شــک در برهه حساس کنونی که اقتصاد ایران با 
مسائل مختلفی همراه شده اســت و فشارهای بیرونی بر 

آن تحمیل می شود؛

۱-  تولید در وپنجره های دوجداره UPVC با دستگاه 
های ساخت کشور ترکیه 

۲-  تولید شیشه دوجداره و سه جداره استاندارد با تزریق 
گاز آرگون که همگی توســط دســتگاه های مخصوص 
صــورت می پذیرد. اولین تولیدی شیشــه اســتاندارد در 

شهرستان هستیم.
۳- تولیــد توری هــای جدید که با نام پلیســه در بازار 

وجود دارند.
4- اجرای جک پارکینگی و کرکره های برقی هوشمند

۵- اجــرای دیوار چین های آینه که به آینه دکوراتیو نیز 
شناخته می شنود

6- پرده های داخل شیشــه که جــزو جدید ترین های 
بازار شیشه دوجداره هستند، همچنین ساخت پنجره هایی 
بــا نام بالکنی که همگی به روز ترین متریال موجود در بازار 
و هســتند که کارایی بسیار زیادی در ساختمان و زیبایی و 

طراحی های جدید ساختمان ها دارند.
به خاطر گستردگی زیاد فعالیت های این گروه تولیدی 
ســایتی با نام ParspayaUPVC.ir در دســت 
ســاخت داریم که انشااهلل تا چند روز آینده در دسترس قرار 
می دهیم. امیدواریم در سال حمایت از تولید داخلی کمک 
های مالی از طرف دولت نصیب این گروه تولیدی شــده تا 
بتوانیم با گســترش فعالیت افراد بیشتری رو به کسب و کار 
مشــغول کرده و کمکی به اشتغال شهر و زادگاه مان کرده 

باشیم.
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* تقدیــر و تشــکر از زنان و مــردان با ایمان 
و همیشــه سرافراز روســتای  جلیزجند:   با مشاهده 
سرپرســت وخبرنگار جام جم  شهرســتان فیروزکوه جمعی از 
خواهــران ومادران وهمچنین برادران روســتای جلیزجند در 
آســتانه ماه محرم ودر اقدامی خداپسندانه وبا شور وشوق قابل 
تحسین نســبت به غبارروبی وشستن   تمام ظروف، فرشهای 
مســجد جامع روســتای جلیزجند و حسینیه  در سه روز متوالی 
برای استفاده مومنین وعزاداران سیدالشهدا حضرت ابا عبداهلل 
الحســین )ع( ویاران با وفای آن حضــرت   اقدام کردنددر این 
راســتا خبرنگار جام جم الزم دانست تا از زحمات همه خواهران 
وبرادرانــی که در این خصوص  ایفاء نقش داشــتند  تشــکر 
وقدردانی داشــته باشــد  و از خداوند تبارک وتعالی برای آنان 

آرزوی توفیق نماید.     
* تخریب ســاخت و ســاز غیر مجاز در بستر و 
حریم رودخانه منطقه حبله رود: با دســتور دکتر رضایی 
دادســتان و با اجرای احکامی بیش از ۲۰ هزارمترمربع با ارزش 

۸۰ میلیارد ریال آزادسازی شد.
* بتول کیانی با دکتر نگهبان دیدار کرد : مســئول 
پیگیری پروژه عمرانی فرمانداری شهرســتان با دکتر نگهبان 
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان دیدار کرد. بتول کیانی در 
خصــوص ماحصل این دیدار گفت : در این دیدار به موضوعاتی 
چون تســریع در روند واگذاری سایت مسکونی دشت ناصر به 
شــهرداری،پیگیری برای تسریع در رسیدگی صدور سند برای 
درخواست کنندگان در خیابان گلستان )مفت آباد ( ،تامین ایمنی 
محور فیروزکوه و گرمسار، واگذاری زمین جهت احداث اردوگاه 

و اسکان اضطراری برای جمعیت هالل احمر اشاره شد.
* حریق مراتع دلیچایی مهار شد :آتش سوزی در 
مراتع منطقه دلیچایی، انتهای حوزه اســتحفاظی شهرستان 
فیروزکوه با حضور تیم مدیریت بحران فرمانداری، بخشداری 
مرکزی و آتش نشانان شــهر فیروزکوه پس از چندین ساعت 

تالش بی وقفه مهار شد.
* برگزاری جشــن عید غدیر به همت صندوق 
سادات :به سان سنت همه ساله و به همت صندوق همیاری 
سادات شهرستان فیروزکوه مراسم جشن باشکوهی ویژه عید 
ســعید غدیر خم در روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه  در محل آستان 
امامزاده اســماعیل ) ع( شهرستان با حضور سادات شهرستان 

،مردم و مسئولین برگزار شد.
* واژگونی یک دســتگاه پراید : یک دستگاه خودرو 
ســواری پراید در محور دماوند - فیروزکوه  از مســیر  خویش 
منحرف و پس از برخورد با تابلوی راهنمایی و رانندگی وازگون 

شد  این حادثه پنج مصدوم برجای گذاشت. 

* پلمب یک واحد رســتوران بیــن راهی : یک 
واحد رســتوران  بین راهی  توسط بازرســان بهداشت محیط 
فیروزکوه در راســتای اجرای قانون اصالح ماده ۱۳قانون مواد 

خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی پلمب شد.
* روســتای گذر خانی از نعمــت گاز برخوردار 
می شــود:  عملیات گازرسانی به روســتای گذرخانی که از 
خواســته های اهالی شریف این روســتا می باشد با همکاری و 
مساعدت اداره گاز شهرســتان طی چند روز آینده آغاز خواهد 
شد.هفته اول شــهریور ۹۸ مامورین وپیمانکاران شرکت گاز 
جهت نصــب علمک گازوحفاری آن بــه درب منازل مراجعه 

می نمایند.
* برگزاری یادواره شهدا :دومین یادواره سرداران و 
۱۵۰ شهید واالمقام دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای 
گمنام بخش ارجمند با حضور مســئولین و مردم شــهید پرور 

شهرستان فیروزکوه در تکیه بزرگ شهر ارجمند برگزار شد.
* برگزاری جشــن  بادبادکها در هفته دولت : در 
اقدامی مشــترک توسط شــهرداری و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوان و به مناسبت هفته دولت جشنواره بادبادک ها 
با حضور مناســب کودکان و نوجوانان  در محوطه خلیج فارس 

شهرداری برگزار شد .
* افتتاح مجتمع دامداری لزور: با حضور مســئولین 
اســتانی، شهرســتانی و محلی، امام جمعه ،فرماندار و نماینده 
مجلس شورای اسالمی کلنگ مجتمع دامداری روستای لزور 

بر زمین زده شد.
* افتتاح مخازن آب روســتاهای وشتان و مهن 
:حســن خضری رئیس اداره آبفای روستایی گفت :طی مراسم 
رســمی با حضور تقی زاده معاون عمرانی اســتانداری تهران 
،قاســم میرزایی نیکو نماینده حوزه انتخابیه و دیگر مسئولین 
محلی شهرســتان مخزن ۲۰۰ مرکز مکعبی روســتای استان 
افتتاح شــد. وی همچنین تصریح کرد:بخش اعظمی از روند 
اجرایی و عمرانی مخزن تامین آب شــرب روستای مهن انجام 
و این مخزن با ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در آینده نزدیک به بهره 

برداری خواهد رسید.
* افتتاح دومین واحــد صنعتی با حضور معاون 
عمرانی اســتاندار تهران :این واحد صنعتی با ســرمایه 
گذاری ۳۰میلیارد ریالی در فیروزکوه با حضور معاون هماهنگی 
اســتانداری تهران، فرماندار فیروزکوه،نماینده مردم فیروزکوه 
دماوند در مجلس شــورای اســالمی،امام جمعــه و جمعی از 
مسئوالن شهرستانی افتتاح شد. افتتاح این شرکت اشتغالزایی 
برای 66نفر را به همراه دارد. این شــرکت در زمینه تولید کاغذ 

چسبی فعالیت دارد.

طی مراســم رســمی و با حضور تقی زاده معاون عمرانی استانداری،  میرزرایی نیکو 
نماینده حوزه انتخابیه، مهدی یوسفی جمارانی فرماندار و معاونین ،حجت االسالم امیری 
ارجمند امام جمعه و جمعی دیگر از مسئولین محلی از مکان جدید بانک صادرات شهرستان 
فیروزکوه واقع در خیابان پاســداران ،مجتمع تجاری البرز به مالیکت ســید اکبر حسینی 

رونمایی شد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: فرشته روشنکوهی  رئیس بانک صادرات شهرستان 
فیروزکوه ضمن تشکر از حضور مسئولین شهرستانی به خبرنگار ما گفت: به دلیل مستهلک 
شدن ساختمان قدیم بانک صادرات واقع در میدان معلم و همچنین بار ترافیکی ناشی از 
تصادم خودروها ،سیاســت استانی بانک در فاز تغییر و تحول موقعت مکانی قرار گرفت. 
وی با اشاره به اینکه ارزش ملک  خریداری شده حدود چندین میلیارد است گفت: موقعیت 

مکان جدید بانک صادرات عالوه بر بنای تازه ســاخت به گونه ای است که تاثیر ترافیک 
کالفه کننده شهری در آن غیر محسوس تر و به واسطه آن جلب رضایت مشتریان بانک 
بهتر  می شود. رئیس بانک صادرات شهرستان فیروزکوه با اشاره به اینکه به دلیل خدمات 
مناســب، این شــعبه در حال ارتقاء از شعبه درجه ۳ قوی به درجه ۲ می باشد تصریح کرد: 

طبیعتا با این ارتقا ء دایره و بازه خدمات بانکی برای مردم شهرستان بیشتر خواهد شد.

3بانک صادرات فیروزکوه به مکان جدید منتقل شد  ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

فرماندار فیروزکوه گفت: مشکل آنتن دهی در 
منطقه گردشــگری تنگه واشی با راه اندازی دکل 

و سایت اپراتور تلفن همراه رفع شد.
بــه گــزارش خبرگزاری صداوســیما مهدی 
یوســفی جمارانی در جمع خبرنــگاران حاضر در 
فرمانداری فیروزکــوه راه اندازی دکل مخابراتی 
منطقه تنگه واشــی را از مهمترین مطالبات مردم 
منطقه و گردشــگران دانست و اظهار کرد: منطقه 
نمونه گردشگری تنگه واشی یکی از قابلیت های 
عمده شهرســتان در این بخش است که توجه به 
فراهم کردن زیرساخت های موردنیاز گردشگران 

در ایــن منطقه، می تواند باعــث رونق اقتصادی، 
کاهــش فقــر، درآمدزایی و کاهــش بیکاری در 
میان اهالی شــود.فرماندار فیروزکــوه افزود: به 
منظور توســعه این قابلیــت در جهت رفاه حال و 
ایجاد امنیت بیشــتر برای گردشگران منطقه، با 
پیگیری های فرمانداری، نماینده مردم فیروزکوه 
و دماونــد در مجلــس، معــاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتاندار ارتباط آنتن دهی تلفن همراه در 
این مســیر راه اندازی شــد. وی اضافه کرد: رفع 

مســائل و مشکالت مربوط به منطقه تنگه واشی 
در خصوص آنتن دهی تلفن همراه در یک ســال 
گذشته در دســتور کار قرار داشت که عمده ترین 
مشکل آن عدم برق رسانی به دکل مخابراتی بود. 
یوســفی جمارانی افزود: با توجه به اینکه قسمتی 
از مســیر برق رسانی در اراضی شخصی واقع شده 
بود با پیگیری های فرمانداری و برگزاری جلسات 
رضایت مالکین کسب و عملیات انتقال برق به این 

منطقه انجام شد.

فرماندار:

مشکل آنتن دهی تلفن همراه در تنگه واشی رفع شد 

سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت 
شهرســتان فیروزکوه از نجات یک گله ۳۵ رأسی 
میش و بــره کوهی در فیروزکوه توســط راننده 
لوکوموتیو قطار محلی تهران به فیروزکوه خبر داد.

فرشاد فیروزنیا در گفت و گو با خبرنگار فارس از 
نجات یک گله ۳۵ رأسی میش و بره کوهی با توقف 
بموقع قطار محلی تهران بــه فیروزکوه خبر داد. 
وی گفت: راننــده لوکوموتیو در توقفگاه »انزها« 
و ایســتگاه مهاباد با مشاهده ۳۵ رأس میش و بره 
کوهــی که در بین خطوط ریــل راه آهن در حال 
حرکــت بودند با اقدام بموقع قطار را به طور کامل 

متوقف کرد.
 سرپرســت اداره حفاظــت محیط زیســت 
شهرســتان فیروزکوه تصریح کرد: تمامی میش و 
بره ها از ریل راه آهن به سمت ارتفاعات به سالمت 
عبــور کردند. فیروزنیا در پایــان از توجه راننده و 
کمک راننده قطار تشکر کرده و خاطر نشان کرد: 
از ایــن که گروه های مختلف مردم خود را موظف 
به حفظ و حراســت از حیات وحش می دانند ابراز 

خرسندی می کنیم.
شکارچی غیر مجاز دستگیر شد 

شــکارچی غیر مجــاز در ارتفاعــات منطقه 

حفاظت شــده شــکار ممنوع کاوه ده فیروزکوه 
دستگیر شد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: رئیس اداره 
حفاظت محیط زیســت فیروزکــوه گفت: از این 
شــکارچی غیر مجاز  الشه دو راس قوچ وحشی؛ 
یک قبضه اسلحه و دوربین شکاری  کشف وضبط 
گردید . فرشــاد فیروزنیا افزود: این متخلف پس از 
واریز جریمه برای صــدور حکم  تحویل مقامات 
قضایی شهرستان شد. رئیس اداره حفاظت محیط 
زیســت  فیروزکــوه از شــهروندان فیروزکوهی 
خواســت تا در صورت مشــاهده هرگونه تخلف 

زیســت محیطی مانند شــکار و صید پرندگان و 
حیوانات وحشــی مراتب را با شــماره تلفن های 
۷644۳۵۵۹ و ۷644۲۱۲۵  بــه اداره حفاظــت 

محیط زیست شهرستان اطالع دهند.

در سومین روز از هفته دولت پنج طرح عمرانی و خدماتی روستایی 
در روســتای شهرآباد با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال به بهره برداری 

رسید.
خبرنگار جام جم فیروز کوه: در مراســم بهره برداری از این 
طرح ها فرماندار فیروزکوه، بخشــدار مرکزی، اعضای شورای بخش، 
دهیار و شوراهای اسالمی روستای شهر آباد و جمعی دیگر از مسئوالن 
حضور داشــتند. فرماندار فیروزکوه در این مراسم گفت: انجام کارهای 
عمرانــی و خدماتی در روســتاها با حمایت دولــت و مدیران توانمند 

روستایی که همانا دهیاران و شوراهای اسالمی هستند انجام می شود. 
مهدی یوســفی جمارانی افزود: رشد و توسعه روستاها منوط به اجرای 
طرح های زیرســاختی و تعریف کــردن طرح های عمرانی و خدماتی 
است که منجر به جلوگیری از کاهش پدیده مهاجرت می شود. وی در 
خصوص پروژه های افتتاحی روستای شهر آباد گفت: در روستای شهر 
آباد پروژه جدول گذاری به طول ۵۰۰ متر، زیر سازی و آسفالت به طول 
۳هزار ۵۰۰متر مربع، ســاختمان پست بانک، ساختمان دفتر شورای 

اسالمی و کتابخانه افتتاح و به بهره برداری رسید.

راننده قطار گله میش کوهی را نجات داد

بهره برداری از 5 طرح عمرانی  خدماتی روستایی در شهرآباد  
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۱۰ آتش سوزی در مراتع 
فیروزکوه مهار شد

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
شهرســتان فیروزکــوه از مهــار ۱۰ مورد آتش 
سوزی که امســال و همزمان با گرم شدن هوا تا 
کنون در مراتع این شهرســتان به وقوع پیوسته 

است خبرداد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: جمشید جویباری 
بــا اعالم این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه افزود: 
برای مقابله با حریق های ایجاد شده و جلوگیری 
از گســترش آتش، به محض اطالع از وقوع هر 
مورد آتش ســوزی، در اولین زمان ممکن عوامل 
یگان حفاظت منابع طبیعــی فیروزکوه به محل 
حادثه اعــزام و با  کمک و همــکاری نیروهای 
مردمی و دیگر دســتگاه های اجرایی و امدادی به 

اطفاء و مهار آتش پرداختند.
وی با بیان اینکه وســعت مراتع شهرســتان 
فیروزکوه حدود ۲۳۰ هزار هکتار اســت، بر حفظ 
و مراقبــت از این ســرمایه های ملی تأکید کرد و 
خاطر نشــان ساخت: پوشش مراتع از ارزش های 
زیســت محیطی و اقتصــادی فراوانی برخوردار 
بــوده و متعلق به همه نســل ها می باشــد که بر 
همین اساس حفاظت و مراقبت از این ثروت های 
خــدادادی وظیفه ای همگانی به شــمار می آید. 
جویباری از عموم مردم و گردشگران درخواست 
کــرد: هنگام حضور در عرصه های طبیعی ضمن 
رعایــت نکات ایمنی، از روشــن کــردن آتش، 
رهاکردن ته ســیگار و بطری های شیشه ای جدا 
خــودداری کرده و در صورت مشــاهده هرگونه 
تخریب و آتش ســوزی مراتــب را فورا از طریق 
شماره تلفن ۱۵۰4 به یگان حفاظت منابع طبیعی 

اطالع دهند.

فرمانــدار پاســخگوی 
شهروندان شد 

فرماندار فیروزکوه با حضور در مرکز ســامد مستقر 
در استانداری به مشــکالت تعدادی از شهروندان به 

صورت تلفنی رسیدگی کرد.
خبرنــگار جام جــم فیروزکوه: مهدی یوســفی 
جمارانی با هماهنگی دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد 
و امور حقوقی در محل ســامانه ســامد استانداری ) 
سامانه ارتباط مردم و دولت( حضور یافت و به صورت 
تلفنی )از طریق شــماره ۱۱۱( به مسائل، مشکالت و 
ســواالت شهروندان پاسخ داد. وي از ساعت ۹ الی ۱۱ 
با پاسخگویي به سامانه تلفني۱۱۱ به مشکالت مردم 
شهرستان فیروزکوه گوش ســپرد و دستور پیگیري 
ســریع برخي از آنها را صادر کرد. گفتنی است سامانه 
تلفنی ۱۱۱ پیوند دو ســویه بین مردم و دولتمردان را 
فراهم کرده و مردم می توانند از این طریق مســائل، 
مشکالت و پیشنهادهای خود را با مسئووالن در میان 

بگذارند.

نگین جهان 
جهان زیباست که ایران هست نگینش 

دماوند قشنگ زیباترینش 
به آمریکا بگو اینجاست ایران 

که جایگاهش همی عزم دلیران 
بسیجی را چوفهمیده نهالش 
همی صیاد شیراز در کمالش 

تراناید نگاه دوزی به ایران 
که رستم نام دیگر بر امیران 

به هر ذره زخاکش یک معماست 
که غیرت و تدین بزم دلهاست 
نیاید یک نگاه بر مرز و بومش 
شهامت استوار باشد به نامش 

کسی را جراتی نیست در همایش 
که ارتش وسپاه بر آن نگارش 
همی رهبر دهد عزم جهاد را 

تماشا می نما  روز معاد را 
زیاری با سرود  جان و ایمان 

نثار نوجوان بر خاک ایران 
زیاری فیروزکوهی – پدر شــهید احمد 
زیاری

مدیر عامــل انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرســتان فیروزکوه از دیدار 
اعضای هیئت مدیره این انجمن از بیماران بخش دیالیز بیمارســتان امام  خمینی 

)ره( شهرستان خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: ســید اکبر حســینی گفت: این دیدار توام با 

عیادت به مناســبت عید غدیر خم و در معیت معاون مدیر عامل انجمن حمایت از 
بیماران کلیوي کشور، دکتر گری مدیر بخش اداره عمومی بیمارستان ،پرستاران 
محترم و همراه با اعضاي هیات مدیره انجمن صورت گرفت،  حسینی با اشاره به 
اینکه بدون شــک حمایت و تسکین روانی به بیماران کلیوی تاثیر محسوسی در 

روند درمانی این عزیزان خواهد داشــت گفت: عالوه بر عیادت، موضوع انتخاب 
نماینده بیماران دیالیزي منطقه مورد بحث و مشگالت این بخش مورد بررسي قرار 
گرفت. رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در پایان خاطر نشان کرد: مقررشد 

مسائل و مشکالت مطرح شده مورد پیگیری این سازمان مردم نهاد قرار گیرد.

مسائل و مشکالت بیماران کلیوی، روی خط پیگیری 

پــروژه هدایــت آبهای ســطحی 
شهرک کوهسار که نزدیک به یک ماه 
از آغاز روند اجرایی تا پایان آن منجر به 
مسدود سازی ورودی شهرک کوهسار 
از سه راه شهرک شده بوده، بدون شک 
از پروژه های عظیم شهری قلمداد که 
تاثیر آن در زمان بارش سنگین نزوالت 
آســمانی کامال ملموس و هویدا شده 
اســت طبیعتا فراهــم آوردن مقدمات 
اجرای این پــروژه نظیرجدولگذاری، 
زیرسازی و آســفالت وهدایت آبهای 
ســطحی بایــد در زمــان تفکیک و 
واگذاری اراضی شــهرک کوهســار 
توســط اداره زمین شهری وقت انجام 
می شد، اما اجرای دیر هنگام این پروژه 
و آن هم در منطقــه ای خارج از بافت 

مســکونی شــهرک گمانه زنی های 
فراوانــی در نزد عموم متبلور نمود طی 
نشســت مطبوعاتی هفتــه دولت که 
همزمان با آن مراســم تجلیل از مقام 
خبرنگاران شهرســتان صورت گرفت. 
خبرنگار جــام جم  فیروزکوه علت این 
موضوع را از شهردار فیروزکوه جویا شد 
و ذهنیت عمومی نســبت به انجام این 
پروژه را به رئیس ستاد مدیریت بحران 

شهر فیروزکوه منتقل نمود.
 شــهردار فیروزکــوه نیــز ضمن 
قبول موضوع اجــرای دیر هنگام این 
پروژه در پاســخ گفــت: برابرضوابط 
ومقررات مربوط به شــهرک سازی و 
ایجاد مجتمع های مســکونی توسط 
راه وشهرســازی و اشــخاص حقیقی 

وحقوقی ســازنده باید قبل ازواگذاری 
اراضی نســبت به اجــرا ی آن  اقدام  
وســپس نســبت به واگذاری قطعات 
تفکیک شــده برابرنقشــه تاییدشده 
اقــدام گردد کــه متاســفانه این مهم 
توســط زمین شــهری وقــت دردهه 
۷۰ اقــدام نشــده ودرایــن زمینــه 
متاسفانه شــهرداری تاوان وخسارات 
وهزینه های هنگفتــی را چه ازطریق 
شــکایت اشــخاص حقیقی وحقوقی 
ازطریــق محاکــم قضایــی محکوم 

وپرداخت نموده است. 
وی همچنین گفت: متاســفانه عدم 
توجه بــه برخی از مســائل زیربنایی 
همچون  هدایت آبهای سطحی سبب 
شــده بود تــا بعد از واگــذاری اراضی 

وبراثرساخت وسازهای صورت گرفته 
و ســکونت کامل ســکنه این موضوع 
به مشــکلی برای ســکنه ومدیریت 

وپارلمان شهری تبدیل شود.
 پــرج با اشــاره به اینکــه در زمان 
بارندگی هــای شــدید و بــه دلیــل 
شــرایط توپوگرافی و شیب تند برخی 
از کوچه های شــهرک کوهسار شاهد 
سرریز شدن جوی آب و ورود به خیابان 
اصلی بوده ایم گفت: وظیفه شهرداری 
ایجاب می کرد با نگاه کارشناسی و با در 

نظر گرفتن خبط های گذشته شرایطی 
را فراهم و کانالی با قطر مناسب ایجاد 
تا تمامــی آبها به آنجا منتقل شــود و 
علــت اجرای ایــن پــروژه در منطقه 
ای خــارج از شــهرک دلیل اصلی این 
موضوع بوده اســت که دو ســه طرح 
درنظرگرفته که گاهی مشــکل تملک 
اراضی و ســاختمان واقــع در طرح یا 
هزینه های سنگین مواجه که درنهایت 
طرح اجراشده فعلی از هر جهت مناسب 
تربوده که توسط همکاران اجراگردید.

اما و اگر های پروژه هدایت آب های 
سطحی شهرک کوهسار

خبر

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

در دیدار رئیس شورای شهر با رئیس بیمارستان امام خمینی)ره( مطرح شد؛

از دایر شدن بخش قلب و عروق تا توسعه فضای فیزیکی اورژانس
زمان ایلکا رئیس شورای اسالمی شهر فیروزکوه 
با دکتر بهداد خسروی رئیس بیمارستان امام خمینی 

»ره« شهرستان دیدار کرد.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: وی گفت: 
بحمــد اهلل در طول مدیریت کوتاه دکتر خســروی 
شاهد تحوالت مناســبی در مقوله بهداشت سالمت 

شهروندان بوده ایم. 
زمــان ایلکا با اشــاره بــه اینکه نبــود خدمات 

رادیولوژی و ســونو گرافی سبب آزردگی شهروندان 
شده اســت گفت :دکتر خسروی در این دیدار از دایر 
شــدن خدمات ســونوگرافی و رادیولوژی در آینده 
نزدیــک نیز خبر داد. وی با اشــاره به اینکه به منظور 
رفاه حال شهروندان خدمات بینایی سنجی نیر در تنها 
بیمارســتان شهرستان دایر خواهد شد. گفت: در این 
خصــوص نیز مقرر گردید به مدت ۵ روز در هفته با به 
کارگیری پزشــکان حاذق به این موضوع جامه عمل 

پوشانیده شود رئیس شورای شهر نبودمتخصص قلب 
و عروق را یکی دیگر از مشــکالت بیمارســتان امام 
خمینی)ره( دانســت و گفت: بخش تخصصی قلب و 
عروق نیز از هفته آتی دایر خواهد شد. وی به مهمترین 
مبحث مطرح شــده در این دیدار اشاره کرد  و گفت: 
توسعه فضای فیزیکی اورژانس اصلی ترین بحث در 
این جلسه مشــترک بوده که عملیات عمرانی آن در 

هفته دولت به مساحت 4۰۰ متر مربع کلید خورد.
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در حدود ۲ ســال پیش 
طبق طــرح کلی بــه نام 
ســالم ســینما این امتیاز 
شهرســتان های  بــرای 
فاقد ســینما در نظر گرفته 
شــد که با دراختیار گرفتن 
مراکزی چون مجتمع های 
فرهنگــی و تجهیز آن به 
ادوات ابتدایی مانند پرده ســینما و سیستم پخش، سینمایی در 
حد بضاعت شکل تا بدین واسطه نبود و خال این مرکز فرهنگی 

و تفریحی برای شهروندان شهرهای مذکور ملموس نباشد.
ســید مهرداد حســینی به عنوان یکــی از فعالین عرصه 
فرهنگی شهرســتان که سوابق سینمایی و تئاتری در کارنامه 
وی فراوان اســت به عنوان نخســتین متقاضــی این طرح با 
حمایت اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرستان موفق به 
راه اندازی ســینمایی در حد بضاعت شهرستان شد. سینمائی 
که شاید در ظاهر مشخصات و محسنات یک سینما را نداشت 
اما با اکران فیلم های مناســب و به روز ایران رفته رفته در سبد 
فرهنگی شهرســتان جــای خودش را پیدا نمــود البته مدیر 
این مرکــز تفریحی فرهنگی طــی مصاحبه های مختلف از 
عدم اســتقبال مناســب مردم گله مند و حیات سینما را منوط 
به اســتقبال شهروندان می دانســت. با توجه به اینکه مکان و 
تجهیزات در اختیار داده شده به سید مهرداد حسینی به صورت 
امانی بود، در زمان عقد قرار داد مشــخص شد، در قبال فروش 
بلیط های ارائه شده سهمی به اداره ارشاد شهرستان و همچنین 
به آقای براتی مدیر اصلی طرح سالم سینما اختصاص پیدا کند 
بعد از گذشت قریب به ۲ سال به ناگاه چراغ این مرکز فرهنگی 
خاموش و بعد از سکوت چندین ماه سید مهرداد حسینی جای 
خویش را به سید حســام الدین حسینی داد. ایده های مناسب 
برای پویایی ســینما آفرینش توسط سید حسام الدین حسینی 
نیز نتوانســت کاری از پیش ببرد و بعد از فعالیت چندین هفته 
ای، چراغ سینما آفرینش مجددا خاموش شد. خبرنگار جام جم  
فیروزکوه چرایی این موضوع را از امیر اســماعیل پور روشــن 
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان جویا شد 
و وی در پاسخ ضمن تایید موارد فوق گفت: متاسفانه پیمانکار 

قبلی طرح سالم سینما به تعهدات مالی خویش درقبال مجری 
استانی پایبند نبوده و عدم پرداخت سهم مجری استانی سبب 
بروز چنین مشــکلی شده است.  وی اضافه کرد: انباشت سهم 
مشخص شده مجری استانی در طول چندین سال سبب شده 
بــود که انجام روال برای وی به دلیل برخی از تعهدات موازی 
ثقیل و وی تا مشــخص شــدن موضــوع از دادن فیلم امتناع 
نمود. سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان با 
اشاره به اینکه متاسفانه عدم پایبندی به تعهدات مالی پیمانکار 
سبب شده است تا شهرستان فیروزکوه در بین شهرستان های 
مشمول طرح جزو شهرستان های بد حساب معرفی شود گفت: 
شــاید این موضوع نقطه تاریکی در راه فرهنگی شهرســتان 
محســوب شود، چرا که در صورت راه اندازی طرح سینما امید 
طبیعتا چنین موضوعی جزو آیتم های تصمیم گیری مسئولین 
اســتانی قرار خواهد گرفت. پور روشن ضمن تشکر از مهدی 
یوســفی جمارانی فرماندار شهرســتان در این موضوع گفت: 
نماینده عالی دولت در شهرســتان نیــز مجدانه پیگیر مرتفع 
شــدن این مشکل مالی بوده تا بدین واسطه فرصت این امتیاز 
فرهنگی از شهرستان سلب نشود که تا این لحظه هیچ فرجی 
حاصل نشده است. سید مهرداد حسینی پیمانکار گذشته سینما 
آفرینش نیز در گفتگویی ضمن تایید بدهی مالی خویش علت 
اصلی بسته شدن سینما را به این موضوع گره زد و گفت: مقرر 
شــده بود به ازای فروش بلیط های سینما ۷۰ درصد به مجری 
استانی،۱۰ درصد به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
و نیز ۲۰ درصد به بنده اختصاص پیدا کند. وی ضمن بیان اینکه 
به دلیل عدم اســتقبال مناسب شهروندان برخی از هزینه های 
شخصی و روزمرگی از سهم مجری استانی با رویکرد اینکه در 
آینده جا به جا شود برداشته شد گفت: طبیعتا اکران و تبلیغ فیلم 
مستلزم هزینه های تبلیغاتی منجمله چاپ بنر و مکان اجرا نیز 
شامل هزینه هایی چون آب، برق، گاز و... شده بود که عدم سود 
آوری مناسب از سهم تعیین شده منجر به بروز چنین مشکلی 
شده است. حسینی در پایان ضمن پوزش از تمامی شهروندان 
به دلیل بروز چنین مشکلی گفت: در صددم با تامین منابع مالی 
هر چه ســریع تر این مشکل را بر طرف تا مجددا فرصت دایر 

شدن سینما برای شهرستان حاصل شود.
  مسعود حسینی 

ســومین دوره انتخابات هیات مدیره وبازرس انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان شهرستان فیروزکوه برگزارشد. 

بــه گزارش روابط عمومی اداره صمت شهرســتان فیروزکوه ســومین د وره 
انتخابــات هیــات مدیره وبازرس انجمــن حمایت از حقوق مصــرف کنندگان 

شهرســتان فیروزکوه در روز یکشــنبه مورخ ۹۸/۵/۲۷ با حضور اعضای مجمع 
عمومی در محل اداره صنعت، معدن وتجارت شهرســتان از ساعت ۹ صبح لغایت 
۱۳ ظهــر برگزار گردیــد ودر پایان نتایج انتخابات خانمهــا مینا جعفری، مهدیه 
زرگر، نرگس نیکوپور و آقایان  داریوش فرخی و ســعید یزدانی به عنوان اعضای 

هیات مدیره انجمن وخانم محبوبه کلیچ به عنوان بازرس انجمن برگزیده شــدند.  
همچنین خانمها  پریســا درویش متولی و ماهرو مالجعفری به عنوان عضو علی 
البــدل هیات مدیره وخانم ســیده رویا کیا به عنوان بــازرس علی البدل انجمن 

انتخاب شدند.

برپایی انتخابات انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

نظام ضابطه مند مالیاتی در اکثر کشــورهای مدرن و پیشــرفته به 
عنوان رکن اساســی و مهم دولت در اداره کشور محسوب می شوند که 
به واسطه آن شهروندان یک کشور با پرداخت سهم مشخصی از درآمد 

ساالنه خویش یاریگر دولت در اداره کشور می باشند. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: غالمرضا رضایی، بختیار، مدیر 
کل امور مالیاتی شرق استان تهران طی مصاحبه ای اجمالی با خبرنگار 
ما ضمن عرض تســلیت به مناسبت فرا رســیدن ایام عزاداری سرور و 
ســاالر شهیدان، حضرت ابا عبداهلل الحســین ) ع( و یاران با وفایش با 
اشاره به اینکه ســال جاری از جانب مقام معظم رهبری به عنوان سال 
رونق تولید نامگذاری شــده و تمامی دســتگاه های اجرایی برای قطع 
اتکا به واردات و پویایی اقتصادی موظف به سرلوحه قرار دادن منویات 
معظم له می باشــند گفت: با توجه به اینکه ســال ۱۳۹۸ به نام ســال 
رونق تولید نامگذاری شده اســت، لذا سازمان امور مالیاتی در راستای 
حمایــت از تولید و کاالی ایرانی و به منظور حمایت از فعاالن اقتصادی 
بــا رعایت اصل تکریــم ارباب رجوع و افزایــش رضایتمندی مودیان 
محترم مالیاتی، تصمیم به بخشــودگی جرایم مالیاتی قابل بخشــش 
نموده اســت. وی با اشاره به اینکه جرائم قابل بخشش شامل مواد ذیل 
برای مودیان اشــخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می باشــد اضافه 
کــرد: مواد ۱6۹ مکرر ۱6۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های 
مســتقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانــون مالیات بر ارزش افزوده، برای مودیان 
اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی، مشمول این بخشنامه 
می باشند تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود )اعم از اصل 
بدهی و جرایم غیر قابل بخشــش(، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون 
مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب از این حیث و در این 

مرحله تلقی و به شرح ذیل مورد بخشودگی قرار گیرد:

۱-در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شــده تا تاریخ ۹۸/۷/۳۰ 
معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش.

۲- در صــورت پرداخت مانده بدهی قطعی شــده از تاریخ ۹۸/۸/۱ 
تا تاریخ ۸/۳۰/ ۹۸بــرای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره 
برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹۸ درصد جرایم 

قابل بخشش و برای سایر مودیان ۹6 درصد جرایم قابل بخشش.
۳- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شــده از تاریخ ۹۸/۹/۱ تا 
پایان ســال جاری برای مودیان واحدهــای تولیدی دارای پروانه بهره 
برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، به ازای هر ماه معادل ۲ 
درصد و برای سایر مودیان معادل 4 درصد، از درصد بخشودگی موضوع 

بند )۲( فوق کسر می گردد.
4- میزان بخشــودگی جرایم بر اساس تاریخ پرداخت مانده بدهی 

قطعی شده هر یک از سنوات می باشد.
۵- برای بخشودگی جرایم در اجرای این بخشنامه، مودیان یاد شده 

باید درخواســت بخشــودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در 
اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرد.

6- مودیان مذکور که قبل از ابالغ این بخشــنامه نسبت به پرداخت 
بدهی مالیاتی قطعی شــده خود اقدام نموده اند، می توانند درخواســت 
بخشــودگی جرایم خود را حداکثر تــا تاریخ۹۸/۱۲/۲۰به ادارات امور 

مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد.
۷- مودیــان محتــرم مالیاتی می توانند برای هر یک از ســنوات با 

پرداخت بدهی مالیاتی آن سال، از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند.
۸- اســتفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرایم عملکرد و 
دوره های مالیاتی ســال های ۱۳۹۵، ۱۳۹6 و ۱۳۹۷ برای مودیانی که 
طبق مقررات ماده ۱6۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی 
تبصره )۳( این ماده مکلف به ارسال فهرست معامالت می باشند، منوط 
به ارســال فهرســت معامالت هر یک از سال های مذکور تا ۹۸/۷/۳۰ 
اســت. مدیرکل امور مالیاتی شرق اســتان تهران در راستای بخشنامه 
مذکور موارد ذیل را نیز مورد تاکید قرار داد مالک بخشــودگی موضوع 
بخشنامه فوق در هر سال، نداشتن بدهی قطعی شده برای تمامی منابع 
مالیاتی در همان ســال می باشــد. با توجه به اینکه رئیس سازمان امور 
مالیاتی کشــور تاکید نموده اند پس از انقضای مهلت تعیین شــده در 
بخشنامه مذکور، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده می باشند و نسبت 
به پرداخت آن اقدام ننموده اند به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده 
و جرایم آن ها دیگر قابل بخشش نمی باشد و همچنین با توجه به اینکه 
مزیت بهره مندی از بخشودگی صددرصدی لغایت ۹۸/۷/۳۰ می باشد، 
لذا از همه مودیان محترم شهرســتان دعوت می نمایم قبل از پایان مهر 
ســالجاری به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نموده و از تسهیالت 

بی نظیر بخشنامه مذکور استفاده نمایند.

مودیان خوش حساب مشمول بخشودگی مالیاتی خواهند شد
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رمز گشایی از معمای خاموشی 
چراغ سینما آفرینش

یادداشت

رئیس بنیاد شهید فیروزکوه با فرزندان شهدای 
مدافع حرم تیپ فاطمیون در روســتای خمده این 

شهرستان دیدار کرد.
خبرنگار جــام جم فیروزکوه: غالمرضا 
نیکــدل، رئیس بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
شهرســتان فیروزکوه با حضــور در جمع فرزندان 

شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون که به روستای 
خمده این شهرســتان آمده بودنــد، با آنها دیدار و 

نشستی گرم و صمیمی با آنان داشت.
 نیکــدل در این دیدار با تاکید بر اینکه شــهدا 
کار ارزشــمندی انجام داده اند و همه مدیون آنان 
هستیم اظهار داشــت: فرزندان شهدا باید به این 

سوال بیندیشند  که چرا پدرانشان به جنگ رفتند و 
وظیفه آنها بعد از پدرانشان چیست؟ وی بیان کرد: 
جنگ با باطل ادامه دارد، فقط ســربازانش عوض 
شــده و بعد از پدر، پسران باید سالح آنان را بردارند 
و جهاد فی سبیل اهلل را ادامه دهند که طبق نصرت 

الهی پیروزی با ماست.

دیدار رئیس بنیاد شهید با فرزندان شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون 
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احمد محمد پور رئیس هیئت ورزش های رزمی شهرستان از کسب دو مدال طال 
وکمر بندطال توسط کیک بوکسینگ کاران شهرستان فیروزکوه خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: یک دوره مســابقات کمربند طالی 
جام شــهدای مبارزین شرق تهران در تاریخ ۲۵ مرداد درسالن ورزشی فجر باحضور 

خانواده شهدا،مســئولین و قهرمانان مطرح کشور.وبا بیش از۲۵۰نفر شرکت کننده 
برگزار گردید.محمد پور با اشــاره به اینکه تیم کیک بوکســینگ شهرســتان ۱۰ 
ورزشکار دراین مســابقه اعزام کرد افزود :ورزشکاران شهرستان توانسته عالوه بر 
کسب مدالهای رنگارنگ ۲مدال طال وکمربند طالی نیز کسب کنند. رئیس هیئت 

ورزش های رزمی فیروزکوه خاطر نشــان کرد: مهرزاد شیرازی در وزن -۷۵جوانان 
موفق به کســب کمربند طال ومحمد مهدی جعفرزاده دروزن 4۸- مفتخر به کسب 
مدال طال گردید وی در پایان خاطر نشــان کرد: افالطون بنار و احمد محمد پور به 

عنوان سرپرست و حامد شهراشوب مربیگری این تیم را بر عهده داشتند.

درخشش کیک بوکسینگ کاران فیروزکوه در شرق تهران 

تعــدادی از پروژه های فیروزکوه با حضور 
محمد تقی زاده معاون امور عمرانی استاندار 

تهران، کلنگ زنی و افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار  جــام جم فیروزکوه،  
همزمان بــا پنجمین روز از هفتــه دولت؛ با 
حضور معاون اســتاندار، فرماندار فیروزکوه، 
نماینده مــردم فیروزکوه و دماوند در مجلس 
شــورای اســالمی، امام جمعــه و جمعی از 
مســئوالن؛ ۸ پروژه صنعتی، کشــاورزی و 
خدماتی فیروزکوه در مراسمی با اعتباری بالغ  
بر ۱۷۰ میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی شــد. 
این پروژه ها شامل افتتاح مدرسه امام رضا)ع(، 
شرکت تجارتکده ریحان پالستیک، کلنگ 
زنی شبکه مخابراتی شهرک صنعتی علی دره، 
افتتاح شرکت نوید تجارت ایساتیس، افتتاح 
مخزن ۲۰۰ متر مکعبی روستای وشتان و نیز 
کلنگ زنی مجتمع دامداری روســتای لزور 

می باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
تهران در حاشــیه افتتاح مدرسه امام رضا )ع( 
فیروزکوه گفت: مسئولین استان تهران وظیفه 
ای جز ارائه خدمت بــی منت به مردم ندارند 
و نباید برای انجام وظیفه بر ســر مردم منت 
بگذاریم. محمد تقی زاده گفت: شهرســتان 

فیروزکــوه در مدخل ورودی اســتان تهران 
قرار دارد و برای ما بســیار حائز اهمیت است 
و به نوعی ویترین شهرســتان های اســتان 
تهران اســت. معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری تهران تصریح کرد: جاذبه های 
متنوع گردشگری و کشاورزی این شهرستان 

از محورهای توسعه آن محسوب می شود.
وی ادامه داد: در مجموعه اسناد توسعه ای 
اســتان، نگاه ویژه ای به شهرستان فیروزکوه 
شــده تا هر چه بیشــتر از ظرفیت های این 
شهرستان بهره مند شــویم. معاون استاندار 
گفت: مسئولین اجرایی فیروزکوه به اندازه ای 
پیگیر امور این شهرســتان  هستند که برای 
تهیه طرح جامع شــهر ارجمند، شاید ده ها بار 
جلسه گذاشــتیم و اجماع نظر بین مسئولین 

محلی این شهرستان بسیار ارزشمند است.
تقــی زاده اظهــار داشــت: یکــی از 
شــاخص های توسعه در جوامع توسعه یافته، 
افزایش ســرانه آموزشی اســت که به نوعی 
تربیت نیروی انسانی آینده را شامل می شود. 
وی گفــت: با توجه به ویژگی های منحصر به 
فرد فیروزکوه، می توان در آن مجتمع های چند 
منظوره رفاهی، آموزشی و گردشگری احداث 
نمود. معاون اســتاندار تهــران از راه اندازی 

سامانه رصد پروژه های عمرانی خبر داد. وی 
در حاشیه پروژه های هفته دولت در فیروزکوه 
در جمــع خبرنگاران گفت: در رابطه با کنترل 
ساخت و ساز غیر مجاز به دنبال طراحی سامانه 
ای هســتیم که در این زمینه اقدامی جدید در 
استان داشته باشــیم.معاون هماهنگی امور 
اســتانداری تهران گفت: یکی از قوانینی که 
می تواند در جهت تولیدات استان به واحدهای 
تولیدی کمک کند، قانون هوای پاک اســت. 
وی افزود: یکی از کمیســیون های موثر که 
در مجموعه اســتان همواره برگزار می شود، 
ماده ۱۱ قانون هوای پاک به منظورحمایت از 
تولید کنندگان است. محمد تقی زاده با اشاره 
به محدودیت استقرار صنایع در استان تهران 
تصریح کرد: بســیاری از واحدهای تولیدی 
موثر در امر اشتغالزایی و ارزش های اقتصادی 
که در کشــور ایفای نقش می کنند، در استان 

تهران مستقر هستند.
معاون اســتاندار افزود: بــا توجه به اینکه 
افزایش ظرفیت یکی از خواســته های تولید 
کنندگان و ســرمایه گــذاران در حوزه های 
تولیدی و صنعتی که در خصوص قانون هوای 
پاک محدودیت استقرار دارند می باشد، در کار 
گروه ها و کمیســیون قانون هوای پاک برای 

رفع محدودیت ها و به منظور افزایش ظرفیت 
تولیدی با رعایت اســتانداردهای زیســت 
محیطی به عنوان یک ابزار انگیزشی و یا ابزار 
تشــویقی برای مجموعه سرمایه گذاران در 

استان تهران اقداماتی انجام شده است. 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
گفت: در اســتان تهران سامانه ای برای رصد 
کردن پروژه های عمرانی در مقیاس مختلف 
ملی، اســتانی و حتی محلی طراحی کردیم و 
ظرف ســه ماه آینده به شکل آزمایشی مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. 
فرمانــدار فیروزکــوه نیــز در ادامه این 
مراســم  گفت: بهره برداری از آموزشــگاه 
۱۲ کالســه امام رضــا)ع(؛ دو واحد تولیدی 
در شــهرک صنعتی علی دره، ساختمانهای 
اداری و آغاز عملیات ساخت مخزن ۲۰۰ متر 
مکعبی روستای وشتان؛ طرحهایی بود که در 
گرامیداشــت هفته دولت در این شهرستان 
افتتاح شد.  مهدی یوســفی جمارانی افزود: 
برای اجرای این طرح ها؛ ۱۰۲ میلیارد تومان 
هزینه شده است. وی گفت: با بهره برداری از 
این طرح ها؛ برای ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم 
و ۳ هزار و ۳6۷ نفر بصورت غیر مستقیم شغل 

ایجاد شده است.

افتتاح پروژه های اشتغالزا، طی هفته دولت در فیروزکوه
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یکی از طرق تحقق توسعه پایدار و همراه کردن مشارکت عمومی در 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، تحقق نهضت تعاون در یک کشــور 
اســت. از آن جا که نمی توان در یک نظام اجتماعی به شــکل فردی به 
همه اهداف خود رسید، لذا از طریق تعاون که یک مفهوم فرهنگی است، 

این مهم انجام می شود.
تعاون اتخاذ شــیوه ای منظم بین افراد است که ضمن رعایت تعدادی 
اصول اساسی با هم به توافق رسیده و همکاری خود را به شکل داوطلبانه 
و بر اســاس رفع نیازهای مشــترک انجام می دهند. مسائل اقتصادی و 
مشکالت مربوط به آن هـمواره کشورهای جهان سوم را تهدید می کند 
و بیشــترین تاثیر را بر طبقات  ضعیف و متوســط جوامع دارد. تشــکیل  
تعاونی  ها، از راه  حل  های نســبتا موفق در تعدیل فشــارهای اقتصادی 
و ایجاد رفاه نســبتا برای اقشــار کم  درآمد جامعه اســت. اهداف بخش 
تعــاون عبارتند از: ایجاد و تامین شــرایط و امکانــات کار برای همه به 
منظور رسیدن به اشـتغال کـامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی 
که قادر به کارند  ولی  وســایل  کار ندارند، پیشــگیری از تمرکز  ثروت  در  
دســت افراد و گروه های خاص و تحقــق عدالت اجتماعی، جلوگیری از 
کارفرمای مطلق شدن دولت، قرار گـــرفتن مـدیریت، سـرمایه و منافع 
حاصله در اختیار  نیروی  کـار  و تـشویق بـهره  برداری از حاصل کار خود، 
پیشگیری از  انحصار  و توسعه مشارکت عمومی بین مردم. در واقع، تعاون 
با گردش ســرمایه ناچیز و راکد در دســت اشخاص، تحرک اقتصادی را 
موجب می گردد، ولی اجازه نمی دهد ســرمایه در دســت عده معدودی 

متمرکز شود.
بــه طور کلی تعاونی ها در ســه حوزه تولید، ســرمایه گذاری و ایجاد 
اشــتغال نقش تعیین کننده دارند. تعاونی هــا در حوزه تولید از راه خرید، 
تولیــد و بازاریابی در مقیاس کالن، هزینه هــای تولید را کاهش داده و 
تولید را از نظر قابلیت رقابت قوی تر کنند. تعاونی های تولیدی با تجمیع 
ســرمایه های اندک اعضا، اعتبار مالی را در خدمت تولید و اقتصاد کشور 
قرار می دهند. این تعاونی ها همچنین می توانند راســا به توزیع و فروش 
فراورده های تولیدی اقدام و دســت واســطه ها را کوتــاه کنند. در حوزه 
ســرمایه گذاری، شــرکت های تعاونی از طریق آمــوزش اعضا و ایجاد 
زمینه هــای اقتصادی قادرند در کاهــش میزان مصرف افراد و در نتیجه 
افزایش پس انداز دخالت نموده و این سرمایه ها را در جهت سرمایه گذاری 
در تولید هدایت کنند. تعاونی ها می توانند این وجوه متمرکز شده را در یک 
صندوق تجمیع کرده و با انجام عملیات بانکی موجب به کار افتادن آن در 

جریان سرمایه گذاری 
گردنــد. تعاونی ها در 
حوزه اشغال نیز بسیار 
تاثیــر گذار هســتند، 
چــرا که یکی از بزرگ 
تریــن معضــالت در 
حال  در  کشــورهای 
توســعه نــرخ باالی 
بیکاری است. بدیهی 
است صنایع کوچک به 

دلیل عدم توان رقابت با صنایع ماشــینی و پیشرفته بتدریج موقعیت خود 
را در بازار اشــتغال از دســت داده اند. این واحدهای کوچک می توانند از 
طریق ایجاد واحدهای بزرگتر در قالب تعاونی ها موقعیت خویش را بهبود 
بخشــیده و در حل مشکل اشــتغال گام بردارند. رشد بخش های تعاونی 
علیرغم اینکه موجب اشتغال مستقیم در بخش های تعاونی می گردد، به 
طور غیرمستقیم موجب رشــد تقاضای نیروی کار و اشتغالزایی در سایر 

بخش های اقتصادی نیز می گردد.
از سویی، به منظور بسط و توسعه جایگاه و نقش تعاون در اقتصاد، باید 
از دخالت مســتقیم دولت و دستوری نمودن این بخش کاست و بر آزادی 
عمل آن در عرصه اقتصاد افزود؛ چرا که تا آینده قابل پیش بینی که در آن 
نظام های اقتصادی بر مبنای تفکیک کار، سرمایه و مدیریت شکل گرفته 
اســت، تعاونی ها نهادهای ایجاد کننده توازن در عدم تعادل های ناشی 
از دو قطب شــدن اقتصاد دولتی و خصوصی خواهند بود. نقش تعاونی ها 
در کاهش فشار های معشــیتی و حرکت به سوی عدالت اجتماعی حائز 
اهمیت است. برای مقابله با بی عدالتی اجتماعی، ناهنجاری اقتصادی و 
نیز به لحاظ کاهش واســطه با هدف افزایش سود و درآمد تولید کنندگان 
و افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان، توسعه تعاونی ها راه حل اصولی 
و موفق به حساب می آید. در مجموع؛ تعاونی ها به عنوان یک کار جمعی، 
دارای توانایی بالقوه در ریشه کن کردن فقر هستند و قادرند سرمایه های 
نواحی شــهری و روســتایی را جمع آوری کرده؛ در به کارگیری مجدد 
سرمایه های جمعی در طرح های کشــاورزی و صنعتی مساعدت کنند. 
با توســعه کار جمعی و تعاون عمومی بین مردم و با توزیع ثروت و سهیم 

شدن گروه بیشتری در مالکیت، بستر عدالت اجتماعی فراهم می شود.
حسین مرادپور

به مناسبت هفته تعاون

نقش تعاونی  ها برای رفاه اقشار کم  درآمد جامعه
یادداشت

فیــروزه کیهــان نائب رئیس ســبک 
ایشــین ریو کاراته گفت: چهاردهمین دوره 
مســابقات کشــوری کاراته بانوان سبک 
ایشــین ریو کاراته کوبودو جام ارســالن 

نخعی )جهت حمایت از بچه های اوتیســم( 
به میزبانی شهرستان فیروزکوه در تاریخ ۷ 

و ۸ شهریور برگزار شد.
 خبرنــگار جام جــم فیروزکوه: 
وی اضافــه کــرد: این تورنمنت ورزشــی 
بــا حضور اســتان های تحــت نمایندگی 
)تهران، لرســتان، آذربایجان شرقی، البرز، 
اردبیل، گیالن و اصفهان( در سالن ورزشی 

شــهدای مدافع حرم برگزار شــد. کیهان با 
اشــاره به افتتاحیه این مســابقات با حضور 
طیبه سیاوشــی، نماینده مــردم تهران در 
مجلس شــورای اسالمی، برگزارشد گفت: 
همچنین مهندس میرزایــی نیکو نماینده 
مردم شهرســتان های فیروزکوه و دماوند 
در مجلس شورای اسالمی، شادمهر رئیس 
اداره ورزش و جوانــان، یوســفی جمارانی 

فرماندار و پرج شــهردار و اعضای شورای 
اســالمی شهر، مهرداد نخعی رئیس  سبک 
ایشــین ریو کاراته کوبودو و هیات همراه از 
دیگر حاضرین این مراسم بودند. وی خاطر 
نشان کرد: مراســم با قرائت قرآن و سرود 
ملی و خیر مقدم مسعود فخرآور رئیس هیات 
کاراته فیروزکوه آغاز و اجرای کاتا دختران از 
برنامه های اجرا شده این مراسم بوده است.

فیروزکوه؛ میزبان چهاردهمین دوره مسابقات کاراته بانوان 
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کارگاه غیــر مجــاز تولید 
لبنیات کشف شد

بازرســان بهداشــت محیط فیروزکــوه پس از 
مشاهده محصوالت لبنی فاقد مشکارگاه غیر مجاز 

تولید لبنیات کشف شد 
خبرنــگار جام جم فیروزکوه: بازرســان 
بهداشــت محیــط فیروزکــوه پس از مشــاهده 
محصوالت لبنی فاقد مشخصات بهداشتی در سطح 
شهرستان در راستای ارتقا سطح سالمت شهروندان 
و در ســاعت غیر اداری یک مــورد کارگاه غیر مجاز 
تولید لبنیات محلی در منزل راکشف نمودند و طی آن  
بازرســی بهداشتی انجام شده از این کارگاه مقداری 
لبنیات ســنتی فاقد شرایط بهداشتی معدوم گردید و 
پرونده فرد خاطی جهت اجرای روند قانونی به دادسرا 
ارجاع می گردد.خصات بهداشتی در سطح شهرستان 
در راستای ارتقا سطح سالمت شهروندان و در ساعت 
غیر اداری یک مــورد کارگاه غیر مجاز تولید لبنیات 
محلی در منزل راکشــف نمودند و طی آن  بازرسی 
بهداشتی انجام شــده از این کارگاه مقداری لبنیات 
ســنتی فاقد شرایط بهداشتی معدوم گردید و پرونده 
فرد خاطی جهت اجرای روند قانونی به دادسرا ارجاع 

می گردد.

تجلیل از آزادگان فیروزکوه 
همزمان با روز آزادگان به همت اداره بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران فیروزکوه از آزادگان ســرافراز این 
شهرستان در مراســمی با حضور غالمرضا نیکدل، 
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران فیروزکوه و خانم 
ارجمندی معــاون فرماندار شهرســتان فیروزکوه 
و بخشدار و اعضا شورای شــهر فیروزکوه در محل 

فرمانداری این شهرستان تجلیل به  عمل آمد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: نیکدل در این 
مراسم اظهار داشت: خانواده های شاهد و ایثارگر کم 
توقع ترین قشر جامعه و سرمایه های ارزشمند نظام 
و انقالب هســتند. جانبازان و آزادگان و خانواده های 
شــهدا پرچم داران ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در 
عصر حاضر می باشــند و ما به وجود ارزشــمند آنان 
افتخار می کنیم. وی افزود: آزادگان سرافراز در همه 
دوره هــا الگوی صبر و مقاومت بــوده و به ما درس 

آزادگی داده اند.

شــکل گیــری نهضت 
عاشورا

درک واقــع بینانــه 
سیاســي،  تحــوالت 
اجتماعــي و کشــف و 
)پیام هــا و  اســتخراج 
عبارت هــاي( مســتتر 
در نهضت هــاي فراگیر 
مستلزم نگرش و بینش 
تاریخي اي است که تبیین گر نهضت و هسته 

اصلي قیام باشد. 
نهضت عاشورا نیز به مثابه یک قیام تحول 
ساز در بســتر تاریخ مبتني بر نظام اندیشه اي 
و تحلیلي امام حســین )ع( به وقوع پیوســت. 
این قیــام هدفمندي خلقت و آفرینش، باور به 
علیت در حوادث در کنار به رســمیت شناختن 
نقش اراده و اختیار انســاني در ایجاد تغییرات 
و مســوولیت دیني در قبال حوادث و نگرشي 
یکپارچه نسبت به شناخت و تعریف »قدرت« 
به عنوان بخشــي از حق و فهمي تاریخ ساز از 
حضور در هستي براي انسان را نشان مي دهد.

در واقع قابل تامــل ترین موضوع در مورد 
نهضت امام حســین )ع(، نــه نتیجه مقطعي و 
حتي نتایج اخالقي آن بلکه درک عمیق تاریخ 
سازي انســان هاي آگاه به موجودیت خود در 
هســتي براي آینده اســت. لذا تبیین حرکت 
امام، ضرورت تامل در فلسفه و تاریخ از دیدگاه 
اسالم را مي طلبد و نیز این حرکت یک جنبش 
پویاي تاریخ ساز با ماهیت دیني است که بدون 
در نظر گرفتن بعد جهاني تاریخي و نگاه پویایي 
شناســي اجتماعي یا جامعه شناسي تاریخي، 
جایگاه واقعــي و تاریخي آن کمتر قابل درک 

است.
 بنابرایــن درک اهداف فــوق در چارچوب 
بررسي زمینه هاي تاریخي – سیاسي نهضت 
و حوادث تاریخــي از زمان پیامبر تا زمان امام 

حسین )ع( میسر است.

محمــد مرادپور – سرپرســت و 
خبرنگار جام جم در فیروزکوه 

مراســم اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان فیروزکوه 
با حضور مســئولین استانی و شهرستانی در سالن فرهنگی هنری آفرینش برگزار 

شد. 
خبرنگار جام جم فیروزکــوه: اختتامیه نهمین جشــنواره کتابخوانی 
رضوی در فیروزکوه با حضــور مهندس جمارانی  فرماندار، علی نیکنام مدیرکل 

کتابخانه های عمومی استان تهران، حسین فتاحی نویسنده کتاب هشت قصه از 
امام جواد)ع( )یکی از منابع جشــنواره کتابخوانی رضوی(، بخشدار شهر ارجمند، 
رئیس شبکه بهداشت و درمان، رئیس بنیاد شهید، رئیس کتابخانه های فیروزکوه 
و دیگر مسئولین شهرســتانی در محل سالن آفرینش این شهرستان برگزار شد.  
در این مراســم مجتبی بنداد کرمانی رئیس شــبکه بهداشت و درمان فیروزکوه؛ 

کتاب خواندنی  با عنوان “خاک های نرم کوشک” را به شهروندان فیروزکوهی به 
منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی معرفی کرد. همچنین در این مراسم از برندگان 
در جشــنواره کتابخوانی رضوی با اهدای لوح تقدیر قدردانی شــد و به قید قرعه 
برای ســه نفر از حاضران در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛ 

مکان اســتقرار در مشهد مقدس برای مدت زمان مشخص فراهم شد.

اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 

فرماندار فیروزکوه از راه اندازی و افتتاح نیروگاه گازی این شهرســتان 
در هفته دولت خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهدی یوســفی جمارانی در نشست 
خبری ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان رجایــی و باهنر افزود: 
در هفتــه دولت ۵۵ پروژه کشــاورزی، صنعتی، عمرانــی و اقتصادی در 
شهرســتان فیروزکوه افتتاح یا کلنگ زنی شــد. وی ادامــه داد: برای به 
نتیجه رســیدن این طرح ها اعتباری افــزون بر ۱۰۲ میلیارد تومان هزینه 
شــده اســت. فرماندار فیروزکوه گفت: در زمینه آب و برق حوزه روستایی 
این شهرســتان مشــکل چندانی وجود ندارد و رفع کمبود های موجود نیز 
با مدیریت دســتگاه های مربوطه در دستور کار است.  یوسفی جمارانی در 
خصوص زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی شهرستان فیروزکوه گفت: 
در این بخش نیز پوشــش صد در صدی ایجاد شده و در برخی مناطق که 
امکان کابل کشــی تلفن وجود نداشــت، به روش های دیگر این مشکل 
برطرف شد. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از روستاها نیز دارای اینترنت 
ثابت هســتند و فرایند ایجاد اینترنت تلفن نیز در حال انجام اســت. وی 
گفت: با تالش های صورت گرفته نســل سوم و چهارم اینترنت همراه در 
روستاها نیز در حال راه اندازی است که امیدواریم در چند ماه آینده به پایان 

برســد. وی در زمینه گازرسانی به مناطق روستایی نیز گفت: ۲۷ روستای 
شهرستان فاقد نعمت گاز هستند که عملیات اتصال آنها به شبکه سراسری 
در دســت پیگیری است. وی با اشــاره توسعه متوازن شهر و روستا گفت: 
بیشــتر روستاهای این شهرســتان از نظر امکانات و خدمات زیرساختی 
دارای امکاناتی همچون شهرها هستند. وی در خصوص اقدامات مربوط 
به اشــتغال و کار آفرینی در این شهرســتان، گفت: دولت در سال جاری 
مصوبه ای داشــت که بر اساس آن باید از محل اعتبارات ارزش افزوده به 
میزان ۱۰ درصد برای اشــتغال روستایی مشارکت شود. یوسفی جمارانی 
در ادامه بیان داشــت: با طرح های افتتاحی این شهرستان در هفته دولت 
برای ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و سه هزار و ۳6۷ نفر دیگر به صورت غیر 

مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.
 وی اظهــار کرد: در این ایام عالوه بر نیروگاه گازی که توســط بخش 
خصوصی احداث شــده، طرح های شــاخصی مانند مرکز اصالح نژاد دام 
ســبک و پروژه مدرســه امام رضا )ع( به بهره برداری رســید. وی افزود: 
در حوزه تســهیالت روستایی و عشــایری در بخش کشاورزی، صنعت و 
گردشــگری ۱۰4 هزار و ۷4۵ میلیون ریال پرداخت شده است و از محل 
ســامانه فراگیر نیز ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیون ریال برای توســعه مشــاغل 

خانگی اعطا شــده است. فرماندار فیروزکوه گفت: ۳۱ هزار و ۹۰۰ میلیون 
ریال تســهیالت برای توسعه بخش کشاورزی پرداخت شد و از محل خط 
اعتباری مکانیزاسیون نیز۲۹ هزار و ۱۱۸ میلیون ریال پرداخت تسهیالت 
داشــتیم. وی اظهار داشــت: به منظور اجرای طرح هــای آبخیزداری و 
مدیریت بحران پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از محل صندوق توســعه 
ملــی اعتبار جذب شــد. وی ادامه داد: با اســتفاده از این اعتبارات اجرای 
پروژه هــای آبخیزداری مناطق جلیزجند، طرود، ســله بن، اِمرک و درده 
در حال انجام اســت که می تواند امــکان مدیریت بخش قابل توجهی از 
سیالب شهرســتان و همچنین ذخیره منابع آبی را به همراه داشته باشد. 
وی در خصــوص اعتبارات تخصیص یافته برای طرح های جنگلکاری و 
توسعه فضای سبز در منطقه امین آباد، گفت: در این راستا ۱۲ میلیارد ریال 
در نظر گرفته شــده است. فرماندار فیروزکوه گفت: برای تهیه نقشه جامع 
کاداستر زمین های کشاورزی این شهرستان نیز حدود چهار هزار میلیون 

ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

افتتاح نیروگاه گازی فیروزکوه 
در هفته دولت 

خبر

7 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

فرماندار فیروزکوه گفت: تبلیغات باید در موعد قانونی باشــد و زودتر 
از آن تبعات سیاســی و اجتماعی خواهد داشــت و تخلفات زودهنگام 
کاندیداهای احتمالی، احصا و در بررســی صالحیــت در اختیار هیات 

نظارت قرار می گیرد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهدی یوسفی جمارانی در جلسه 
هماهنگی انتخابات شهرســتان فیروزکوه گفت: مشــارکت حداکثری 
مــردم در انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار اســت و باعث ناامیدی 
دشــمنان و برقراری امنیت وآرامش می شــود. وی بــا تاکید بر اینکه 
رعایت اصل بی طرفی و صیانت از رای مردم باید در دســتور کار عوامل 
و مجریــان انتخابــات قرار گیرد افزود: وظیفه اصلــی تمامی مجریان 
انتخابات اجرای صحیح قانون و بی طرفی کامل از نامزدهای انتخاباتی 

اســت و باید تالش کنند تا با هماهنگی برون بخشــی شرایط و فضای 
یک انتخابات ســالم همراه با حضور حداکثری مــردم را فراهم کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: باید بانک اطالعات کاملی از تمام ظرفیت های 
شهرســتان مانند نیروی انســانی، تجهیزات، زیرساخت های ارتباطی 
و مخابراتی و ماشــین آالت موجود در دســتگاه ها تهیه شود تا بتوانیم 
اســتفاده کافی از این ظرفیت ها داشــته باشــیم. وی با اشاره به اینکه 
تحرک های انتخاباتی در شهرســتان فیروزکوه از ابتدای ســال جاری 
مــورد ارزیابی قرار گرفته اســت افزود: تبلیغات بایــد در موعد قانونی 
باشــد و زودتر از آن تبعات سیاسی و اجتماعی خواهد داشت و تخلفات 
زودهنگام کاندیداهای احتمالی، احصا و در بررسی صالحیت در اختیار 

هیات نظارت قرار می گیرد.   

تبلیغات پیش از موعد نامزدهای انتخاباتی تخلف محسوب می شود 



* آیا آب ســد نمرود به سرخه هم انتقال پیدا 
می کند؟ :

 شــهروندی طی تماس با جام جــم فیروزکوه از فراهم 
شــدن مقدمات انتقال آب ســد نمرود به شهرستان سرخه 

ازمنابع استان سمنان خبر داد.
وی همچنین گفت:مشــاهدات گویای این اســت  که 
لوله هــای این خط انتقال به طول ۱۰۰۰ متر در حال تخلیه 
می باشد پیش از این آب سد نمرود فقط برای آبیاری مزارع 
پایین دســت شهرســتان های فیروزکوه و گرمسار در نظر 
گرفته شــده بوده که ســهم  باالی اختصاص داده شده به 
شهرســتان گرمســار مورد اعتراض مردم فیروزکوه بوده 

است. 

* حضور گله ای ســگ های ولگرد در خیابان 
شهید فامیلی : 

شــهروندی به نام سمیرا  با ارســال ویدئویی که نشان 
از حضور گله ســگ های ولگرد در منطقه مسکونی خیابان 
شهید فامیلی بوده  مراتب اعتراض خویش را بیان کرد. این 
شــهروند معتقد است حضور گله ای این حیوانات عالوه بر 
ترسیم صحنه ای نامناسب از سیمای شهری ،موجب ترس 
و اضطــراب بانوان و کودکان شــده و زندگی را برای آنان 

مختل کرده است.

* چرا روند اجرایی پروژه فاضالب شــهری  
مسکوت ماند؟ : 

شــهروندی به نام میثم در پیامــی به جام جم فیروزکوه 
گفت: علی رغم هزینه انشــعاب دریافت شده توسط اداره 
آبفای شــهری شــاهد توقف پروژه اجرای سیستم آگای 
شــهری هســتم وی همچنین خاطر نشــان کرد : اگر در 
فصول گرم سال روند اجرایی این پروژه تا سر حد محسوسی 
پیشرفت فیزیکی نداشــته باشد؛ یقینا در فصول سرد سال 

عملیات عمرانی آن راکد خواهد شد.

* آســفالت خیابان منتهی به کوهســار در 
اولویت: 

ضمن تشکر از زحمات شهرداری بویژه واحد عمرانی آن 
به سبب توجه و اهتمام در روند اجرایی پروژه هدایت آبهای 
سطحی شهرک کوهسار ،از دســت  اندرکاران شهرداری 
تقاضا می شــود  تا قبل از فرا رســیدن فصل سرما نسبت به 
آسفالت این محور توجه و اقدامات الزم را مبذول دارند ،چرا 
که طبیعتا با آغاز فصل سرما و بارش نزوالت آسمانی شرایط 

برای رفت و آمد خودروها و شهروندان سخت خواهد شد.

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
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معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
حافظو ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

بــه همت انجمن هنرهای نمایشــی و گروه هنری فرســیا 
نمایشــنامه خوانی همه دزدها که دزد نیســتند در البی مجتمع 

فرهنگی هنری آفرینش برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان فیروزکوه مجید رضوانی، مسئول انجمن هنرهای 
نمایشــی شهرســتان با اعالم این خبر افزود: این نمایشنامه به 
نویســندگی داریوفو و کارگردانی روح ا... اسفندیار کاری از گروه 
هنری فرســیا به مدت ۵ روز در البــی مجتمع فرهنگی هنری 

آفرینش برگزار شد.
 وی با اشــاره به انتخاب نمایشــنامه »همــه دزدها که دزد 
نیســتند« افزود: مضمون این نمایشنامه »خیانت« است وسعی 

کردیــم با انتخاب این نمایشــنامه وضعیتی را که در آن قواعد و 
اصول اخالقی براحتی زیر پا گذاشــته می شود نقد کنیم. 

بنا بر این گزارش داستان در مورد مرگ شخصی است که پس 
از مرگ، بازپرس در مورد مرگش با افراد مختلف صحبت می کند 

و از اعتراف آن ها پی به خیانتهایشان می بریم. 
شایان ذکر است بازیگران نقش خوان را وحید حسینی – یلدا 
غرقابی – ناصر اســدی – فریبا یعقوبلو – مهسا خلیلی و فرسیا 
اســفندیار بر عهده داشتند که مور توجه عالقمندان قرار گرفت.

نمایشنامه خوانی »همه دزدها که دزد نیستند« اجرا شد

سرپرســت امور منابع آب فیروزکوه از اخذ یک فقره ســند 
ششــدانگ تک برگی بســتر رودخانه ساواشی خبر داد و گفت: 

این ســند برای 4۰ هکتار از بستر رودخانه صادر شد.
به گزارش  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، وحید 
مرادی نسب در این باره اظهار داشت: در پی تالش واحد حقوقی 
این امور در مرداد سال جاری توانست سند ششدانگ تک برگی 
حدود 4۰ هکتار از بســتر رودخانه ساواشــی در منطقه کلفور را 

اخذ کند. وی افزود: در ضمن این امور تا پایان سال ۹۷ توانسته 
بود نســبت به اخــذ ۲۵۵ هکتار از اراضی بســتر رودخانه های 

شهرستان فیروزکوه اقدام کند.
 سرپرســت امور منابع آب فیروزکوه با بیان اینکه با این اقدام 
دســت متعدیان به رودخانه و بســتر طبیعی و قانونی آن کوتاه 
و مالکیت شــرکت آب منطقه ای تهران تثبیت شــد، ادامه داد: 
از ایــن پس همه اقدامات خالف قانون صورت گرفته در جهت 

صدور ســند مالکیت یا مجوز ساخت و ساز به مخاطره افتاده و 
با اســتقرار مالکیت شــرکت آب منطقه ای، بستر رودخانه ها از 

تصرف مصون خواهد ماند. 
مرادی نســب خاطرنشــان کرد: اقدام امور آب تا اخذ سند 
مالکیت برای تمامی بازه ها ادامه داشته و به موازات آن تقاضای 
خلع ید و رفع تصرف از اراضی که اسناد آن به شرکت آب منطقه 

ای منتقل شــده در دستور کار امور قرار خواهد گرفت.

صدور سند مالکیت بستر رودخانه ساواشی فیروزکوه 

حرف حساب

کاروان عشق
کاروان عشق درراه هست گرخواهی بیا

رهسپار راه اهلَّلْ هست گرخواهی بیا
کاروان نورو شورو عشق ازآل رسول

در ره رفتن بقربانگاهست گرخواهی بیا
لشگری ازجان گذشــته بادلی سرشار 

عشق
باامام عشق همراه هست گرخواهی بیا
با سپه ساالر عّباس آن ابالفضل رشید

اکبرو قاسم و عبداهلل ست گرخواهی بیا
با علِی اصغِر شش ماهه، لبخندش به مرگ

زینِت آغوش بابا هست گر خواهی بیا
با سکینه با رقّیه، بانوانی غم گسار

قلب زینب مملو از آه هست گرخواهی بیا
اهل بیت مصطفی ناموس ربَّ العالمین

در اسارت مبتال هست گر خواهی بیا
کودکان نازدانه خوشگل و شیرین زبان

جوجه ها درچنگ روباه هست گرخواهی بیا
یک سه ساله دختری اُفتاده از باالی زین

آن رقّیه دختر شاه هست گرخواهی بیا
پایش از خار مغیالن زخم شد درمان کنیم

طاول پایش شکوفا هست گرخواهی بیا
آتش کینه زدند بر خیمه گاه اهل بیت

دشمن بی دین خود خواه هست گر خواهی بیا
تو بیا تا همسفر گردیم با صاحب زمان ).عج(

آن امام عصر در راه هست گرخواهی بیا
تو بیا تاهم قدم گردیم با این اسراء

کربال تا شام که آقا هست گرخواهی بیا
و زخم گردنش حضرت سّجاد با زنجیر ِ
آن امام با ناله آنجا هست گرخواهی بیا

با ندای)َهل ِمن الّناِصر( میزند ما را صال
آن حسین )ع( تشنه تنها هست گرخواهی بیا

زاده زهرا ونجل مرتض در بیکسی
خسته ومجروح آن ماه هست گرخواهی بیا

راس او از تن جدا شد بر فراز نیزه رفت
پیکِر او اِرباً اِربا هست گرخواهی بیا

شیعه تا محشر  مصیبت دارد ازاین واقعه
غم درون قلب آگاه هست گرخواهی بیا

هاشم ازاین نوکری کن افتخار و شاد باش
شافع محشر چو موال هست گر خواهی بیا

سروده سید هاشم موسوی
درتاریخ چهارم شهریور98 درشهرآباد فیروزکوه

خبر

تغلیظ یعنی } شــدت دادن{ و دیــه یعنی } خون بها{ بنابراین 
تغلیظ دیه یعنی تشــدید کردن خــون بها، تغلیظ دیه تنها برای جرم 
قتل صورت می گیرد و برای جراحات هرگز تغلیظ دیه در نظر گرفته 
نمی شود. تغلیظ دیه تنها در موارد خاصی ممکن است و منحصرا در 
ایــن موارد می توان مقدار دیه این جنایت را افزایش داد. در ادامه به 

بررسی موارد تغلیظ دیه می پردازیم: 
 موارد تغلیظ دیه در قانون مشخص شده است. اعمال تغلیظ دیه 

در دو مورد صورت می گیرد: 
الف: قتل در ماه حرام 

ب: قتــل در مکان حرام کــه در ادامه به بررســی هر کدام می 
پردازیم :

الــف : قتل در ماه حــرام. برای اعمال تغلیظ  دیه در ماه حرام باید 
ارتــکاب جنایت در یکی از ماه های حرام یعنی » محرم، رجب ، ذی 

القعده و  ذی الحجه » صورت گرفته باشد. 
تغلیــظ دیه در ماه حرام این اســت که فوت قربانی جنایت نیز در 

یکی از ماه های حرام صورت گرفته باشد. 
بنابرایــن با توجه به این دو نکته هم عمل قتل و هم مرگ باید در 

ماه حرام باشــد تا بتوان تغلیظ دیه را اعمال کرد. 
ب: قتــل در مکان حر ام. در صورتــی که عمل قتلی در محدوده 
حرم مکه واقع شــود، مجازات دیه نفس، تغلیظ خواهد شد وافزایش 

پیدا خواهد کرد. 
سایر مکان های مقدس و متبرک شامل حکم تغلیظ دیه نخواهد 

شد .
» در هــر دو موارد تغلیــظ  دیه، مقدار دیه به میزان یک ســوم 

افزایش خواهد یافت. 
 مقدار تغلیظ دیه 

حــال باید بدانیم مقدار تغلیظ دیه چه میزان اســت؟ در هر دوی 
مــوارد تغلیظ دیه یعنی هم تغلیظ  دیه در ماه حرام وهم تغلیظ دیه در 

مکان حرام ، مقدار دیه به میزان یک ســوم افزایش خواهد یافت .
به طور مثال دیه مرد در ماهی به جز ماه های حرام بر اساس نرخ 
دیه ســال ۲۳۱ و۹۷ میلیون تومان خواهد بود ، حال اگر این مرد در 
ماه ذی القعده کشــته شود یک ســوم به میزان دیه او افزوده خواهد 
شــد . یعنی ۷۷ میلیون  به ۲۳۱ میلیون اضافه می شود ومقدار دیه او 

بابت قتل در ماه حرام معادل ۳۰۸ میلیون خواهد شــد . 
قنبر علی وران - وکیل پایه یک دادگستری

یادداشتتغلیظ دیه چیست ؟


