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فیروزکوه
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شــهردار خبر داد؛
 شــاهد بهره برداری از مرکز معاینه فنی در هفته دولت خواهیم بود 

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

: :با هدف زیباسازی گلزار شهدا انجام شد؛معاون سیاسی فرماندار فرماندار

 فعالیت تاالرهای پذیرایی 
ع است همچنان ممنو

رنگ آمیزی قبور مطهر شهدای 
بهشت سجاد )ع( فیروزکوه

فیروزکوه می تواند آینده 
گردشگری استان باشد

رئیس دادگستری فیروزکوه:

 دستگاه قضا در حسابرسی
 با کسی تعارف ندارد

سـید احمد رسـولی نژاد، نماینـده مردم دماونـد و فیروزکـوه در مجلس شـورای 
اسـامی، گفت: با قـرار گرفتـن آیت رئیسـی در رأس قـوه قضاییه جامعه شـاهد 
تحـوالت و برخوردهـای قاطـع بـا مفسـدان اقتصـادی اسـت؛ بـه طـور قطـع مشـکات قـوه 
قضاییـه از دو قـوه دیگـر کمتـر نیسـت و همیـن امـر باعـث می شـود اکبـر طبری هـا هنـوز 

وجود داشته باشند و این مبارزه باید با جدیت ادامه پیدا کند.

نماینده دماوند و فیروزکوه در  مجلس:

 باید با فساد داخلی
 مقابله کرد
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کشف و ضبط ۳۳۹۳ کاالی قاچاق
رئیس  اداره میراث فرهنگی فیروز کوه اعالم کرد؛ و فاسد از نوع مواد خوراکی 
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فرمانده انتظامی فیروزکوه:
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سرهنگ بهزاد عبدیان، فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه، از کشف و ضبط 
۳۹۳۳ قلم انواع کاالی قاچاق و فاسد از نوع مواد خوراکی در یک واحد صنفی 

شهرستان فیروزکوه خبر داد.
به گزارش جام جم فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه با اعام این خبر 

ح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با کاالی  اذعان کرد: در راستای اجرای طر
قاچاق پلیس اطاعات و امنیت این فرماندهی پس از اقدامات اطاعاتی در 
قالب گشت مشترک با کارکنان شبکه بهداشت، تعزیرات، بازرسی اصناف، 
دامپزشکی و فرمانداری از یک واحد صنفی در شهرستان ۳۳۹۳ قلم انواع 

کاالی قاچاق و فاسد از نوع مواد خوراکی کشف و ضبط گردید. سرهنگ 
عبدیان ضمن بیان ضرورت استفاده از کاالهای داخلی به منظور حمایت از 
کار و تولیدات داخلی از شهروندان خواست در صورت شناسایی عامان 

عرضه کاالهای قاچاق به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰اطاع رسانی نمایند. 

فرمانده انتظامی فیروزکوه:
ع مواد خوراکی  کشف و ضبط ۳۳۹۳ کاالی قاچاق و فاسد از نو

قاچاق کاال و راه های مبارزه با آن
پدیده قاچاق کاال در بین 
داخلی   اندیشمندان 
بین المللی  اسناد  و 
مفاهیم مختلفی یافته 
و سازمان جهانی گمرک 
تعریف  یک  در   )WCO(
اجمالی قاچاق را تخلف 
جابه  طریق  از  گمرکی 
جایی کاال در طول یک 
از  مرکز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار 

نظارت گمرکی دانسته است.
همه  مشکات  و  مسائل  از  کاال  قاچاق  پدیده 
به توسعه یک  رو  کشورهای  اما در  کشورهاست 
جهت  آن  از  پدیده  این  می رود  شمار  به  معضل 
اقتصاد  جریان  بر  که  می شود  شناخته  مذموم 
می گذارد.  منفی  آثار  و  افکنده  سایه  کشورها 
سیاست های اقتصادی در کشور را بی اثر و کم اثر 
صدایی  بی  نبرد  همانند  مواقع  گاهی  و  می نماید 
هرچند  و   می افتد  اتفاق  کشور  علیه  که  است 
برای  و  تلقی شده  ارز در قانون جرم  و  کاال  قاچاق 
صرف  گفت  باید  ولی  گردیده،  تعیین  مجازات  آن 
واقعی  جرم  عنوان  آن،  مصادیق  بعضی  از  نظر 
بویژه بر قاچاق اموال موضوع درآمد دولت صادق 
صد  تقریبا  دوره  طول  در  قانون گذاران  نمی باشد 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  برای  قانون گذاری  ساله 
اقتصادی،  ماهیتا  پدیده  این  علیه  واکنش  در  و 
قوانین متعددی را به تصویب رسانده و به کرات 
آنها را بازبینی و اصاح کرده اند و همیشه خواسته 
با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده 
در  توفیقی  تنها  نه  امر  این  که  حالی  در  برخیزد. 
شرایط  لحاظ  به  بلکه  نداشته،  بزه  کاهش  جهت 
و  ایران  جغرافیایی  و  اقتصادی  سیاسی،  خاص 
به  مربوط  مقررات  و  قوانین  بودن  نامتناسب 
و  واردات  برای  تعرفه ای  موانع  وجود  و  قاچاق 
در  گیری  تصمیم  مراکز  تعدد  نیز  و  کاال  صادرات 
این باره، بزه مذکور هر روز گسترده تر می شود و در 
واقع می توان گفت که در این زمینه قانون گذار به 
جای مبارزه با علت، به مبارزه با معلول برخاسته 

است.

ضرورت بازنگری در تخصیص آب 
سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم فیروزکوه 
مسائل  خصوص  در  مجلس  در  دماوند   و 
تکلیف  گفت:  بن  سله  روستای  مشکات  و 
انجام  سریع  باید  بن  سله  روستای  جانمایی 
شود، خدمات رسانی نیز باید به سرعت انجام 
پول  سالی  چه  در  مردم  شود  لحاظ  باید  شود؛ 
این  دارد؟  ارزشی  چه  پول  آن  امروز  و  گرفتند 
که می گویند مردم پول گرفتند نمک روی زخم 

مردم پاشیدن است.
شورای  مجلس  در  فیروزکوه  مردم  نماینده 
اسامی در ادامه افزود: در خصوص تفکیک آب 
 ظلم بزرگی شده است؛ بخش مرکزی فیروزکوه

 از کمبود آب آشامیدنی رنج می برد و تنها ۴ درصد 
است؛  شده  داده  اختصاص  فیروزکوه  به  آب 
 وضعیت محرومیت در روستاهای ما را ببینید

مقایسه  لواسان  با  را  بن  سله  بعد  و 
در  است؛  جدید  لواسان  بگویید  و  کنید 
و  شدند  ثروتمندتر  ثروتمندان  لواسان 
لواسان  با  را  بن  سله  می کنم   خواهش 

مقایسه نکنید.
رسولی نژاد با تاکید بر این که در تخصیص آب 
اجازه  را  آب  قطره  یک  واال  شود  بازنگری  باید 
بخش  در  کرد:  تصریح  برود،  داد  نخواهیم 
مرکزی مشکل آب آشامیدنی داریم و باید از آب 

سد تخصیص یابد. 
شود  انجام  ظالمانه  تخصیص  این  اگر 
کشاورزی  زمین های  از  هکتار   هزاران 
و باغات ما نابود می شود، این جمعیت کنونی 
دربه در  شوند  لواسانی  که  این  از  قبل  روستا 

می شوند. 
وی همچنین در خصوص تخصیص زمین ها در 
داشت:  اذعان  بن  سله  روستای  انتقال  بحث 
انجام  باید  قیمت  حداقل  با  زمین  واگذاری 
باید  زمین  نمی دهیم،  به غیربومی  زمین  شود؛ 
روستاییان  توانائی  باید  شود؛  داده  بومی ها  به 
گرفته شوند؛ روستائیان فیروزکوه بین  در نظر 
محروم ترین  تهران  استان  شهرستان های 

هستند.
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ضمیمه رایگان روزنامه   در فیروزکوه

فیروزکوه  شهرستان  دادگستری  رئیس   ، صابر علی 
تاکید با  خبرنگاران  جمع  در  جام جم،  با  گفتگو   در 
خاف باشد،  سالم  قضائی  دستگاه  اگر  که  این  بر    
 و فساد در مملکت به حداقل خواهد رسید، گفت: 
تاش  شدم  فیروزکوه  دادگستری  وارد  که  زمانی  از 
باشد؛  قانون  چهارچوب  در  عملکردها  تمام  کردم 
که دادگستری ۹۰ درصد  کنند  اعتقاد پیدا  اگر مردم 
کننده است؛  برای ما راضی  سامت و عدالت دارد، 
عیب ها باید به ما منعکس شود، ما کامل نیستیم 
و ایراد و اشتباه داریم؛ اگر اشتباه عامدانه باشد باید 

با فساد داخلی مقابله کرد.
افراد  به  مربوط  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت   

عادی نیست
رئیس دادگستری فیروزکوه در ادامه به بحث تغییر 
کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره و اذعان 
خود  قانونی  کار  به  و  نداریم  هیاهو  از  ترسی  کرد: 
است؛  قانون  چهارچوب  در  ما  کار  می دهیم؛  ادامه 
سراغ  ما  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  خصوص  در 
رفتیم؛  پارتی دارها  و  سرمایه داران  گردن کلفت ها، 
غیرقانونی  مجوزهای  با  که  رفتیم  اماکی  سراغ 
مقامات در بستر رودخانه ساخته شد و به طور قطع 

صدای برخی در می آید.
غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  افزود:  همچنین  صابر 
تخریب  به  اعتقاد  نیست؛  عادی  افراد  به  مربوط 
خانه های کارگری نداریم، ما سراغ ویاهای میلیاردی 
افراد  از  برخی  نفوذ  لحاظ  به  می رویم؛  غیرقانونی  و 
صورت  تخریب ها  ادارات  یا  دهیاری ها  یا  شوراها  در 
مشکل  نیست،  عادی  مردم  با  ما  مشکل  نگرفت؛ 
است؛  مسئوالن  از  برخی  و  سرمایه داران  با   ما 
در خصوص برخی از مسئوالن ورود کردیم و خواهان 
عدم حضور آنها در شهرستان هستیم؛ در خصوص 

ساخت و سازها قانون وجود دارد.
شاکی  مردم  قانون  اجرای  در  تبعیض  دلیل  به 

هستند
وی اشاره کرد: ما خواهان تشدید در قانون مجازات 
که  مسئوالنی  برای  غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  در 
باید  قانون  هستیم؛  می کنند،  سکوت  و  می بینند 
به سمت مجازات این افراد تغییر کند؛ مگر می شود 
شود  انجام  سازی  و  ساخت  بخشی  و  روستا   در 
برای  نشوند؟  مطلع  مسئوالن  و  شورا   ، دهیار و 
سکوت این مسئوالن مجازات تعیین نشده است؛ 
اگر دادگستری دست برخی از مسئوالن را حداکثر ۳ 

ماه باز بگذارد مطمئن باشید شهرستان را با پوست 
خواهند خورد.

این  بر  تاکید  با  فیروزکوه  دادگستری   رئیس 
 که مردم ترس از گفتن حقایق را دارند، تصریح کرد:
  از نظر ما اثبات شده برخی مقامات مشغول کاسبی 
نتیجه  این  به  مردم  اگر  هستند؛  شهرستان  در 
اجرا  را  قانون  همه  مورد  در  دادگستری  که  برسند 
می کنند شکایتی نخواهند داشت؛ به دلیل تبعیض 
قطع  طور  به  هستند؛  شاکی  مردم  قانون  اجرای   در 
حمایت  درستکار  و  صادق  شجاع،  مسئول  از 
حمایت  تنها  نه  خیانتکار  مسئول  از  و  می کنیم 
نمی کنیم بلکه بر اساس اسناد و مدارک اعام جرم 

می کنیم.
چه کسی پشت پرده آب فروشی است؟

اشاره  اراضی  غیرقانونی  تفکیک  به  ادامه  در  صابر 
قانونی  مجوز  دیمی  زمین  اگر  کرد:  نشان  خاطر  و 
سطح  در  می شوند؟  آبیاری  تانکر  با  چرا  دارد،  آب 
شهرستان چه میزان زمین با تانکر آبیاری می شود؟ 
از کجا  آب  آب فروشی است؟  چه کسی پشت پرده 
زمین های  در  تانکرها  تمام  می شود؟  بهره برداری 
دیمی خاف قانون است؛ در گذشته سکوت شده 
بود و سکوت دیگران باعث بدبختی ما شده است؛ 
اگر مسئوالن سابق به وظیفه خود عمل می کردند 
بعد  نبودیم؛  شهرستان  در  اتفاقات  این   شاهد 
منابع  پرونده   ۳۰۰-۴۰۰ شهرستان  در  من  حضور  از 

طبیعی در شهرستان تشکیل شد.
کمک  با  کردیم  تاش  کرد:  بیان  مسئول  مقام  این 
مردم  نفع  به  کاری  )عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان 
پیگیری های  و  کردیم  برنامه ریزی  دهیم؛  انجام 
مردم  نفع  به  نتیجه  که  می دهیم  انجام  محرمانه 
خواهد بود؛ تخریب و جلوگیری از ساخت و سازهای 

غیرمجاز در مقابل این اقدامات صفر است.
تاکید با  فیروزکوه  شهرستان  دادگستری   رئیس 
این  نه  کنیم،  خصومت  فصل  باید  که  این  بر    
اذعان داشت: حل اختاف  کنیم،  که فقط قضاوت 

بین دو مومن، بین دو شیعه، بین دو انسان بهتر 
این  یا حکم دادن حتی به عدالت؟ تاش ما  است 
است که مردم ابتدا به سمت صلح و سازش بروند؛ 
جامعه  افراد  بین  سازش  و  صلح  ایجاد  کار  اصل 
دادن  حکم  و  بررسی  قضاوت،  کار  اصل  است، 
نیست؛ صلح و سازش تاکید دین ما است، به طور 

قطع از اختاف افکنی سودی نمی بریم.
جرم و جنایت رابطه تنگاتنگی با اقتصاد دارد

ناشی  که  کرد  اشاره  مردم  مشکات  برخی  به   صابر 
از تصمیمات مقامات ارشد کشور در حوزه اقتصادی 
بد  اقتصادی  وضعیت  وقتی  کرد:  تصریح  و  است 
مخدر  مواد  داشت،  خواهد  افزایش  طاق  باشد 
زیاد  قابی  جنس های  فروش  می یابد،  افزایش 
مقامات  می یابد؛  افزایش  قاچاق  جنس  می شود، 
ارشد کشور وظیفه سنگینی دارند و باید فکر عاجلی 
برای مردم کنند؛ در این شرایط هر کاری انجام دهیم 
تنگاتنگی  رابطه  جنایت  و  جرم  با  می شود؛  ابتر 

اقتصاد دارد.
کرد  اشاره  حبس  تبدیل  قانون  به  ادامه  در  وی 
اجرا  قانون  این  دیگر  ماه  یک  تا  حداکثر  گفت:  و 
خواهد شد؛ با اجرای این قانون پیش بینی ما این 
شوند آزاد  زندانیان  از  درصد   ۲۰ حداقل  که   است 
 و در شهرستان فیروزکوه ۴۰-5۰ درصد حکم حبس 
کمک  یک  این  داشت؛  نخواهیم   5 و   ۶ جرائم  در 
و ۶ جزو جرائم  است چون جرائم 5  به مردم عادی 

سبک است.
انقاب  و  عمومی  دادستان  رضایی،  عباس 
نشست  این  پایان   در  فیروزکوه،   شهرستان 
سال  اول  ماهه   ۳ در  شده  آزاد  زندانیان  تعداد  به 
اشاره کرد و گفت: در این مدت زمان تعداد زندانیان 
است؛  رسیده  زندانی   ۳۰ به  حداقل  شده  آزاد 
مجدد  شده  آزاد  زندانیان  از  یک  هیچ  الحمدهلل 
زندانیان  از  حمایت  انجمن  نشدند؛  جرم  مرتکب 
حمایت در  تاش  و  است  فعال  شهرستان   در 
از خانواده زندانیان در شرایط کنونی جامعه داشتیم.

رئیس دادگستری فیروزکوه:

باید با فساد داخلی مقابله کرد
محمد مرادپور

سرپرست روزنامه جام جم 
در فیروزکوه                     

میالدشمسالشموس

خسرواقلیمطوس،

شاهانیسالنفوس

مبارکباد

شورای اسالمی و دهیاری روستای خمده

اقتصادی
 اجتماعی



3 امـور  و  شـهید  بنیـاد  شـده  انجـام  هماهنگـی  طـی 
جهـادی  گـروه  بسـیجیان  بـا  شهرسـتان  ایثارگـران 
شـهدای  گلـزار  زیباسـازی  جهـت  بلباسـی  شـهید 
توسـط  شـهدا  قبـور  مرمـت  سـجاد،   بهشـت 

بلباسـی  شـهید  جهـادی  گـروه  بسـیجی  جوانـان 
شـد. انجـام 

رئیـس نیکـدل،  غامرضـا  جام جـم  گـزارش   بـه 
شهرسـتان  ایثارگـران  امـور  و  شـهید  بنیـاد 

بـرای  گفـت:  ح  طـر ایـن  درخصـوص  فیروزکـوه، 
نظـر  در  زیـادی  برنامه هـای  شـهدا  گلـزار   زیباسـازی 
داریـم کـه رنگ آمیـزی قبـور گلـزار شـهدای بهشـت 

اسـت. ح  طـر ایـن  بـرای  شـروعی  سـجاد 

شـهدا گلزار هـای  نگهـداری  و  حفـظ  افـزود:   وی 
مـکان  ایـن  در  مذهبـی  برنامه هـای  برپایـی   و 
ایثـار  فرهنـگ  ترویـج  در  ویـژه ای  اهمیـت   از 

و شـهادت برخوردار است.

خبر
نماینده دماوند و فیروزکوه در  مجلس:
دستگاه قضا در حسابرسی 

با کسی تعارف ندارد

دماوند  مردم  نماینده  رسولی نژاد،  احمد  سید 
گفت:  اسامی،  شورای  مجلس  در  فیروزکوه  و 
قوه  رأس  در  رئیسی  آیت اله  گرفتن  قرار  با 
برخوردهای  و  تحوالت  شاهد  جامعه  قضاییه 
قطع  طور  به  است؛  اقتصادی  مفسدان  با  قاطع 
کمتر  دیگر  قوه  دو  از  قضاییه  قوه  مشکات 
نیست و همین امر باعث می شود اکبر طبری ها 
با  باید  مبارزه  این  و  باشند  داشته  وجود  هنوز 

جدیت ادامه پیدا کند.
در  فیروزکوه  و  دماوند  مردم  نماینده 
خاطر  جام جم،  با  گفت وگو  در  مجلس  
برای  مردم  نماینده  عنوان  به  باید  کرد:  نشان 
نظارت باشد  امور  رأس  در  مجلس   این که 
بر کار قوا داشته باشیم تا اجازه به امثال طبری ها 

برای خیانت داده نشود.
امثال  داشت:  اذعان  همچنین  نژاد  رسولی 
باید  که  کردند  خیانت  دستگاهی  در  طبری  ها 
پاک ترین و سالم  ترین افراد در آن مستقر باشند 
که باید به اشد مجازات برسند؛ نیروهای امنیتی 
توان مقابله با  دانه درشت ها را دارند و می   توانند 

افرادی را که از کشور فرار کرده اند بازگردانند.
است  این  من  اعتقاد  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
طور  به  امید  و  تدبیر  دولت  مقامات  از  برخی  که 
شود؛  محاکمه  باید  آخوندی  عباس  آقای  مثال 
لطمه  های  و  بود  مسکن  وزیر  ایشان  که  چرا 
می کند افتخار  و  کرد  وارد  مملکت  به   زیادی 
که  در دوره وزارت خود یک مسکن هم نساخته است.

تاکید بر حفظ استقالل مدیریتی 
دانشگاه آزاد  فیروزکوه

مجلس  در  فیروزکوه  و  دماوند  مردم  نماینده 
آزاد  دانشگاه  در  حضور  با  اسامی،  شورای 
کارکنان  و  مقام  قائم  با  فیروزکوه  واحد  اسامی 

این واحد دانشگاهی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش جام جم در این جلسه مهدی ساالریه، 
قائم مقام دانشگاه آزاد اسامی واحد فیروزکوه، 
بحرانی  وضعیت  تشریح  و  مشکات  بیان   با 
رفت  برون  برای  راهکارهایی  واحد   این 

از این وضعیت را ارائه کرد.
دانشجویان  شدید  کاهش  اذعان  با   وی 
افزایش  کرد:  نشان  خاطر  فیروزکوه  واحد  در 
تهران  استان  شرق  واحدهای   ظرفیت 
است؛  کرده  کم  فیروزکوه  دانشجویان  سبد  از 
واحد  این  کارکنان  برای  عدیده ای  مشکات 
دانشگاهی ایجاد شده که با انتقال این عزیزان 
شده  افزون  مشکات  نیز  دیگر  واحدهای  به 
است؛ تنها راه حل پیشنهادی از سوی سازمان 
واحدهای  به  کارمندان  انتقال  آزاد  کل دانشگاه 
ساالریه  است.  حمایتی  هیچ  بدون  تهران 
دانشگاهی  واحد  این  قوی  علمی  هیات  به 
واحد  تنها  نه  کرد:  اذعان  و  دانست  مزیت  را 
است  برخوردار  قوی  علمی  هیئت  از  فیروزکوه 
برای  آماده  این واحد  امکانات  و  بلکه تجهیزات 
ورزشی  کشاورزی،  صنعتی،  فعالیت  گونه   هر 
و حتی گردشگری است. حفظ استقال مدیریتی 
تاکیدات  دیگر  از  فیروزکوه  واحد  ساختاری   و 
و خواسته های کارکنان و قائم مقام دانشگاه آزاد 
ادامه  در  نژاد  رسولی  احمد  سید  بود.  فیروزکوه 
دالیل  از  یکی  را  جمعیت  کاهش  جلسه  این 
 کاهش شدید دانشجو عنوان کرد و گفت: دولت 
 در قبال کاهش جمعیت اقدامی انجام نداده است 
لیبرال  و  غربی  دولت های  حتی  که  حالی  در 
دارند؛  خود  جمعیت  افزایش  برای  تمهیداتی 
برای  باید  که  بود  نظام  اشتباه  جمعیت  کاهش 

جبران آن اقداماتی انجام شود.
صورت  کردن  پاک  جای  به  گفت:  مردم  نماینده 

مساله به فکر حل مساله باشیم. 
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خبر

ضمیمه رایگان روزنامه  در فیروزکوه

با هدف زیباسازی گلزار شهدا انجام شد؛
  رنگ آمیزی قبور مطهر شهدای بهشت سجاد )ع( فیروزکوه

وعده  نشدن  محقق  علت  خصوص  در  فیروزکوه،  شهردار  ج،  پر جعفر 
بهره برداری از شهربازی در شهریور ۹۸، گفت: یکی از دغدغه های شهرداری 
از جمله  جذب مشارکت های مردمی و بخش خصوصی است؛ شهربازی 
پروژه هایی است که شهرداری به دنبال این بود که از توان و ظرفیت بخش 
خصوصی استفاده کند؛ همه شهروندان مستحضر هستند که شهرداری 
یک شهربازی را قبل از سال ۹۲ اجرا کرد که در همان مقطع بنا بر اظهارات 
کارکنان شهرداری از شرایط استاندارد برخوردار نبود؛ به لحاظ اتفاقاتی که 

خ داد، تاکید مکرر نسبت به این موضوع  در مقوله شهربازی در کشور ر
وجود دارد که باید این شرایط استاندارد رعایت شود.

ج چندین مورد را پیشنهاد دادیم که بتوان از ظرفیت  به گزارش جام جم، پر
بخش خصوصی استفاده کرد؛ چندین مرحله نیز فراخوان دادیم؛ درنهایت 
شرکتی اعام آمادگی کرد؛ عقد قرارداد شد؛ منتهی در حین اجرای تعهدات 
این شرایط با تحریم های ظالمانه ای که بر کشور تحمیل شد، مواجه گردید؛ 
از دستگاه ها و وسایل  بتواند  که  بود  این  این شرکت  از جمله تعهدات 
شهربازی برند استفاده کند که نوسات قیمت و تحریم ها سبب شد این 

شرکت نتواند به تعهدات خود عمل کند.
شهردار فیروزکوه همچنین خاطر نشان کرد: طبق قرارداد دادگاه را به عنوان 
مرجع ذی صاح معرفی کردیم؛ رقم قرارداد به گونه ای بود که از حوزه داوری 
ج می شد و محکمه باید حکم صادر کند؛ نزدیک  شورای حل اختاف خار
از طریق محکمه پیگیری می کنیم؛  را  این مساله  که  یکی دو سال است 
در مرحله بدوی و تجدیدنظر رای به نفع شهرداری صادر شد و امیدواریم 
با هماهنگی که از طریق دادگستری به وجود آمد فک پلمب صادر شود؛ 
می کنیم  سعی  یا  گیرد  دست  در  شهرداری  را  شهربازی  سکان  آن  از  بعد 
باز از توانمندی برخی شرکت ها استفاده کنیم؛ این امر باید در زمان خود 
تصمیم گیری شود منتهی در حال حاضر علت اصلی که شهربازی پلمب 
شرکت  و  شهرداری  بین  اختافات  و  قضائی  مراجع  دستور  به  بنا  شده 

مدنظر است.

ورزشی  و  فرهنگی  امور  به  توجه  و  نگاه  که  این  بر  تاکید  با  ج   پر
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  عنوان  تحت  باال  درجه  شهرداری های  در 
است، بیان کرد: شهرداری فیروزکوه شرایط احراز پست معاونت فرهنگی 
زمینه  این  در  خاصی  رقم  فیروزکوه  شهرداری  در  ندارد؛  را  اجتماعی   و 
در بودجه لحاظ نشده است ولی ساالنه به هیات های مذهبی، هیات های 
سرفصل  در  موردی  صورت  به  و  می شود  توجه  فرهنگی  امور  و  ورزشی 
شهرداری در این زمینه هزینه می کند. شهردار فیروزکوه در ادامه با تاکید 
برخی  وجود  با  بازار  جمعه  داشت:  اذعان  بازار  جمعه  ساماندهی  لزوم  بر 
که  مکانی  است؛  برخوردار  مردمی  خوب  استقبال  از  مشکات  و   موانع 
خلیج  دریاچه  شد،  داده  اختصاص  بازار  جمعه  عنوان  به  حاضر  حال  در 
نیست؛  بازار  جمعه  مناسب  مکان  این  معتقدند  برخی  است؛  فارس 
درصدد این هستیم که اگر مراجع ذی ربط پاسخگوی استعام ها باشند 
جمعه بازار به خیابان شهید مطهری منتقل شود که هم آن بخش از شهر 

به رونق بیفتد و هم بار ترافیکی نداشته باشد.
مطالبات  از  یکی  فنی  معاینه  مرکز  که  این  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
و  خصوصی  بخش  طریق  از  مرکز  این  کرد:  تصریح  است،  شهروندان 
شهرداری  نقل  و  حمل  سازمان  از  نمایندگی  به  شهرداری  مشارکت   با 
در حال اجرا است؛ امیدواریم در هفته دولت سال جاری شاهد بهره برداری 
از این مرکز باشیم که با افتتاح این پروژه نیاز نیست شهروندان  رسمی 
برای معاینه فنی خودروهای خود به شهرستان های همجوار مراجعه کنند.

شهردار خبر داد؛

شاهد بهره برداری از مرکز معاینه فنی در هفته دولت خواهیم بود 

گردشگری  کارگروه  در  فیروزکوه،  فرماندار  جمارانی،  یوسفی  مهدی 
سرآمد  ظرفیت های  با  فیروزکوه  شهرستان  گفت:  شهرستان 

قرار  استان  گردشگری  آینده  و  توسعه  محور  می تواند  گردشگری 
گیرد.

فرماندار در گفتگو با جام جم با تاکید بر این که نقاط قوت و ضعف 
اداره میراث فرهنگی  کرد:  حوزه گردشگری شناسایی شود، تصریح 
بوده  گر  مطالبه  باید  شهرستان  در  گردشگری  و  صنایع دستی 
گردشگری  حوزه  اولویت های  کاربرد  و  مناسب  برنامه ریزی  با  و 
آنجا  از  داد:  ادامه  وی  کند.   شناسایی  را  حوزه  این   نارسایی های 
فیروزکوه  شهرستان  توسعه  مبنای  صنعت  کنار  در  گردشگری  که 
تهران  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  شد  مقرر  می رود  شمار  به 
ایجاد  به  نسبت  گام  نخستین  در  کارگروه  جلسات  مصوبات  طبق 
زیرساخت های مناسب جهت رفاه حال گردشگران اقدام کند که تا 

کنون در این زمینه اقدام خاصی صورت نگرفته است.
جمارانی همچنین اذعان داشت: از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
عزم  و  همت  یک  با  داریم  انتظار  تهران  استان  گردشگری  و  دستی 
گردشگری  اماکن  ساماندهی  به  نسبت  دغدغه مند  نگاه  با   جدی 
کارهای  تا  کند  اقدام  فیروزکوه  شهرستان  در  حوزه  این  تقویت  و 
شهرستان  فرماندار  شود.  جبران  حوزه  این  در  مانده  معطل 
زود  و  اقتصادی  مولفه های  از  یکی  را  گردشگری  صنعت  فیروزکوه 
باید  دستگاه ها  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  توسعه  مسیر  در  بازده 
جدیت  با  تعامل  و  افزایی  هم  با  موجود  ظرفیت های  از  استفاده  با 
گردشگری  حوزه  توسعه  برای  سرمایه گذاران  از  حمایت  به   نسبت 

و ایجاد اشتغال اقدام کنند.

فیروزکوه می تواند آینده گردشگری استان باشد

 میالد با سعادت امام رضا )ع( 
و حضرت معصومه )س( مبارک باد

دهیاری و شورای اسالمی روستای دهین

 والدت با سعادت حضرت معصوهم )س( و 
امام رضا )ع( را هب مردم زعزیمان تبریک می گومیی
دهیاری و شورای اسالمی روستای کتاالن دهیاری و شورای اسالمی روستای آتشان

ذیقعده شد و بهار اریان آمد             رد مشهد و قم دو گنج پنهان آمد
روز یکم کریمه آل رسول             رد یازدهم شاه خراسان آمد

اقتصادی
 اجتماعی
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

به تو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا 
ُجز تو اى جان جــــهان، دادرسی نیست مرا
عاشق روى تــوام، اى گل بی مثل و مثال   

به خدا، غیر تو هــرگز هــــوسی نیست مرا
امام خمینی - ره

بیمارستان  اورژانس  توسعه 
امام خمینی)ره(

بخش  بهسازی  و  توسعه  پروژه  زنی  کلنگ  آیین 
صبح  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان  اورژانس 
رسولی نژاد«  »سیداحمد  حضور  با  پنجشنبه 
»مهدی  فیروزکوه  و  دماوند  مردم  نماینده 
یوسفی جمارانی« فرماندار »محمد حیدری منش« 
جانشین فرماندهی سپاه ناحیه فیروزکوه، »دکتر 
ترقی« سرپرست شبکه بهداشت و درمان، »دکتر 
حیدری« سرپرست بیمارستان امام خمینی )ره ( و 

دیگر مسئوالن برگزار شد.
متراژ ۱5۰مترمربع  با  پروژه  این  جام جم  گزارش  به 
محل  از  ریال  میلیار   ۹ بر  بالغ  اولیه ای  اعتبار  و 

اعتبارات ملی آغاز شد. 

اݤݤݤݤستاندار خواستار شد؛
پروژه سد نمرود تا پایان دولت 

بهره برداری شود
در  تهران،  استاندار  بندپی،  محسنی  انوشیروان 
نشست بررسی مشکات روستای سله بن گفت: 
مطالعات سد نمرود از سال ۸۴-۸۳ شکل گرفته 
درصد   ۸۶ تاکنون  نمرود  سد  پروژه  کل  و  است 

پیشرفت داشته است.
به گزارش جام جم استاندار تهران خاطر نشان کرد: 
بهره برداری  مورد  دولت  پایان  در  باید  پروژه  این 
 ۱۰ از  بیش  پروژه  این که  به  توجه  با  گیرد؛  قرار 
سال است در مرحله اجرا قرار دارد و می تواند در 
تاش  برسد،  بهره برداری  به  دولت  کاری  پایان 
گیرد.  قرار  پیمانکار  اختیار  در  نقدینگی  می شود 
آبه   محسنی بندپی در خصوص تخصیص حق 
در  بازنگری  باید  کرد:  تاکید  منطقه  مردم  به 
تخصیص حق آبه انجام شود؛ به طور قطع به نفع 
پروژه است که آب بیشتری به منطقه تخصیص 
یابد. وی با اشاره به اشتغال اهالی روستای سله 
 بن تصریح کرد: مردم روستایی قشر مولد هستند 
فراهم  روستاییان  برای  باید  اشتغال  زمینه  و 
شود و بحث انتقال آب کشاورزی و دامداری باید 

جزو پیگیری  ها قرار گیرد.

خبر یادداشت

و  مراتـع  پراکنـده  حریق هـای 
می سـوزاند را  ایـران  جنگل هـای 
ما در یک قدمی یک 
فاجعه ملی هستیم! 
خطری  آتش سوزی، 
کرونا  از   هولناک تر 
ایرانیان  کمین  در 

است! 
شکسته  بطری  یک 
شیشـه ای یا یک بطری 
آب معدنی با چندین 
خورشید نور  می تواند  آن  در  موجود  آب   قطره 

نماید!  ایجاد  مهیبی  آتش سوزی  و  متمرکز  را 
جانداران  انقراض  دوره  چندین  که  زاگرسی 
شد  نابود  اینگونه  دقیقا  بود،  دیده  را   زمین 
و رفت! با توجه به بارش های سال قبل و امسال و 
رویش گیاهان خودرو به صورت یکپارچه در تمامی 
دشت ها و کوه ها، با خشک شدن این گیاهان که هم 
اکنون به ارتفاع یک متر رسیده اند، بزرگ ترین خطر 
جان و خاک ایرانیان را تهدید می کند! شایسته است 
از هم اکنون فرهنگ سازی و آموزش و اطاع رسانی 
 در تمام رسانه ها، در خصوص نحوه ورود به طبیعت 
اطاع رسانی   با  بیایید  شود!  فراگیر  آن  از  خروج  و 

بموقع جلوی یک فاجعه ملی را بگیریم!

 بهسازی اورژانس فیروزکوه
شبکه  سرپرست  ترقی،  رجب  مهدی  دکتر 
بهداشت و درمان فیروزکوه در گفتگو با جام جم، 
بخش  بهسازی  و  توسعه  پروژه  کرد:  اظهار 
فیروزکوه  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  اورژانس 
در دو فاز اجرایی خواهد شد که یک فاز احداث و 

دیگری بهسازی بخش اورژانس است.
میلیارد   ۲ پروژه  این  اعتبار  داشت:  اذعان  وی 
تومان است که حدود یک میلیارد از این اعتبار 
قبًا اختصاص داده شد؛ اعتبار بخشی که در فاز 
تومان  میلیون   ۳۲۰ حدود  می شود  اجرایی  اول 
است. پیش بینی می شود ظرف مدت ۴ ماه این 
فاز انجام شود که با اجرای این پروژه ۱۸ تخت به 

بخش اورژانس بیمارستان اضافه خواهد شد.

 چهارشنبه  11 تیر 1399   شماره 5694

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

به  توجه  با  گفت:  فیروزکوه  فرماندار  سیاسی  معاون  کریمی،  کامبیز 
آغاز فعالیت تاالر های  بر  از مدیریت بحران استان تهران مبنی  استعام 
پذیرایی تا اطاع بعدی فعالیت تمام تاالرهای عروسی و آئین های عزاداری 

در این شهرستان همچنان تعطیل است.
به گزارش جام جم کریمی با اشاره به این که شهرستان فیروزکوه همچنان 
در وضعیت قرمز قرار دارد، خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی 
کرونا تاالرهای پذیرایی فقط در مناطق سفید با 5۰ درصد ظرفیت و رعایت 
پروتکل های بهداشتی مجاز به فعالیت هستند و در سایر مناطق تاالرها 

همچنان تعطیل است.
وی تاکید کرد: با توجه به استعام از مدیریت بحران استان تهران مبنی 

تاالرهای  تمام  فعالیت  بعدی  اطاع  تا  پذیرایی  تاالر های  فعالیت  آغاز  بر 
عروسی و آئین های عزاداری در این شهرستان همچنان تعطیل است.

توجه  با  داشت:  اذعان  فرماندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،   معاون 
کرونا  بیماری  دوم  پیک  شیوع  احتمال  و  کشور  اقتصادی  وضعیت  به 
ضعیف  قشر  برای  اقتصادی  عدیده  مشکات  بروز  و  سال  دوم  نیمه  در 
جامعه الزم است دستگاه ها با توان هر چه بیشتر در جهت تهیه و توزیع 
کمک های معیشتی برای افراد بی بضاعت اقدام نمایند. کریمی در پایان 
اظهار داشت: استفاده از ظرفیت خیران، کارخانجات و غیره برای دریافت 
کمک های معیشتی بسیار مهم بوده و می توان از کمک ها و مساعدت های 

خیران در جهت رسیدگی به وضعیت افراد بی بضاعت استفاده نمود. 

طاهره حاجی مزدارانی

خبرنگار جام جم فیروزکوه

: معاون سیاسی فرماندار

ع است  فعالیت تاالرهای پذیرایی همچنان ممنو

فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  اکبری،  ابراهیم 
تاریخی  حمام های  خصوص  در   فیروزکوه، 
تاریخی  حمام  گفت:  فیروزکوه  شهرستان  در 
اعتبار  با  قاجاری  دوره  قدمت  با  درده   روستای 
بخش  سرمایه گذاری  با  تومان  میلیون   ۲5۰
فرهنگی  میراث  اداره  کامل  نظارت  با  و  خصوصی 

شهرستان فیروزکوه به اتمام رسید.
نخستین  این که  بیان  با  اکبری  جام جم  گزارش  به 
شرق  شمال  و  شهرستان  شناسی  مردم  موزه 
خاطرنشان  شد،  خواهد  ایجاد  بنا  این  در  استان 
کرد: با توجه به ظرفیت گردشگرپذیری روستا، این 
توسعه  و  رشد  در  بسزایی  نقش  می تواند  موزه 

گردشگری این منطقه داشته باشد.
آغاز  به  فیروزکوه  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
کرد  اشاره  نیز  آسور  مرمت حمام صفوی روستای 
دهیاری  مالی  همکاری  با  بنا  این  مرمت  افزود:  و 
کارشناسی  و  نظارت  با  نیز  و  ارجمند  بخشداری  و 

میراث فرهنگی آغاز شده است.
وی با بیان این که پیش بینی شده که مرمت این 
اثر تاریخی تا هفته دولت به اتمام برسد خاطر نشان 
کرد: برای مرمت این اثر ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار از 

طریق بخشداری و دهیاری تخصیص یافته است.
بنا  این  بافت  فرسودگی،  علت  به  اکبری  گفته  به 
نهضت  با  است  امید  که  بود  رفته  بین  از  کاما 

تاریخی  آثار  خصوصی  بخش  توان  از  بهره مندی 
شهرستان دوباره ماهیت گذشته خود را حفظ کند.
فیروزکوه  شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
به مرمت حمام زرمان بخش ارجمند نیز اشاره کرد 
و افزود: مرمت این حمام دوره صفوی در نشست 
اخیر با دهیاری و بخشداری شهرستان مورد توجه 

قرار گرفت.
تخصیص  به  نیاز  بنا  این  مرمت  کرد:  اضافه  وی 

حدود ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار است.
اکبری تاکید کرد: این حمام ها شامل داالن و دهلیز، 
بینه و سکوهای سربینه، میان در و گرمخانه است 
دوره های  در  روستا  جمعیت  و  نیاز  به  توجه  با  که 
در  روستاها  نیاز  اساس  بر  قاجاریه  و  صفویه 

شهرستان فیروزکوه ساخته شده است.
روستاهایی  در  درده  و  آسور  زرمان،  حمام های 
ارجمند  بخش  در  که  دارند  قرار  نام  به همین 

فیروزکوه قرار گرفته اند.
اینک  هم  کرونا،  شیوع  با  این که  بیان  با  اکبری 
ارائه  شهرستان  این  در  گردشگری  خدمات  هیچ 
تامین  شورای  مصوبات  طبق  افزود:  نمی شود، 
شهرستان و قرار گرفتن فیروزکوه در وضعیت زرد 
منطقه  این  در  گردشگری  خدمات  هیچ   ، قرمز و 

ارائه نمی شود.
این مسئول به شهروندان توصیه کرد که برای حفظ 

فراهم  از  پس  را  تفریحی  سفرهای  خود  سامت 
شدن شرایط ایده آل به زمانی دیگر موکول کنند.

این  باستانی  و  تاریخی  فرهنگی،  اثر   ۷۱ اینک  هم 

شهرستان در فهرست آثار ملی  قرار دارند.
شهرستان فیروزکوه در شمال شرقی استان تهران 
واقع شده که دارای بخش مرکزی و ارجمند است.

ݥماݥنݥ  ݥر ݥ وݥ ز ݥدݥهݥ،ݥ آݥسوݥر ݥوݥستاݥهاݥیݥ دݥر ݥیخیݥ ر ݥمتݥ حماݥمݥ هاݥیݥ تاݥر مر

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فیروزکوه

والدت بــا ســعادت دو گــوره گیتــی حضــرت اثمن الحجــج )ع( 
و حضــرت معصــوهم )س( را هب عمــوم مســلماانن

 تبریــک می گــومیی


