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سفر به اعماق زمین در غار
 30 هزار ساله بورنیک

11 متکدی از سطح شهر 
جمع آوری شدند 

کشف40 تن شکر احتکار شده 
در شرق تهران 

در نشست فرماندار فیروزکوه با وزیر صمت مطرح شد؛

شهرکی با 53 واحد تولیدی، اما 
اسیر مشکالت زیر ساختی

مهدی یوســفی جمارانی فرماندار فیروزکوه در نشست با رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: شهرستان 
فیروزکوه با دارا بودن دو شهرک صنعتی از ظرفیت مناسبی در حوزه صنعت برخوردار می باشد که در سال های اخیر 

با استقبال خوب سرمایه گذاران بخش صنعت همراه بوده است.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: فرماندار فیروزکوه با اشاره به لزوم تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی 

فیروزکوه گفت: شهرک صنعتی علیدره از جمله مناطق صنعتی می باشد که با وجود استقرار...

آزادسازی 20 هکتار 
از اراضی کشاورزی 
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شرکت خدماتی باغ »فدک فیروزکوه«؛ 
پیشتاز در ارائه خدمات 

بــا افزایش جمعیت شهرســتان فیروزکوه و 
فراهم شــدن بازار کار بــرای فعالیت نیروهای 
بومــی و غیر بومی درواحد های تولیدی ســطح 
فیروزکوه ،افزایش تعــداد آپارتمان ها و نهادینه 
شدن فرهنگ آپارتمان نشینی بدون شک وجود 
موسسات و نهادهایی که وظیفه خدمات رسانی 

به مردم را دارند احساس می شود 
وجود موسسات خدماتی در کالن شهرهای 
کشور عاملی تسهیل کننده در انجام امور جاری 
مردم محسوب می شــود که به واسطه امنیت و 
قبول مســئولیت از طرف نهاد ها و موسســات 
دارای مجــوز ،تعهد نیروی های شــاغل برای 

انجام کار بیشتر می شود.
یکی از موسساتی که به تازگی جواز تاسیس و 
فعالیت خویش را تخت عنوان موسسه خدماتی 
و نظافتــی دریافــت کرده و وجــود آن از جانب 
شــهرندان نیز مورد مقبولیت واقع شــده است ، 

شرکت خدماتی باغ فدک فیروزکوه می باشد .
بدین منظــور گفتگویی از جانــب جام جم 
فیروزکوه با خانم یونسی مدیر مرکز فوق در قالب 
ســوال و جواب مطرح شــده که نظر مخاطبین 

عزیز را به آن جلب می نماییم: 

* ایده و طــرح راه اندازی این مرکز 
چگونه به ذهن شما خطور کرد و انگیزه 

تان از دایر کردن آن چه بود؟ 
ایده راه اندازی چنین مرکزی از حدود 4 سال 
پیش در ذهنم بوده به واسطه نبود مرکزی برای 
ارائه نیروی کار ،خال آن را برای شهرستان حس 
می کردم . به دلیل نبود مرکزی ثابت ،متقاضیان 
نیــروی کار بایــد چندین روز و بدون شــناخت 
قبلــی از طرق مختلف پیگیر این موضوع شــده 
تا حصولی در این زمینه حاصل شــود . اما اصلی 
ترین ایده بنده برای دایر نمودن این مرکز فعالیتم 
در موسســه خیریه فدک و به واسطه آن شناخت 
افرادی بوده  که توان مالی پایین و متقاضی شغل 
بوده اند تا به واســطه آن زمینه اشــتغال آنان را 

فراهم آورم. 
* چه خدماتی در شــرکت خدماتی 

باغ فدک فیروزکوه ارائه می شود؟ 
رویکرد اصلی این مرکز بر اســاس مشتری 
محوری بنا شده و ما در این موسسه و با استفاده از 
نیروهای مجرب ،سالم و کارآمد خدماتی از قبیل 
:نظافت منزل ،باغبانی، سرایداری، نگهداری از 
ســالمندان ،نگهداری از کودک، ارسال نیرو به 
تاالر های پذیرایی ،رستوران ها ،ارسال نیروهای 
خدماتــی به ادارات و نهاد های دولتی و اســباب 

کشی را انجام می دهیم.

* ســیکل روند دریافت مجوز شما 
چگونه بوده و آیا بــرای دریافت آن با 

موانعی مواجه شده اید ؟
خدا را شــکر عــالوه بر همکاری مناســب 
مجموعه اتاق اصناف شهرســتان ،به دلیل نبود 
چنین مرکزی اســتقبال مناســبی از جانب آنها 
انجام شــده اســت و بنده تحت اتحادیه لوازم 
خانگــی و بــا دریافت مجوز شــروع به فعالیت 

نموده ام.

* روند احــراز صالحیت افرادی که 
برای اشــتغال به آنجا مراجعه می کنند 

به چه شکلی می باشد؟ 
در بــدو این موضــوع متقاضــی کار با ارائه 
مدارک ســجلی خویش و استعالم از مراکز ذی 
صالح، عدم سوء پیشــینه کیفری و عدم اعتیاد 
به مواد مخدر برای مرکز واضح می شود که این 
موضــوع در خدماتی چون نگهداری ســالمند و 
کودک با حساســیت بیشتری مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.

* روند ارائه خدمات توسط نیروهای 
ارائه شده چگونه است ؟

بسته به تقاضای همشهریان عزیز نیروهای 
کار در 3 دســته ســاعتی ،روزانــه و کنترانــت 
گنجانــده می شــوند که در نــوع روزانه و طبق 
قوانیــن ، نیروی کار مکلف به انجام 8 ســاعت 
کار مفید در قبال مبلغ تعیین شــده می باشد .در 
خدمات ســاعتی نیز به ازای هر ســاعت مبلغی 

مصوب برای هر کارگر در نظر گرفته شــده است 
. در مجموع 15 درصد از اجرت روزانه یا ســاعتی 

کارگر به دفتر خدماتی تعلق می گیرد.

* آیا مســئولیت حفظ و حراست از 
اموال منزل به عهده شــرکت خدماتی 

می باشد؟
با توجه به اینکه ارائه خدمات توســط نیروی 
معرفی شــده دفتر صورت می گیرد و در صورت 
حادث شدن اتفاقی نظیر سرقت و درگیری عالوه 
بر قبول مسئولیت آن ،از طریق مراجع انتظامی و 
قضایی موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت 
* روند تقاضای نیرو توسط مراجعه 

کنندگان به چه صورت می باشد؟ 
متقاضیــان طی تماس با شــماره 
،همراه هــای   ۷۶۴۴۲۹۴۵ ثابــت 
 0۹1۲۴083۲۴۴، 0۹38۶830۶۹۹
و یا بــا مراجعه بــه آدرس فیروزکوه 
،شهرک ولیعصر جنب آژانس فرهنگ 
تقاضــای نیروی کار کــرده که بعد از 
وصول درخواست حداکثر تا 30 دقیقه 

نیروی کار به محل اعزام خواهد شد.

بیمارستان امام خمینی )ره( فیروزکوه،  در  مسیر 
شکوفایی و تحول خدمت رسانی
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 رئیــس بیمارســتان امام خمینــی )ره( درگفتگویی اختصاصی  با 
خبرنگار جام جم فیروزکوه؛ بیماران فشــار خون و مشکالت کلیوی را 

شــایع ترین بیماری شهرستان فیروزکوه ذکر  کرد. 
به گزارش خبرنگار  جام جم فیروزکوه؛ »دکتر خســروی« رئیس 
و »خانم دکتر دوســتی« معاونت بهداشــت و درمان این بیمارستان 
در این نشســت خبری به ارائه گزارشــی از عملکرد بیمارستان امام 
خمینی )ره( پرداختند. رئیس بیمارســتان در این گفتگوی اختصاصی  
به ســوال خبرنگار پاســخ داد و مواردی را جهت تبیین افکار عمومی 

تشریح نمود.
برای آشنایی بیشتر با خدمات ارائه شده در بیمارستان امام خمینی 
)ره(؛ با ریاســت و معاونت بهداشــت درمان این بیمارستان به گفت و 

گو نشســتیم که ماحصل آن از نظر می گذرد:
دکتر خســروی، رئیس بیمارســتان امام خمینی ) ره (  در تشریح 
عملکرد و طرح تحول نظام ســالمت گفت: با توجه به نیاز منطقه و با 
هدف ارائه هر چه بهتر خدمات درمانی به بیمه شــدگان تحت پوشش 
و دیگر اقشــار جامعه، این بیمارستان احداث گردید؛ این مرکز در حال 
حاضر دارای بخش های بســتری با 22 تخت، زایشــگاه با تجهیزات 
پیشــرفته، اتاق عمل فعال و کامال مجهز، آزمایشگاه، داروخانه، واحد 
اورژانس، دندانپزشــکی و بخش دیالیز کلینیک ویژه تخصصی بوده 

و در حال فعالیت می باشد.
این مســئول در ادامه افزود: در حال حاضر دستگاه ها و تجهیزات 
در این مرکز درمانی اســتقرار یافته و این تجهیزات در آینده نزدیک 
با فراهم ســاختن زیرســاخت های مربوطه برای خدمت رســانی به 
مردم، مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت.   رئیس بیمارستان شهرستان 
فیروزکــوه اذعان کــرد: در راســتای ارتقای خدمات تشــخیصی 
و پیراپزشــکی در ایــن بیمارســتان، اتفاق خوبی افتاده اســت و آن 
هــم اختصاص بودجه بــه بخش رادیولوژی، داخلــی و قلب به این 

بیمارستان بوده است.
دکتر خســروی در ادامه گفت وگو با اشاره به قدیمی بودن دستگاه 
رادیولوژی، گفت: الزم است رادیولوژی این بیمارستان به تجهیزات 

نوین مجهز شود.
وی از بــه کارگیری یک کارشــناس رادیولوژی در این مرکز خبر 
داد و گفت: عکس های گرفته شــده با دستگاه قدیمی، مناسب نبود.

این مقام مســئول در مورد نبود دســتگاه ســی تی اسکن در این 
بیمارســتان گفت: با توجه به قیمت باالی دســتگاه سی تی اسکن و 
تعــداد اندک بیماران مراجعه کننده، خرید این دســتگاه؛ توجیه پذیر 

نیست.
رئیس بیمارستان شهرستان فیروزکوه تأکید کرد: بیمارستان امام 

خمینی)ره( فیروزکوه در حال حاضر قابلیت پاســخگویی به نیازهای 
ساکنان فیروزکوه را دارد.

وی با بیان اینکه ما در بخش تجهیزات بیمارســتان، مدیون اعتماد 
خیران حوزه ســالمت نیز هســتیم؛ گفت: این بیمارســتان از ابتدای 
فعالیت خود با چالش ها و مشــکالت عدیده ای مواجه بود که در حال 
حاضر با انســجام مسئولین و تیم زحمتکش بیمارستان، به مرور زمان 

بخش های مختلف راه اندازی گردید.
رئیس بیمارســتان به تخصیص دو میلیــارد تومانی بودجه؛ جهت 
عمران، بازســازی و تهیه تجهیزات پزشــکی اشاره کرد و افزود: این 
بیمارســتان در حــال حاضر 22 تخت دارد و در آینده نزدیک شــاهد 
ارتقا و توســعه بیمارســتان و افزایش خدمات درمانی در بیمارستان 

خواهیم بود.
وی با بیان اینکه تنها یک بیمارستان در شهرستان فیروزکوه وجود 
دارد، اظهار داشــت: در فیروزکوه میــزان تصادفات جاده ای به دلیل 

اینکه در جاده  مواصالتی قرار گرفته؛ باالست.
 به همین خاطر ما به یک اورژانس مجهز نیاز داریم که ان شــاءاهلل 
در مرداد، طرح عمرانی و توســعه و بازســازی اورژانس؛ کلنگ زنی 

می شــود و بعد از یک سال راه اندازی خواهد شد.
دکتر خســروی به شــهروندان فیروزکوهی توصیه کرد: به خاطر 

ســالمت عزیزانشان به قوانین بیمارستان احترام بگذارند. 
ریاست بیمارســتان در ادامه افزود: پرسنل این بیمارستان با تمام 
توان فعالیت می کنند که البته باید فرهنگ ســازی بیشــتری از سوی 
مردم، رسانه ها و مسئولین صورت گیرد تا بتوانیم از امکانات بدرستی 
اســتفاده نماییم. دکتر خسروی در این نشست؛ از حمایت، همکاری و 
همدلی مســئولین دانشگاه شهید بهشــتی و پشتیبانی های مسئولین 

ارشد شهرستان تشکر نمود.
دکتر خسروی در ادامه از تمامی دلسوزان و خیرخواهان که با ارائه 
بازخوردهای منصفانه و دقت نظرهای کریمانه به رفع نواقص اجرایی 

و درمانی کمک شایانی نمودند، سپاسگزاری کرد. 
در ادامه دکتر دوســتی معاون بهداشــت ودرمان بیمارستان امام 
خمینی ) ره( با اشــاره به دستاوردهای بیمارســتان امام خمینی)ره( 
گفــت: ما نمی توانیم ادعــا کنیم که هیچ نقصــی نداریم؛ بر خالف 
مشــکالتی که در حوزه سالمت در سطح کالن کشور وجود دارد؛ اما 
در این بیمارســتان خدمات مناســب و فراخور حال، به بیماران ارائه 
می شــود و نسبت پزشــک به تخت در بیمارستان فیروزکوه؛ دو و نیم 
برابر نرم اســتاندارد جهانی اســت و این بیمارستان در حال حاضر با 
توجــه به نیــاز منطقه و با هدف ارائه هر چــه بهتر خدمات درمانی به 
بیمه شدگان، خدمت رسانی می کند. وی بیان داشت: بیمارستان امام 
خمینی فیروزکوه در واقع یک مرکز ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی 
اســت و بیشترین تمرکز در بحث درمان است؛ ولی در زمینه بهداشتی 

و پیشگیری هم اقداماتی انجام داده است.
دکتر دوســتی ضمن ابراز خرسندی نســبت به نحوه همکاری در 
زمینه پیشــگیری گفت: در زمینه بهداشــتی و پیشــگیری، اقدامات 
صورت گرفته در این بیمارستان در دو فاز قابل تشریح است؛ آموزش 
حیــن ترخیص از قبیــل تغذیه و رژیم غذایی، حرکــت و فعالیت، در 
زمان مراجعه به درمانگاه؛ توســط پزشــک معالج به بیمار و همراهان 
ارائه می گردد. گام بعدی در زمینه پیشــگیری، آموزش مادران باردار 
اســت؛ هدف نهایی این کالسها، بهبود ســبک زندگی در بارداری، 
حین زایمان و تولد نوزاد اســت که بر پایه حفظ حقوق طبیعی مادر و 

جنین استوار است. 
آموزشــها به مادر باردار کمک می کند تا بارداری سالم تر و عارضه 
کمتری داشــته باشد، همچنین با ذهنیت مثبتی که کسب خواهد کرد، 

نگرانی هــای وی در بارداری کاهش یافتــه و می تواند در مهمترین 
تجربه زندگی خود، نقش فعالی داشــته باشــد. دکتر دوستی با اشاره 
بــه اینکه از  نظــر صحت و دقت در جواب آزمایــش؛ این مرکز جزو 
بیمارســتان های خوب دانشــگاه شهید بهشــتی محسوب می شود؛ 
گفت: بعد از ارزیابی صورت گرفته، آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی 
)ره( از نظــر دقت و صحت، مورد تایید می باشــد و مردم فیروزکوه از 
نظر دقت و صحت به آزمایشــگاه بیمارستان اعتماد داشته باشند؛ زیرا 
نســبت به خیلی از بیمارستان های همجوار، از صحت و تکرار پذیری 

و دقت بسیار باالیی برخوردار است. 
وی در ادامــه گفت: مــردم نباید قضاوت علوم آزمایشــگاهی را 
از همکاران ما در قســمت آزمایشــگاه مطالبه کنند و تفســیر جواب 

آزمایشگاه را فقط از پزشک مربوطه بپرسند.
این مقام مسئول در ادامه بیان داشت: داروخانه این بیمارستان نیز 
به صورت 24 ســاعته فعال است و ما داروهای تخصصی و تا حدودی 

فوق تخصصی را در داروخانه این بیمارســتان تامین کردیم. 
دکتر دوســتی در این راستا با اشــاره به نقش ارائه خدمات درمانی 
اظهار داشت: مردم می توانند سرمایه گذار در بخش بهداشت و درمان 
باشــند؛ مردم به کار تیمی این بیمارستان اعتماد داشته باشند که این 
اعتماد، موجب افزایش تجهیزات پزشکی و توسعه بیمارستان خواهد 
شــد؛ این برنامه ریزی با همکاری مسئولین دانشگاه شهید بهشتی و 

شهرستان، قابلیت عملیاتی شدن دارد.
وی اشــاره نمود: مردم فیروزکوه به پرســنل و عوامل بیمارستان، 
اعتماد و دید منصفانه تری داشــته باشــند و تصمیــم گیری و نتیجه 
نهایــی از تیم و کادر درمانــی را در موقع ترخیص بگیرند نه زمانی که 

عزیزانشان دوره نقاهت را طی می کنند.
دکتر دوســتی در ادامــه این گفتگو تصریح کرد: این بیمارســتان 
تقریبا در تمام رشــته های تخصصی، پزشــک به صورت 24 ساعته 
دارد ؛ لذا با داشــتن این امکانات و پزشــکان متخصص؛ درصد اعزام 
ما خیلی کمتر شــده است؛ مگر در شرایط خاص؛ مثال بیماری که نیاز 
به ســیتی اسکن داشته باشد )این دستگاه را به شهری با جمعیت سی 
هــزار نفر اختصاص نمی دهند(؛ با هماهنگی های الزم اعزام صورت 

می پذیرد.
وی همچنین  در مورد مشکالت درمانی هم سخن به میان آورد  که 
متاسفانه این بیمارســتان  به دلیل سرانه پایین جمعیت؛ از تخصیص 
بودجه کافی برخوردار نیســت. وی گفت: این مرکز تنها بیمارستانی 
بود که رفت و آمد و زمان مالقاتش تعریف شده نبود، اما در حال حاضر 

در همین راســتا قانونی وضع شده که باید رعایت شود.
دکتر دوســتی معاون درمان فیروزکوه اظهار داشت: در اتاق من به 
روی همه باز اســت که مشکالت  یا پیشنهادات خود را مطرح نمایند.

* سخن پایانی رئیس بیمارستان امام خمینی )ره(
در پایان از ریاســت محترم و هیئت رئیســه دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی و تک تک همــکاران عزیز در واحدهــای مختلف 
بیمارســتان کمال تشــکر را داریم که بی شــک بــدون نگاه واال و 
تالشــهای خالصانه این عزیزان؛ امر خطیر خدمت رسانی به مراجعه 
کنندگان، انجام نمی شــد؛ همچنین از تمامی نیکوکاران ارجمند که با 
بذل مال و اندیشــه خود به پیشبرد امکانات درمانی و فضای فیزیکی 

بیمارســتان کمک شایانی نمودند، تقدیر و تشکر می کنیم.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: از تمامی مردم شهرستان فیروزکوه 
می خواهیم با اصالح نگرش پیشــین خود نســبت به بیمارستان و در 
جهت توســعه  اعتمادشــان، بیش از پیش جهت دریافت خدمات به 
بیمارســتان امام خمینی )ره( مراجعه کرده و به انگیزه خدمت رسانی 

پرسنل اجرایی و درمانی، قوت بخشند.

مشــکل کمبود نیروی انسانی در بیمارستان فیروزکوه 
حل می شود

ســعید نمکی اظهار داشــت: امروز دو پروژه توســعه بخش های 
ICU و CCU در شهرســتان فیروزکوه با همت مشــترک خیرین 
و همکاران ما در دانشــگاه علوم پزشــکی و مقامــات محلی به بهره 
برداری رســید، مجتمــع پلی کلینیک تخصصی کــه قطعًا به عنوان 
مراکــزی که می تواند خدمات ســطح دو را به مردم منطقه فیزوزکوه 

ارائه دهد.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی کشور خاطر نشان کرد: 
در شهرســتان فیروزکوه تخصص های اصلی وجود دارد و دســتگاه 
رادیولوژی دیجیتال در حال راه اندازی اســت تا همکار رادیولوژیست 
مقیــم با توجه به ظرفیت کلیشــه های رادیو گرافی با شــیوه ای که 
عزیزان ما در دانشــگاه علوم پزشکی طراحی کردند و آنالین متصل 
هســتند به سیســتمی که می تواند همکار رادیولوژیست ما کلیشه ها 
را بخواند و همکاران طبیب دیگر که درخواســت کردند گزارش کند، 
درباره سی تی اسکن و اِم آر آی هم قطعًا در آینده بر َحَسب نیاز منطقه 
ان شــااهلل اقدام خواهد شد.این مقام مســئول در ادامه تصریح کرد: 
همکاران ما به اندازه کافی برای تخصیص نیروی انســانی مناســب 
اعم از پزشــک و پرستار و پیرا پزشک برای منطقه فیروزکوه و دماوند 
برنامــه ریزی کردند و قطعًا در ماه های آینده مشــکل کمبود نیروی 
انســانی در فیروزکوه نخواهیم داشت، بیشــترین بحث ما پیشگیری 
اســت تــا بتوانیم نیاز به تخــت را کاهش دهیــم.وی اظهار کرد: در 
بحث طرح بســیج ملی کنترل فشــارخون که مطرح شد خوشبختانه 
شهرســتان فیروزکوه توانســت یکی از رتبه های برتر در این طرح را 
کســب کند و مطمئن باشید که در آینده نیاز ما به CCU و ICU و 
بخش های دیالیز کمتر خواهد شد. وی گفت:  از بین حدود 30 میلیون 
جمعیت که فشــارخون را بررسی کردیم حدود دو میلیون و 700 هزار 
مورد جدید فشارخون باال داشتند و حدود 10 میلیون نفر در حال یافتن 
فشــارخون بودند اگر ما از این 13 میلیون نفر مراقبت کنیم چه مقدار 
نیازمان به CCU و ICU و تخت برای بیماران کمتر خواهد شد اما 
اگر نیاز شود در یک الی دو سال آینده تعداد تخت را زیاد خواهیم کرد. 

با حضور وزیر بهداشت؛
بخش های جدید بیمارســتان امام خمینی )ره( افتتاح 

شد
 بخش هــای ویژه و دیالیز بیمارســتان امام خمینی )ره( فیروزکوه 
در ســفر وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی به غرب استان 

تهران افتتاح شد.
این بیمارســتان در زمینی به مســاحت 750 متر مربع و با اعتباری 
بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان ســاخته شده و دارای 4 تخت 
فعــال دیالیز، ۶ تخت CCU و 4 تخت ICU اســت. کلینیک ویژه 
تخصصــی این بیمارســتان که 13 متخصــص و یک فوق تخصص 
مشــغول فعالیت هســتند و برای تجهیز آن نیــز 700 میلیون تومان 
هزینه شــده است در زمینی به مســاحت 748 مترمربع و با اعتباری 
بالــغ بــر 2 میلیارد و 300 میلیــون تومان به بهره برداری رســید. از 
بخش های این کلینیک می توان به بیماری های عفونی، گوش، حلق 
و بینی، دندانپزشــکی، پوســت و مو، کلیه و مجاری ادراری، جراحی 
عمومــی، روانپزشــکی، داخلی، کودکان و نــوزادان، مغز و اعصاب، 
چشــم پزشــکی، قلب و عروق، اتاق عمل سرپایی، ســونوگرافی و 

داروخانه اشاره کرد.

بیمارستان امام خمینی )ره( فیروزکوه، در مسیر شکوفایی
 و تحول خدمت رسانی



فرماندار فیروزکوه گفت: در راســتاي فراهم کردن زیرســاخت هاي تولید و حمایت 
از ســرمایه گذاري در شهرستان سند شهرک صنعتي جدید فیروزکوه به مساحت 422 

هکتار پس از 5 سال دریافت شد.
خبرنگار جــام جم فیروزکوه: مهدی یوســفی جمارانی با اعــالم این خبر 
گفت: با همکاری فرمانداری، شــرکت شــهرک های صنعتی استان و مدیریت شرکت 

شــهرک های شهرستان و با تدابیر و اتخاذ راهکارهاي قانوني و سیر مراحل کارشناسي 
و با رایزني هاي صورت گرفته و جلســات مکرر سند شــهرک صنعتي فیروزکوه)2( به 
مســاحت 422 اخذ شد.فرماندار فیروزکوه افزود: با توجه به اهمیت سند برای واحدهای 
تولیدی پیگیری های الزم برای اخذ ســند شش دانگ این شهرک انجام و مشکل سند 
مالکیت بعد از 5 ســال برطرف شــده است.وی یادآور شد: اخذ نشــدن اسناد مالکیت 

مشکالت عدیده اقتصادي و اجتماعي براي سرمایه گذاران به وجود می آورد و عدم اخذ 
ســند مالکیت باعث از بین رفتن فرصت سرمایه گذاري خواهد شد.جمارانی اظهار کرد: 
یکي از خواســته ها و مطالبات سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شهرک صنعتي 
فیروزکوه)2( اخذ ســند مالکیت و فراهم کردن زیرساخت هاست که مطمئنا با دستیابي 

به این مهم زمینه سرمایه گذاری در این شهرک نیز فراهم مي شود.

3سند شهرک صنعتي فیروزکوه)۲( پس از ۵ سال صادر شد ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

  شنبه  ۵  مرداد 1398     شماره ۵441

حجت االســالم امیری ارجمند، امام جمعه 
فیروزکــوه در خطبه های نمــاز جمعه اظهار 
داشــت: برخــورداری از تقوا تنها بــه گفتار و 
بیان حاصل نمی شــود، بهترین زاد و توشــه 
تقواســت، اســالم عزیز مجموعه ای از باید ها 
و نباید هاســت، همانطور که پیامبر اکرم)ص( 
فرمودند ” پروردگار عالم بهشــت را بر آدم های 
بد زبان و زشــت زبان حرام کرده است” کسانی 
که در گفتار حرف هــای پلید و رکیک می زنند 
راهی برای رسیدن به بهشت ندارند، ما به دنبال 

کسب تقوا هستیم.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: امام 
جمعه فیروزکوه  با اشاره به جمعه بازار  فیروزکوه 
تصریح کرد: بازار جمعه با سیســتم اسالمی ما 
همخوانی ندارد، در زمان پیامبر اســالم زمانی 
که مردم به تجارت توجه داشــتند پیامبر)ص( 

مردم را به ســوی عبادت دعوت می کردند، در 
زمان نماز جمعه شما باید به فکر قیامت و آخرت 
خود باشــید. وی افــزود: از زمانی که بنده وارد 
شهرستان شــدم به این امر )بازار جمعه( توجه 
داشــتم به همین خاطر با فرماندار و شــهردار 
شــهر صحبت کردیم و تصمیم بر این شــد که 
در هفته آتی جمعه بازار برپا نشود، شاید بگویید 
که مردم نیازمند نیاز های خود را چگونه برطرف 
کنند؛ در اینجا باید گفت که فقط روز جمعه تنها 
روز نیســت بلکه در روزهای دیگر هم می شود 
محصــوالت را فروخت و ما گفتیم بهترین روز 
که با بازار شهرســتان تداخل نداشته باشد روز 
پنج شنبه اســت، بازاریان فیروزکوه در این روز 
می توانند صفر تا صد کار را به دســت گیرند، تا 
زمانی که ما ظرفیت مستقل در فیروزکوه داریم 
هیچگاه به خارج از شهر نیازمند نخواهیم شد. 

حجت االسالم امیری ارجمند درخصوص 
ســخنرانی مقام معظم رهبری) مد ظله العالی( 
در جمع ائمه جمعه کشــور گفت: یکی از کلید 

واژه هــای ائمــه جمعه و همه مســئولین این 
اســت که باید مردمی باشــند، ما برای اینکه 
از مشــکالت امروز جامعه خارج شــویم باید 
مســئولینی که دغدغه مــردم را دارند منتصب 
شوند، مسئولین باید ســلوک رفتاری خود را با 
مردم اصالح کننــد، جامعه از نظر اقتصادی در 
مضیقه است مســئولین باید نشاط اجتماعی را 

ایجاد کنند. 
 خطیب جمعه خاطر نشان کرد: اگر امروز در 
جهان حرفی برای گفتن داریم به دلیل این است 
که تاکنون کسانی را داشتیم که در جنگ هشت 
ســال دفاع مقدس حضور داشتند، قرار بر این 
شــد که اروپا به تعهدات خود عمل کند اما عمل 
نکرد و از ما انتظار دارد که به تعهدات خود پایبند 
باشیم، مقام معظم رهبری در این باره فرمودند 
“هرگز چنین نخواهد بود”. امام جمعه فیروزکوه 
با اشــاره به سخنان حضرت آیت اهلل خامنه ای 
خاطر نشان کرد: مسئولین محترم جریان های 
انقالبی را حمایت کنند و کسانی که دغدغه حفظ 

نظام را دارند زمامدار شوند، از تفرقه تا می توانید 
پرهیز کنید؛ همه ســخنران ها پیشرفت نظام 
مقدس جمهوری اســالمی را بیان می کردند، 
فقط ما در منطقه نمی گوییم که درحال توسعه و 
پیشرفت هستیم بلکه دشمنان ما هم می گویند 
در آینــده ای نزدیک)امروزه( آینده از آِن ایران 
و ایرانیان اســت. وی تصریح کرد: زیرا کشور 
ایــران رهبری بســیار حکیم و دانــا و ادیب و 
مردمی بسیار نجیب دارد و دشمن در صدد این 
است که مردم و والیت را از ما بگیرد ما حتی اگر 
جانمان را فدا کنیــم نمی گذاریم چنین اتفاقی 
بیفتد. امام جمعه فیروزکوه خطاب به کسانی که 
صاحب خانه هستند گفت: اجاره بهای مسکن 
موضوعی اســت که ما را اذیت می کند؛ دولت 
گذشته صدها خانه برای نیازمندان ساخت، چرا 
بعضی ها به دنبال عناوین هستند و به دنبال کار 
خیر نیســتند، امروز صاحبخانه ها به مستاجران 
رحــم کنند زیرا خداوند فرموده اســت “اگر بر 
دیگران رحم کنید به شما نیز رحم خواهم کرد”.

به منظور رفاه شهروندان؛

  پنجشنبه ها جایگزین  جمعه بازار گردد 

بررسی مســکن اجتماعی 
مسکن اجتماعی به  نوع 
خاصی از عرضه مسکن 
اطالق می شود که ریشه 
در قــرن نوزدهم دارد و 
گروهی از کشــورهای 
توســعه یافته پــس از 
جنگ جهانــی دوم این 
نوع مســکن را به گروه های کم درآمد و میان درآمد 
عرضه نمودند. این نوع مســکن اجتماعی به صورت 
انبوه ســاخته می شــود و به شــکل اجاره یــا اجاره 
به شــرط تملیک در اختیار دهک های ضعیف جامعه 
قرار می گیرد. با توجه به اینکه تأمین مســکن برای 
دهک هــای ضعیف جامعه همواره در مســیر بهینه 
خود حرکت نمی کند تأمین مســکن اقشار کم درآمد 
از مصادیــق شکســت بازار بــوده و دولت مکلف به 
دخالت در بازار اســت. عدم تعادل بین عرضه و تقاضا 
عالوه بر تأثیر بر قیمت مسکن، اجاره بها را نیز بشدت 
متأثر می کند. به همین ســبب، یکی از دالیل دخالت 
دولت در بازار مسکن، تأمین مسکن برای دهک های 
ضعیف جامعه است.سیاســت اجتماعی و مســکن 
اجتماعی ، سیاســت اجتماعــی در معنای عام آن به 
معنای ســامان دهی نظام اقتصادی است و در معنای 
خاص خود به نحوه تأمین اجتماعی یعنی پوشش های 
بیمه ای و غیر بیمه ای، یارانه ها و غیره مربوط می شود. 
در کشــورهای توســعه یافته، مجموعه سیاســت 
اجتماعــی )عام و خاص( به گونه ای عمل می کند که 
نیازهای اولیه اعضای جامعه را برآورده ســازد. یکی 
از سیاســت های دولت در برنامه های ملی مسکن، 
سیاســت مسکن اجتماعی بوده است. در کشورهای 
توسعه یافته، هدف ایجاد مسکن اجتماعی را می توان 
کنترل تقاضای فزاینده مسکن، ایجاد ثبات در بازار، 
مهار بحران های خطرناک اجتماعی و ایجاد تحرک 

در اقتصاد ملی و کاهش میزان بیکاری دانست. 
 گروه هــای هدف در عرضه  مســکن اجتماعی 
زوج های جــوان، دهک های کم درآمد و خانوارهای 
بی سرپرست هستند که توان خرید مسکن را ندارند.  

ادامه در شماره بعد 
محمد مرادپور - سرپرست وخبرنگار 
روزنامه جام جم فیروزکوه

یادداشت

* دشت ناصر و مشــکالتش: عدم تعیین تکلیف  موضوع واگذاری خدمات بین 
شــهرداری فیروزکوه و وزارت راه و شهرســازی و همچنین عدم تعهد تعاونی ها،   سازنده به 
ســوهان روحی برای مردم تبدیل شده است . عده ای نیز معتقدند که نبود امکانات رفاهی و 

خدماتی این منطقه را تا سر حد یک روستا تنزل داده است. 
یک تماس 

* بسته بودن نهر کنگر خانی :به دلیل سیالب گیر بودن این رودخانه متاسفانه برخی 
از صنوف پیرامون این نهر با انداختن زباله و نخاله ،در زمان وقوع سیالب کار را برای عبور ما 
سخت و دشوار کرده که این موضوع منجر به خروج آب از حریم نهر و ورود به خیابان می شود.

سید عسگر حسینی  

* عدم تخلیه زباله در معابر فرعی :متاســفانه گاهی اوقات مشــاهده می شــود 
سطل های زباله معابر فرعی مورد بی مهری قرار گرفته و شاید به زحمت هفته ای یک یا دو 

بار تخلیه شوند ،از شهرداری تقاضای اهتمام به این موضوع را داریم.
مجتهدی

* نبود امکانات در سد نمرود :وجود منطقه بکر گردشگری به واسطه سد نمرود سبب 
شده است تا منطقه ارجمند در روزهای تعطیل پذیرای گردشگران زیادی باشد ؛اما متاسفانه 

نبود امکانات رفاهی  سبب کاسته شدن از رنگ و لعاب گردشگری آن شده است.
یک گردشگر 

* عدم آســفالت کوچه امام رضا)ع( 3: کوچه امام رضای )ع( 3 واقع در پشــت 
رســتوران ســعید از مدتها پیش از نبود آسفالت و روکش مناسب رنج می برد ،وزیدن باد های 
فضلی ســبب شــده است تا گردوغبار ناشی ازآن مشکالتی برای ســکنه آن فراهم آورد ،از 

شهرداری تقاضای پیگیری موضوع را داریم. 
خانم احمدی 

* کنگر خانی؛ نهر یا رودخانه  :نهر کنگر خانی که اخیرا بنا بر شنیده ها نام رودخانه 
را نیز با خود یدک می کشــد؛ آبراهی منشــعب شده از منطقه اندور می باشد. در قوانین کشور 
محدوده خاصی برای ساخت و ساز و انجام عملیات اجرایی در حاشیه نهر ها و رودخانه وجود 
داشــته که تحت عنوان تعیین حریم بســتر شناخته می شود. اخیرا شنیده شده در نقشه های 
هوایی آبراه کنگر خانی که دبی آب آن مترادف با نهر بوده به عنوان رودخانه تعریف شده که به 
موازات آن حریم طرفین آن نسبت به گذشته افزایش چند برابری پیدا نموده همچنین شنیده 
شده است با این اقدام متراژ های محسوسی از اراضی مالکین حقیقی در این حریم واقع شده 
که اعتراضات زیادی را به همراه داشــته اســت هنوز واکنش از جانب سازمان آب منطقه ای 

شهرستان نسبت به این موضوع گزارش نشده است.

* عدم سرویس دهی موبایل در دشت ناصر: طبق پیام شهروندی مطلع شدیم 
در روزهای اخیر  سرویس اپراتورها همراه در منطقه مسکونی دشت ناصر قطع یا دچار اختالل 

گردید ،از مسئولین شهرستان تقاضای رسیدگی به این موضوع را داریم.
یکی از سکنه 

حرف حساب

رضا فرازی، مدیر جهاد کشــاورزی فیروزکوه در گفتگو با 
خبرنگاران اظهار داشــت: به اســتناد تبصره 2 ماده 10 قانون 
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ماموران اداره امور اراضی 
و تیم های گشت حفاظت اراضی شهرستان فیروزکوه 38مورد 
فنس کشی، دیوارکشی، احداث ســکو،محوطه سازی ،بنای 
نیمه کاره و تفکیک اراضی در روســتای الســم شهرســتان 
فیروزکــوه به مســاحت تقریبــی 20هکتار کــه پیش از این 
شناســایی و دستور توقف عملیات آنها صادر شده بود، تخریب 

و اراضی کشاورزی منطقه به حالت اولیه بازگشت.
خبرنگار جام جم فیروزکوه :وی ادامه داد: کارکنان 
جهاد کشاورزی شهرســتان فیروزکوه پس از هماهنگی های 

الزم و همــکاری با نیروهای انتظامی و قضایی این تخلفات را 
قلع و قمع کردند. مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان فیروزکوه 
خاطرنشــان کرد: بسیاری از ســودجویان قصد دارند با تغییر 
کاربــری در اراضــی کشــاورزی مانع از تولیــد محصوالت 
کشاورزی شــوند که اقدامات ســودجویانه متصرفان تحت 
نظارت قرار دارد و طبق قانون با متخلفان برخورد جدی صورت 
می گیرد. فرازی از کشاورزان خواست جهت هر گونه ساخت و 
ساز در اراضی کشاورزی فیروزکوه مراتب را به جهاد کشاورزی 
اعالم کنند و هر گونه تفکیک افراز و قطعه بندی اراضی زراعی 
و باغــی غیر مجاز بوده و بــا متخلف با هماهنگی مقام محترم 

قضایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

آزادسازی ۲0 هکتار از اراضی کشاورزی فیروزکوه

از آزاد سازی ۵۵۴۸ متر اراضی دولتی تا آتش سوزی ۸۹ هکتار مرتع

جمشــید جویبــاری رئیــس اداره منابــع طبیعی و 
آبخیــزداری شهرســتان فیروزکوه اقدامــات انجام 

شــده این نهاد در تیر سال 98 را اعالم کرد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت :در راســتای 

اجــرای قوانیــن حفــظ و حراســت از اراضــی ملی و 
عرصه هــای طبیعــی 3 مورد رفع تصــرف و خلع ید با 

دســتور مقام محترم قضایی صورت پذیرفت. 
جویبــاری تصریــح کرد :در راســتای ایــن موضوع 
4250 متــر مربع در پالک حصاربــن ،657 متر مربع 
در پــالک حصاربن ،641 متر در پــالک جلیزجند رقع 

تصرف شد.
 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
با اشاره به اینکه متاسفانه در ماه جاری به علت عدم 
رعایــت برخــی از نــکات از جانــب عوامل انســانی و 
تشــدید موضوع توسط شــرایط جوی برخی از مراتع 
شهرستان طعمه حریق شده اند گفت : در تیر امسال 
نیز شــاهد آتش ســوزی در 34 هکتار از مراتع بلند 
لــوی هرانده ،21 هکتار از مراتــع هریاج ،19هکتار 
از مراتع روستای نام آور ،10هکتار از مراتع مقصود 
آباد ؛،3 هکتار در حصاربن ،2 هکتار نیز در روســتای 
کتــاالن بوده ایــم. وی در پایان تصریــح کرد: حضور 
بموقــع مامورین حراســت از منابــع طبیعی و عوامل 

شهرستانی موجب کنترل حریق شد.

سفر به اعماق زمین در غار 30 هزار ساله بورنیک
اگر دلتان هوای یک سفر متفاوت، هیجان انگیز و 
البته ارزان را کرده، پیشنهاد می کنیم گزینه دیدن غار 
30 هزار ساله »بورنیک« را در اولویت های گردشگری 
خــود قرار دهید. غاری پر رمــز و راز در ۶ کیلومتری 

روستای هرانده از توابع فیروزکوه تهران.
این غار که دهانــه ای 10*15 متری به ارتفاع ۶ 
متر دارد، دارای ســه تاالر عظیم اســت. با حضور در 
این غار می توانید به 30 هزار ســال پیش سفر کرده و 
زندگی مردم غار نشین را از نزدیک لمس کنید.مطمئن 
باشید وقتی پا به درون این غار بگذارید و محو ملودی 
قطرات آب ریزان از در و دیوار آن شــوید، گذر زمان را 
فراموش می کنید. اما نگران نباشید این غار یکی از امن 
ترین غارهای کشور است که خیلی از طبیعت گردان و 

غارنوردان با هدف اطراق شــبانه به آن سفر می کنند، 
چرا که دیدن آســمان از ارتفاعات تاالرهایش وصف 
نشدنی است. پله در دهانه غار به شما کمک می کند تا 
سفر هیجان انگیز خود به اعماق زمین را در چهارمین 
غــار طوالنی ایران به طــول 3473 متر انجام دهید 
.دیوارهای درون غار پوشیده از چکنده های گل کلمی، 
نخودی، سفید و صورتی رنگ بوده که زیبایی های این 
غار را دو چندان کرده است. سفر به گذشته های دور در 
این غار از تاالر بیرونی یا تاالر نخست با ابعاد 40*50 و 
ارتفاع 8 متری آغاز می شود. در انتهای این تاالر دو فرو 
رفتگی بلند و ایوانی شکل وجود داشته که تنها 2 متر با 
هم اختالف دارند. قطعات سفالینه شکسته و پراکنده 
در ســطح تاالر قصه زندگی انسان های غارنشین را 

برایتــان روایت می کند. بعد از عبــور از تاالر اول وارد 
تاالر دوم یا همان تاالر اصلی می شوید که شیبی تند 
دارد و به خاطر همین شیب تند از آن سریع عبور کرده 
و به تاالر سوم می رســید. ارتفاع تاالر سوم حدود 12 
متر اســت. در این تاالر باید حواستان به گام هایی که 
بر می دارید، باشد چون سطح لغزنده اش ممکن است 
خطرآفرین باشد، هر چند همین مسیر سخت و صعب 
العبور هیجان سفر درون این غار را دو چندان می کند.

در حاشــیه این سفر بد نیســت سری هم به روستای 
سرســبز و دره ای هرانــده بزنید که در حصار نهرها و 
رودهای پر آب، درختان بلند تبریزی و کوچه باغ های 

باصفا قرار گرفته است.
دهیاری و شورای اسالمی روستای هرانده

آگهی جذب نیرو
فروشــگاه مبــل کاوه، واقــع در شــهرك ولیعصــر بــرای تکمیــل 
ــت کار  ــته جه ــرد بازنشس ــک م ــش از ی ــانی خوی ــروی انس نی
در رســته فروشــندگی دعــوت بــه عمــل مــی آورد متقاضیــان 
ــا  ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــت کس ــد جه ــی توانن ــرم م محت

ــد. ــل نماین ــاس حاص ــل تم ــماره ذی ش
درویشی 091۲۲18۵643
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نبود راه دسترسی؛ خطری 
جدی در تنگه واشی 

راه  نبــود 
برای  دسترســی 
ورود خودروهــای 
امدادی و انتظامی 
در دشــت واقــع 
و  اول  تنگــه  در 
دوم تنگه واشــی 
خطری جدی بوده که به کرات به آن اشــاره شده 
است. ورود ســیل عظیمی از گردشگران به این 
منطقه توریســتی در روزهای گرم تابستانی نیاز 
به مدیریت فراوان برای حفظ و حراســت از جان 
و مال مردم دارد متاســفانه در جمعه گذشــته  با 
انتشــار خبر فوت یک گردشــگر 35 ساله در این 
منطقه توریســتی تفریحی مجــددا ذهن ها را به 
عدم جدیت و حمیت مناســب برای فراهم آوردن 
مقدمــات الزم برای مرتفع نمودن این مشــکل 
متبادر نمود طبیعتا برای تعریض و ایجاد جاده ای 
مناسب برای دسترسی به فضای سرسبز بین تنگه 
اول و دوم فقط همت مسئولین کافی نیست برای 
ســاخت جاده و تصرف آن به عنوان معبر عمومی 
ابتدا باید مذاکراتی مناســب بین مســئولین راه و 
شهرسازی شهرســتان و اهالی محترم روستای 
جلیزجند که مالکیت زمین های حریم معبر در ید 
آنها بوده انجــام و بعد از جلب رضایت و پرداخت 
مبلغ مقرر شــده اقدامــات آن در فاز اجرایی قرار 
گیرد بدون شک عدم سرویس دهی اپراتورهای 
همراه در این منطقه عالوه بر نبود محور دسترسی 
مزیدی بر مشــکلی خواهد بود که در زمان وقوع 
ســوانح و حوادث ، رنگ و لعاب بیشتری به خود 
می گیرد چرا که تســریع در خدمات ارتباطی خود 
می تواند تا ســر حد ممکن از وقوع سوانحی از این 
قبیــل بکاهد. امید می رود حادثــه اخیر  تلنگری 
جدی برای تمامی دســت انــدرکاران موضوع 
پویایی گردشــگری قلمداد شود تا به واسطه آن 
بکر بــودن روزافزون این منطقه روز به روز برای 

گردشگران چشم نواز تر شود.
مسعود حسینی 

کودکان امروز؛ آینده سازان فردا
همانطور که می دانیم، در جوامع امروز بشــری جهت کنترل و اداره 
شایسته تر، ارگانها ونهادهای گوناگونی ایجاد شده که البته بعضی از آنها 
تاریخچه دیرینه دارند. بی تردید نهاد خانواده از مهمترین نهادها وتوجه 
به آن از اوجب واجبات اســت: به طوری که بســیاری از علوم همچون 
جامعه شناســی، روانشناسی و... به مطالعه آن می پردازند. ما ایرانیان نیز 
به پشــتوانه فرهنگ هفت هزار ساله خود وتوجه به پیشینیان مان به این 
نهاد، همواره آن را ارج نهاده ایم. اگر این نهاد از سالمت کافی برخوردار 
باشــد، به تبع جامعه ای سالم تر خواهیم د اشــت. گویی امروزه جوامع 
بشــری کمی نسبت به خانواده و تحکیم آن مســامحه می کنند واین 
ســهل انگاری در خور و شان انســانی نمی باشد. لذا باید هرچه سریعتر 
به فکر راهکارهایی برای این موضوع باشــیم. شاید بهترین دوره برای 
رسیدگی به این مسئله دوره کودکی  ونوجوانی باشد، کودکان ونوجوانان 
قابلیت شکل گیری بیشتری دارند. از نظر روانشناسان شخصیت آدمی 
در دوران کودکی شکل می گیرد، حتی برخی از آنها معتقدند  شخصیت 
انســان در دوران جنین شکل می گیرد، پس چه بهتر است که از کودکی 
فرزندانمان را بدرســتی تربیت کنیم چراکه کودکان امروز آینده سازان 
فردا هســتند. یکی از مســائلی که این روزها والدین را د ر مسئله تربیت 
کودکان ونوجوانان می هراساند، فضای مجازی است. البته این هراس 
ونگرانی کامال بجاست وجدا از این مسئله، نگرانی در خصوص آموزش 
در مــدارس که با کمبودهای زیادی مواجه هســتند نیز دلهره والدین را 
دوچندان کرده اســت. به نظر می رسد در این مورد بهترین راه. فر هنگ 
سازی است، اینکه به نوجوانان وحتی بزرگساالن روش استفاده صحیح 
از فضای مجازی آموزش داده شــود، نه اینکه با اعمالی همچون فیلتر 
کردن، مانع آنها شــد. یقین بدانید این دســته از اعمــال تنها منجر به 

کنجکاوی بیشتر آنها خواهد شد.
 به جز کودکان و نوجوانان، شــاهد عضویت جوانان در بســیاری از 
خانواده های ایرانی هستیم، جوانانی که از دغدغه های اشتغال، مسکن، 
ازدواج و... می نالند. در این خصوص دولت می تواند یاری رســان باشد. 
با بهبود اوضاع متشــنج اقتصادی به تبع بسیاری از مشکالت جوانان از 
میان برداشــته خواهد شــد زیرامی توان مشکالت جوانان را به صورت 
زنجیر وار با وضع اقتصادی، سیاســی واجتماعی مرتبط دانست. فارغ از 
کودکان ونوجوانان وجوانان، سالمندان محترم هستند که حضور با ارزش 
آنها محفل خانــه هایمان را گرم نگه می دارند. در این مورد بخصوص، 
بیشتر کم کاری ها از سوی خود ماست.  بیشترین چیزی که یک سالمند 
به آن احتیاج دارد، احترام است که گویا این روزها کم رنگ تر شده است. 
احترامی که نه تنها سالمندان بلکه همگان بدان نیازمندیم. امید می رود 
با رفع این مشــکالت خانواده هایی شادتر وجامعه ای با نشاط تر داشته 

باشیم وبه هیچ یک از مسائل بیهوده وباطل فریفته نشویم .
                                                                                           زهرا قادری 

در دهه مبارکه کرامت و هفته حجاب هنرجویان مجتمع فرهنگی هنری آفرینش 
در رشته نقاشی ورک شاپ خود را با حضور عالقمندان در پارک امیری فیروزکوهی 

برگزار نمودند.
با همکاری انجمن هنرهای تجسمی بیش از 15 نفراز هنرجویان مجتمع فرهنگی 

هنری آفرینش در رشــته های نقاشی و گرافیک با حضور سحر حسینی ورک شاپ 
هنری را در حاشیه برنامه گرامیداشت این ایام برگزار نمودند.

بر اساس این گزارش پور روشن سرپرست اداره هدف از برگزاری ورک شاپ های 
هنری را زنده کردن و پویایی خالقیت در هنر جویان دانســت و گفت: از این رو برای 

بیدار سازی خالقیت در هنرجویان باید اینچنین فعالیتهای هنری بیشتر برگزار گردد.
در واقع ایده اصلی این ورک شــاپ، دعوتی است از هنرمندان که بتوانند تجربیات و 
مهارت های شــخصی، اجتماعی، فیزیکی، زیبایی شناســی و عاطفی خود را در آثار 

خود به کار گیرند و برای خود فضای کاری و فکری جمعی مهیا کنند.

درنشستی که با حضور جمارانی فرماندار فیروزکوه وصفری فرماند 
ار دماوند وجمعی از مســئولین با اســالمی وزیر مسکن وشهرسازی 
صورت گرفت  مســائلی همچون  تکمیل و رفع تعارض محور سرهار 
و اتمام آن تا پایان ســال، تخصیص اعتبار الزم جهت تکمیل محور 
ایوانکی » ســاران « کیالن، تســریع و اقدام در مورد روکش و ایمن 
سازی راه های روستایی دماوند، دستور بررسی واگذاری زمین جهت 
احداث ورزشــگاه 5 هزار نفری دماوند، دستور بررسی واگذاری زمین 

برای بیمارستان تامین اجتماعی رودهن و دستور بررسی تامین اعتبار 
برای احداث ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی شرق استان تهران 

برای شهرستان دماوند مطرح شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: در حوزه شهرســتان فیروزکوه 
نیــز مواردی همچون تخصیص اعتبار جهــت رفع تعارضات محور 
فیروزکوه- ســمنان، تامین اعتبار برای روشنایی گردنه امین آباد - 
بشم،تســریع و اقدام در مورد روکش و ایمن سازی راه های روستایی 

فیروزکوه، دســتور بررسی تامین اعتبار برای مقابله با رانش راه های 
روســتایی و دســتور بررســی واگذاری کاروانسرای شــاه عباسی 
)پارکینــگ کنونی راهداری مازندران( به ســازمان میراث فرهنگی 

و گردشگری مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

  تخصیص اعتبار برای رفع تعارضات محور 
فیروزکوه - سمنان

یادداشت

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

2 دکل BTS در تنگه واشی چه زمانی راه اندازی می شود؟
در سال 13۹7 دو دکل BTS جهت پوشش 
آنتــن دهی تلفن همراه در منطقه گردشــگری 
تنگه واشی نصب شد، اما متاسفانه قریب به یک 
سال اســت که این دو دکل بدون راه اندازی به 
حال خود رها شده است، یقینًا این اقدام مسئولین 
توجه به امر آنتن دهی در این منطقه گردشگری 
که هر هفته در فصل تابســتان میزبان هزاران 
گردشگر می باشد تحسین برانگیز است اما تنها 
نصب ایــن دو دکل کافی نیســت، بلکه همت 
مسئولین ذیربط جهت راه اندازی و بهره مندی 

مردم از آن را می طلبد. 

مســئوالن عالی شهرســتان سال هاست از 
ایجاد زیرســاخت ها در این منطقه گردشگری 
ســخن می گویند و این در حالی اســت که هیچ 
اقــدام عملــی در این خصوص کــه ملموس 
باشــد انجام نشــده، لذا تنها بیان فراهم سازی 
زیرســاخت ها کافی نیســت بلکه لــزوم اقدام 
عملــی مســئولین در خصوص زیرســاخت ها 

ضروری می باشد.
با توجه به این امر که هر هفته هزاران مسافر 
وارد منطقه گردشگری تنگه واشی می شوند اما 
هیچ گونه ارتباط مخابراتی در این منطقه ممکن 

نیســت و این درحالی است که در صورت بروز 
حادثه این مهم اهمیت بیشتری پیدا می کند.

گزارش بومیان این منطقه گردشــگری در 
این خصوص حاکی از آن اســت که بارها و بارها 
در ایــن منطقه برای گردشــگران حادثه های 
متفاوتی رخ داده که نبود زیرســاخت های الزم 

سبب افزایش خسارت شده است.
 دیمــه نیوز بزودی زوایای بیشــتری از نبود 
زیر ساخت های اولیه در این منطقه گردشگری 
که نتیجه عدم اهتمام مســئولین اســت منتشر 

خواهد کرد.

برپایی ورک شاپ هنری در پارک امیری فیروزکوهی 

 نرخ رشد بیکاری در استان تهران کاهش یافت
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان تهران در جلســه کمیته 
برنامه ریزی شهرســتان فیروزکوه گفت: کمیته 
برنامه ریزی به عنــوان یک پارلمان محلی تنها 

مرجع قانون گذاری در شهرستان است.
خبر نگار جام جــم فیروزکوه: عدالتی 

بــا بیان اینکه  اقدامات در حــوزه برنامه ریزی از 
برنامه سوم به بعد بیشتر در حوزه تقسیم اعتبارات 
و تعریف پروژه ها بوده اســت گفت: عنصر برنامه 
ریزی و سیاســت گذاری دور نگری شاید کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است و امروز هم انتقادهای 
موجود بر گرفته  ازرفتار دیروز ما می باشد و دلیل 

اصلی این است که ما در موضوعات اجرایی بیشتر 
به دنبال مســائل و مشکالت هستیم. وی مسئله 
توســعه را  فرصت مدارانه دانست و گفت: شرایط 
اقتصادی امروز کشور از یک نگاه تهدید و از نگاه 
دیگر فرصت است، اما بیشترین مسئله ای که در 
اســتان در حال حاضر مشاهده می کنیم  افزایش 

میزان خطوط تولید صنعت به دلیل میزان مصرف 
کاالی داخلی است که نیازمند تولید می باشد.

عدالتی اظهار داشــت: نرخ رشــد بیکاری در 
استان تهران از 12.3درصد به 10 درصد کاهش 
یافته اســت و این نمایانگر این است که می توان 

از یک محدودیت یک فرصت ساخت .

عجین شدن نام شهرستان فیروزکوه به عنوان وسیع ترین شهرستان استان 
تهران قطعا و یقینا به واسط روستاهای این شهرستان بوده و می باشد.

روســتاهایی که هر کدام به ســهم خویش بخشی از آداب ،سنن و رسومات 
شهرســتان را تشکیل و اشتغال به صنایعی چون دامپروری و کشاورزی نقشی 

بی بدیل در توسعه شهرستان ایفا می کنند.
روســتای لزور نیز به عنوان وسیع ترین روستای بخش ارجمند ،شهرستان 
فیروزکوه و نیز شــرق استان تهران با فاصله 47 کیلومتری از شهر فیروزکوه از 
جمله روســتاهای خوش و آب و هوای شهرستان بوده که به دلیل خوش خلقی 
و خوش طینتی مردمانش همه ســاله در فصول گرم سال میزبان گردشگران 
فراوان و دارای صنایع پویایی چون کشــاورزی و دامپروری می باشد. به منظور 
شناخت بیشتر این روستا گفتگویی از جانب روزنامه جام جم شهرستان فیروزکوه 
با ابراهیم شجاع دهیار این روستا در قالب سوال و جواب مطرح شد که تفضیل 

آن را ذیل خواهید خواند:
* روســتای لزور تا چه حد توانســته در بعد گردشــگری 
درآمدزایی کســب کند و چند نمونه از چشم اندازهای روستا را 

نام ببرید ؟

روســتا لزور به دلیل وجود چشــم اندازهای زیبا و آثار طبیعی فراوان دارای 
ظرفیت و پتانسیل مناسبی در حوزه گردشگری می باشد اما متاسفانه به دالیلی 
شــرایط اســتفاده از این فرصت و ظرفیت برای روستا مهیا نشد . یکی از دالیل 
پویا نشــدن صنعت توریسم و گردشگری در روستای لزور عدم قبول مسئولیت 
از جانب نهاد های حقیقی و حقوقی بوده اســت . دریاچه ســد ســیاهرود ،تنگه 
السک،قله میشینه مرگ » مرتفع ترین قله استان « از نمونه ها و چشم انداز این 
روســتا قلمداد می شــود که به دلیل عدم معرفی صحیح و نبود اهتمام و حمیت 

مناسب گرد بی مهری بر چهره آنها نقش بسته شده است.
* با توجه به اینکه دامداری و کشــاورزی از صنایع قالب این 
روســتا محسوب می شــود ،میزان رغبت جوانان روستا برای 
اشتغال به این صنایع به چه میزان ومهاجرت جوانان و نیروهای 

کار از این روستا چگونه می باشد؟
ادامه راه والدین توســط فرزندان در زمینه اشتغالزایی بسته به وسعت صنایع 
اســت . به فرض مثال اگر صنعت دامداری کشاورزی در سر حد ملموسی باشد 
که جوابگوی ارتزاق خانوار را داشــته جوانان روســتا نیز تمایل مناسبی برای 
این موضوع از خود نشــان می دهند و در صورتی که شــرایط فعالیت در صنایع 
کشاورزی و دامپروری مهیا نباشد به ناچار جوانان روستا برای طی روند زندگی 

به شهر فیروزکوه یا شهرستان های دیگر مهاجرت می کنند.
* کلیاتی از روســتای لزور از رسوم روســتا، ادب ،گویش 
صحبت ،شــغل اهالی ،مساحت بافت روستایی ،تعداد جمعیت 

و ... بیان کنید ؟
روســتای لزور یکی از بزرگترین روســتاهای شرق استان تهران محسوب 
شده که جمعیت ثابت آن طبق آخرین سرشماری سال 13۹5 ،1288 نفر برآورد 
شده که در شش ماه نخست سال این جمعیت به بالغ بر 3000 نفر خواهد رسید. 
مساحت روستای لزور طبق آخرین بازنگری که در سال 1385 انجام شده است 
2۶5234 بوده که در ســال 13۹5 نیز در این موضوع بازنگری صورت  گرفت 
که هنوز ابالغی در این خصوص واصل نشده است . بیشتر سکنه روستای لزور 
نیز به شــغل دامداری و کشاورزی مشغول بوده که در این بین شغل دامداری به 
دلیل وجود مراتع فراوان از رونق بیشتری نسبت به کشاورزی برخوردار می باشد.

* با توجه به اینکه روســتای لزور بزرگترین روستای بخش 
ارجمند محسوب می شود ،بازنگری طرح هادی آن در چه سالی 
انجام شــد و آیا در طی این بازنگری بافت روستایی به منظور 

افزایش مجوازات ساخت توسط دهیاری بیشتر شده است ؟
در ســال 1385 آخرین بازنگری و ابالغ طرح هادی در روستای لزور انجام 
و بعد از آن نیز در ســال 13۹5 این مهم صورت گرفته که در این خصوص هنوز 

ابالغی واصل نشده است . در حال حاضر محدوده بافت روستایی لزور بر اساس 
ابالغ طرح هادی سال 1385 می باشد.

* میزان درآمد روستا با توجه به محدوده طرح هادی به غیر از 
منابع پایداری چون واریز ارزش افزوده و سهم جرایم راهنمایی 

و رانندگی چگونه است ؟
طبق قوانین جاری تمامی روستاهای کشور بسته به میزان بافت و جمعیت 
ســاکن آن مبلغی از محل مالیات بر ارزش افزوده به صورت مســتقیم از طریق 
ســازمان برنامه ریزی و بودجه دریافت می کنند.در سال 13۹۶ و 13۹7 درآمد 
روستا از طریق واریز ارزش افزوده بسیار مناسب ،اما در سال 13۹8 هنوز واریزی 
قابل توجهی پرداخت نشده است . متاسفانه بافت مسکونی روستای لزور نسبت 
به جمعیت ســاکن آن بسیار اندک و دارای قیمت باالیی می باشد و به این دلیل 
درآمد دهیاری با صدور جواز ســاخت درآمد قابل توجه نمی باشــد و امیدواریم 
با ابالغ طرح هادی بازنگری شــده در ســال 13۹5 و افزایش بافت روستا سهم 

دهیاری از محل صدور پروانه ساخت باال برود.
* به دلیل موقعیت مناســب گردشگری و تفریحی روستای 
لزور ،اهالی این روســتا تا چه حد به قوانین عدم ساخت بنا در 

حریم و داخل مزارع توجه می کنند ؟
به غیر از اهتمام ســکنه روســتا به قانون ذکر شده ،منتخبین مردم در شورا 
و دهیاری نیز بشــدت به این قانون تمکین دارنــد . ضمن اینکه رونق صنعت 
کشاورزی در این روســتا سبب شده است تا زمین داران و باغداران این منطقه 
رغبت چندانی برای ساخت بنا نداشته باشند . موضع دیگری که سبب شده است 
تا ساخت و سازهای غیر مجاز در روستا بشدت کاهش پیدا کند ،امتناع از فروش 
زمین های کشاورزی به افراد غیر بومی است . چرا که اگر زمین های کشاورزی به 
افراد غیر بومی فروخته شود امکان ساخت و ساز و از بین رفتن صنعت کشاورزی 
وجود خواهد داشــت . با توجه به اینکه صنعت دامداری نســبت به کشاورزی از 
درجه اهمیت بیشتری در لزور برخوردار می باشد اصوال صنعت کشاورزی اهالی 
به موازات صنعت دامداری حرکت می کند . عمده محصوالت کشت شده توسط 
کشاورزان این روستا علوفه های دامی نظیر یونجه می باشد . محصوالتی دیگر 
مانند گندم ،جو ،سیب زمینی ،عدس و ... بعد از یونجه از دیگر محصوالت کشت 
شده توسط کشاورزان می باشد. البته باید گفت صنعت باغداری نیز در روستای 
لزور از اهمیت ویژه برخوردار بوده که در این موضوع نیز محصوالتی چون سیب 

درختی ،گردو ،گیالس و آلبالو نیز به بهره برداری می رسد. 
* چند شــرکت تعاونی روستا که در اشتغالزایی اهالی روستا 

تاثیر گذار هستند نام ببرید.
شــرکت تعاونی ریز برگ البرز با تولیــد عرقیات گیاهی با قابلیت از تولید به 

مصرف با فراهم آوردن فرصت شــغلی برای چندین خانوار و شــرکت تعاونی 
معراج که در فرآیند تاســیس و بهــره وری آن در مراحل پایانی بوده و در حوزه 
دامپروری فعالیت می نماید از شرکت های تعاونی پویایی بوده که نقش سازنده 

ای در پویایی اقتصاد لزور ایفا می کنند.
* اسامی دهیار و اعضا وشورای اسالمی را نام ببرید ؟

بعد از برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا ،آقایان 
ابراهیم شجاع به عنوان دهیار ،حیدر شجاع رئیس شورا ،ابراهیم اسفندیار و خلیل 
اســفندیار نیز به عنوان اعضای شورا و منتخبین مردم در پنجمین دوره شورای 

اسالمی شهر و روستا هستند. 
* مشکالت و چالش های روستا را به صورت اجمالی و جامع 

بیان کنید؟
دهیاری و شورای اسالمی دوره پنجم با شناسایی مناسب مشکالت همیشه 
سعی داشــته تا چالش های پیش رو برای پویایی روستا به فرصت تبدیل کند . 
توسعه صنعت گردشگری و نبود متولی مناسب سبب شده است تا علی رغم وجود 
ظرفیت های فراوان این صنعت روستا مغموم واقع شود . بدون شک ساماندهی 
صنعت توریسم و گردشگری یکی از اهداف دهیاری و شورای پنجم می باشد که 
در این خصوص طرحی از جانب دهیاری و شورای اسالمی روستا به فرمانداری 
شهرستان ارجاع و امید واریم مورد مقبولیت واقع شود . مشکل زیست محیطی 
و وجود حیوانات وحشــی چون خوک چالشی جدی برای کشاورزان محسوب 
می شــود . خطر حمله به اهالی روســتا و تخریب زمین های کشاورزی اهالی 
تهدیدی توسط این گونه جانوری محسوب شده که علی رغم اعالم مراتب آن 
به اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان متاسفانه در این زمینه توفیقی حاصل 
نشد . با توجه به اینکه فرآیند انتقال آب روستا از چشمه های تنگه السک انجام 
و در اختیار شورای روستا می باشد اما فرسوده بودن شبکه انتقال آب که عمری 
بالغ بر 30 ساله دارند مشکلی جدی در فرآیند آب رسانی این روستا تلقی می شود.

دهیار روستای لزور در گفتگو با جام جم فیروزکوه عنوان کرد؛

عدم مدیریت توریسم، وجود گونه های وحشی و فرسوده بودن 
شبکه انتقال آب؛ مشکالت روستای لزور 
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بازدید معاون فرماندار اژ پروژه 
گاز رسانی روستای طرود 

قاســم زاده معاون عمــران فرمانداری فیروزکــوه از پروژه 
گازرسانی به روستای طرود بازدید کرد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: این مقام مســئول اظهار 
داشــت: طول این پروژه 5 کیلومتر بــوده که در برنامه زمانبندی 
شــده، مدت این پروژه 50 روز تعیین شده است.قاسم زاده افزود: 
تا کنون 500 متر از داخل حریم روســتا و 1300 متر از حریم جاده 
ســمنان فیروزکوه در طول 20 روز حفاری شده است. وی در ادامه 
گفــت: از همکاری اداره راه، دهیاری و شــورای روســتا و صبر و 

شکیبایی مردم روستای طرود کمال تشکر را داریم.

شــرکت دانــا پالســت؛ مقصد 
چهارشنبه های صنعتی 

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار به همراه معاون برنامه ریزی 
فرمانداری و اعضای ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان با 
حضور در شرکت دانا پالست) تولید فیلم تک الیه پلی اتیلن مورد 
استفاده در صنایع بسته بندی و مصارف خانگی( به بررسی مسائل 

و مشکالت این واحد صنعتی پرداختند. 
گفتنی است مشکالت مطرح شده این واحد صنعتی بیمه تامین 
اجتماعی، تامین مواد اولیه عنوان شــد. الزم به ذکر اســت میزان 
تولید ساالنه این شرکت ساالنه 15هزار تن می باشد که در 3شیفت 

کاری با ایجاد اشتغال برای 28نفر در حال فعالیت است.

خودکفایي و اســتقالل اقتصادي 
کشور، در گرو تقویت صنعت و تولید 
فرماندار فیروزکوه گفت: خودکفایي و اســتقالل اقتصادي 
کشور در گرو تقویت صنعت و تولید است و شهرستان فیروزکوه 
با برخورداري از ظرفیت هاي بالقوه تولیدي ، اقتصادي و صنعتی 

می تواند در این عرصه مطرح باشد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهدی یوســفی جمارانی 
در جمع صنعتگران فیروزکوه گفت: امروز ســرمایه و کار ایراني 
مهمترین شاکله اصلي در تحقق رونق تولید است که واحدهاي 
تولیــدي و صنعتي وظیفــه خطیري بر عهــده دارند.فرماندار 
فیروزکوه افزود:خودکفایي و استقالل اقتصادي کشور در گروي 
تقویت صنعت و تولید است و شهرستان فیروزکوه با برخورداري 
از ظرفیت هاي بالقــوه تولیدي ، اقتصادي و صنعتی می تواند در 

این عرصه مطرح باشد.
وی جذب و حمایت از سرمایه گذار با هدف رفع موانع فراروی 
تولید را در راســتای تحقق رونق تولید با اهمیت دانست و گفت: 
حمایــت از صنعت و کمک بــه ایجاد صنایع جدیــد با تقویت 
ســرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصــی، می تواند عامل 
توسعه این شهرستان با شتاب بیشتری باشد.با تاکید بر ضرورت 
حمایت از صنایع گفت: در همین راســتا هموارســازی مســیر 
تولیــد و افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی می تواند نیازهای 
جامعه را در داخل کشــور تامین کند. جمارانی ادامه داد: یکی از 
سیاست های دولت حمایت از واحدهایی است که در حال حاضر 
با ظرفیت پایین فعال هســتندتا این واحدها به ظرفیت اســمی 
خود برســند، زیرا فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی عالوه بر 
ایجاد اشــتغال پایدار، زمینه ای برای ایجاد فرصت های شغلی 

جدید است.

پیگیری  گاز رســانی به  روستاها ؛ 
در دستور نشست کمیته حفاری 

جلســه کمیته حفاری شهرستان فیروزکوه به ریاست معاون 
عمرانی فرماندار و با حضور اعضا در محل فرمانداری تشــکیل 

شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: حیدرقلی قاسم زاده هدف 
از برگزاری این جلســه را رســیدگی به مشکالت گاز رسانی به 
روستاهای مهن، کرکوانه،سرخدشــت و جلیل آباد عنوان کرد 
و گفت:بــا توجه به اینکه تمام دســتگاه های خدمات رســان با 
مشکالت زیاد نســبت به ارائه خدمات در سطح روستاها مواجه 
هســتند انتظار می رود ضمن همکاری تمام دستگاه ها در امر گاز 
رســانی،در ارائه خدمات با دقت بیشتری اقدام کنند تا با کمترین 

خسارت در خدمات دهی مواجه شوند.
 معــاون عمرانــی فرماندار تصریح کرد:قرار نیســت با ارائه 
خدمتی در روســتا ها سایر زیر ســاخت و خدمات را از بین ببریم 
لــذا تعامل و همکاری در این راســتا از اهمیت خاصی برخوردار 
می باشد که می بایست مدیران دستگاهای خدمات رسان توجه 
داشــته باشند.وی همچنین گفت: تمام خدمات عمدتا از حریم و 
بســتر راه عبور می کند که نیازمند همکاری و همدلی اداره راه و 
حمل و نقل جاده ای می باشــد و خوشــبختانه تا کنون این مهم 

تحقق یافته است.

نشست هم اندیشی بخشدار مرکزی با دهیاران در محل بخشداری برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: این نشســت به ریاســت بخشــدار مرکزی و 
با حضور مســئول فنی و امور عمرانی بخشــداری، مســئول واحد مالی دهیاریها، 
مدیرعامل تعاونی دهیاران و دهیاران دهســتان های شــهرآباد، حبله رود و پشتکوه 
برگزار گردید.بخشدار مرکزی در این نشست با تبریک به مناسبت چهاردهم تیرماه 

روز دهیار و تقدیر و تشکر از زحمات دهیاران بیان داشت: دهیاران با کمترین دستمزد 
و باالترین کارآیی در ســطح روستاها مشغول به کار هستند و ما قدردان زحمات این 
عزیزان هستیم .وی ضمن توصیه به دهیاران جهت تعامل بیشتر با مردم و مشورت 
با شوراهای اسالمی روستا، افزود: اقدامات شما نباید موجب کمرنگ شدن مشارکت 
مردم در عمران و آبادانی روستا شود.حسینی در ادامه در خصوص لزوم برنامه ریزی، 

طراحــی، نظارت و اجرای دقیق پروژه های عمرانی و اجرای پروژه با کیفیت  مطلوب 
تاکید نمود و نقش دهیاران را  در توســعه متوازن روســتا و عمران روستایی  بی بدیل 
دانســت.وی در پایان نیز توســعه صنعت گردشگری بویژه بوم گردی در روستاها را 
موجب درآمدزایی پایدار برای اهالی روســتا دانست و بیان داشت: گردشگری زمینه 

افزایش امکانات در روستاها را فراهم می کند و موجب توسعه روستاها می گردد.

نقش بی بدیل دهیاران در توسعه متوازن روستا و عمران روستایی 

کیومــرث کالنتری، مدیر کل حفاظت محیط 
زیست استان تهران با اشاره به اینکه منطقه شکار 
ممنــوع کاوه ده یکی از بهتریــن مناطق طبیعی 
کشــور بوده و حدود 27 سال تحت مدیریت اداره 
کل حفاظت محیط زیست اســتان است، گفت: 
محدوده کاوه ده 18 ســال در نوبت اضافه شــدن 
به مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست 
است و بیش از 40 درصد حیات وحش استان تهران 
را در خود جای داده و کریدور بســیار مهمی برای 
مهاجرت حیات وحش بین استان های مازندران، 

تهران و سمنان به شمار می رود. 
خبرنــگار جام جم فیروزکــوه: وی با 

بیان اینکه این منطقه واقع در جنوب شهرســتان 
فیروزکوه و از ســال 1370 به منظور کنترل شکار 
و صید تحت نظر اســتان تهران بوده است، افزود: 
برای اولین بار در ســال 81 به عنوان منطقه شکار 
ممنوع معرفی و در ســال 88 نیز مورد تمدید قرار 
گرفت و خوشــبختانه با پیگیری هــای اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان تهران در جلسه اخیر 
شورای عالی محیط زیست به منطقه حفاظت شده 
ارتقاء یافت. کالنتری با اشــاره به اینکه پوشــش 
گیاهی منطقه تحت تأثیــر وضعیت آب و هوایی 
به دلیل اکوتون بودن که بین منطقه خزری، البرز 
مرکزی و فون صحرایی قرار داشته از تنوع گیاهی 
قابل توجهی برخوردار اســت، اظهار داشت: مهره 
داران ایــن منطقه نیز به دلیــل تالقی دو منطقه 
جانوری خزری و البرز مرکزی دارای تنوع زیستی 
باال و با اهمیتی اســت. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست اســتان تهران در ادامه به دالیل ارتقاء این 
محدوده به منطقه حفاظت شــده اشاره داشت و 
گفت: این منطقه به دلیل اینکه چندین بار به عنوان 

منطقه شکار ممنوع تمدید شده، طی سالیان اخیر با 
حفاظتی که از آن صورت پذیرفته از پتانسیل های 
قوی از جمعیت های قوچ و میش استان برخوردار 
بوده و می تواند به عنوان منبع پشتیبانی برای سایر 
زیستگاههایی که در استان و استان های مجاور در 
حال حاضر به دلیل تعارضات و فعالیت های انسانی 
دچار مشــکالت متعددی گردیده اند قلمداد شود.

وی ادامه داد: از طرفی با توجه به اینکه این محدوده 
همجوار با استان مازندران و سمنان است به عنوان 
کریدور حمایتی، تبادل جمعیت قوچ و میش البرز 
مرکزی را بین 3 استان مازندران، سمنان و تهران 
به عهده دارد و مورد حمایت قرار می دهد. کالنتری 
با بیان اینکه از سویی دیگر با توجه به آخرین برآورد 
جمعیتی ســمداران هفت هزار و 71۶ رأس مورد 
تخمین قرار گرفته که بیانگر پتانســیل باالی این 
منطقه می باشــد، تصریح کرد: همچنین افزایش 
پشــتوانه حفاظتی از گونه های ارزشمند جانوری 
ماننــد پلنگ، خرس قهــوه ای، قوچ و میش البرز 
مرکزی، کل و بز، روباه ترکمنی از پســتانداران و 

افعــی البرزی و دماوندی از خزندگان، کبک دری 
و هما از پرندگان و قزل آالی خال قرمز از ماهیان 
که در ســطوح ملی و بین المللــی در حال حاضر 
در طبقه بندی تهدیــد و در معرض خطر انقراض 
ملی می باشــند از جمله دیگر دالیــل ارتقاء این 
منطقه است. وی خاطر نشان کرد: مشاهده مکرر 
و برآورد جمعیتی پلنگ در این منطقه با اســتفاده 
از روش های دوربین تله ای، نشــان از پراکنش و 
تراکم باالیی از این جانور در سطح استان بوده که 
می طلبد مورد حفاظت مناسب قرار گیرد.کالنتری 
گفت: این منطقه درحال حاضر دارای دو پاســگاه 
محیط بانی است که با شرایط جدید باید حداقل دو 
پاســگاه محیط بانی دیگر نیز به آن افزوده شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان تهران 
با تاکید بر اینکه ســازمان حفاظت محیط زیست 
در شهرستان فیروزکوه حافظ حقوق مردم است، 
افزود: حفاظت محیط زیست با منافع قانونی مردم 
در تقابل نبوده و حقوق قانونی تمام ذینفعان محلی 

نیز مورد احترام خواهد بود.

ارتقاء کاوه ده به منطقه حفاظت شده محیط زیست

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

28 تیر ۹8 یک گردشــگر 35 ساله در منطقه 
تنگه واشی جان خود را از دست داد، این موضوع 
به تایید دادستان شهرستان فیروزکوه نیز رسید.

خبرنــگار جام جم فیروزکوه: رضایی 
دادستان فیروزکوه در پاسخ به یکی از خبرنگاران 
در خصوص علت مرگ این گردشگر گفت: این 

موضوع در دست بررسی است. 
به گفته شــاهدان عینی این فرد حوالی تنگه 
دوم دچار تشــنج شده که علی رغم تالش های 
همراهان وی به دلیل عدم پوشــش مخابراتی 
جهت اطالع رســانی و نبــود نیرو های امدادی 
مســتقر در این منطقه سبب شد تا زمان نجات 

این گردشگر 35 ساله از دست رود.

ایــن در حالی بود که تنها نیروهای حاضر در 
این منطقه گردشــگری نیروهای خدوم نیروی 
انتظامی بودند که با اطالع گردشــگران عبوری 
بسرعت خود را به محل حادثه رساندند و ضمن 
وصــول خبر بــه مراکز درمانی شــهر تا قبل از 
رسیدن نیروی های امدادی برای انتقال این فرد 
به نزدیک ترین محل جهت امداد رســانی آماده 
شــده بودند اما متاسفانه در نهایت این فرد جان 

خود را از دست داد.
 این فرد مردی 35 ساله از شهرستان ورامین 
بــوده که برای گــردش آخر هفتــه به منطقه 
تنگه واشی ســفر کرده بود. این گزارش حاکی 
از آن اســت که پیشــتر پایگاه خبری دیمه نیوز 

از نبود مهمترین زیر ســاخت ها در این منطقه 
گردشــگری از جمله نبــود نیروهای امدادی و 
عدم پوشــش مخابراتی به مســئولین اجرایی 
شهرســتان هشــدار داده بود که علی رغم این 
هشدار برخی مسئولین به بی توجهی خود ادامه 

دادند. 
شــاید امروز در صورت پوشــش مناســب 
مخابراتــی و حضور نیروهای امداد رســان در 
این منطقه گردشــگری که هــر هفته میزبان 
هزاران گردشــگر می باشد منجر به نجات این 

فرد می شد. 
حال مسئولین این شهرستان باید پاسخگوی 
نبود نیروهای امدادی و عدم پوشش مخابراتی 

علی رغم مصاحبه های اخیر باشند. شایان ذکر 
اســت  دو دکل BTS متعلق به دو اپراتور تلفن 
همراه بیش از یک سال است که در منطقه تنگه 
واشــی نصب شده اما بدون راه اندازی رها شده 
است، هر چه که علت این امر باشد قطعًا پذیرفته 
نیست که بیش از 12 ماه راه اندازی این دو دکل 

در این منطقه حساس طول بکشد.
با توجه به این اتفاق و هشــدار های دلسوزان 
انقــالب به مســئولین امر در خصــوص نبود 
زیرســاخت های اولیه انتظار مــی رود مدعی 
العموم در این موضوع ورود کرده و با هر مسئولی 
و در هــر جایگاهی که در ایــن امر غفلت کرده 

است برخورد کند.

مرگ یک گردشگر در تنگه واشی

مدیران و شایســته ســاالری در 
سازمان های دولتی

انتخاب و انتصاب مسئولین رده های مختلف اداری و اجرایی 
یکی از مســایل مهم و ضــروری و از وظایف خطیر هر حکومتی 
و از مفاهیم بنیادین در اندیشــه سیاسی اســت، زیرا؛ مهمترین 
عامل دوام یک نظام سیاســی، شایستگی مسئولین آن است. اگر 
مدیران شایسته و تربیت یافته در راس سازمانها قرار گیرند،زیرا؛ 
امروزه شایســته ساالری و اســتفاده از مدیران کارآمد یکی از 
اصول اساســی و عوامل موفقیت ســازمانها در حرکت به سوی 
پویایی و توســعه و تحول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع 

به شمار می رود.
 بنابر این انتخاب افراد در رده های مختلف ســازمانی باید بر 
اساس معیارهایی باشــد تا افراد شایسته جهت تصدی پستهای 

سازمانی انتخاب شوند. 
در همه ســازمانها گزینــش، آموزش و تربیــت حرف های 
مدیران خوب و اثربخش یکی از مشــکالت اساسی است، زیرا؛ 
مشــاغل مدیریتی پیچیده بوده وانجام موفقیت آمیز و اثربخش 
آن در ســازمان نیازمند مجموعه ای از شایســتگیها، مهارتها و 
تواناییها و ویژگیهای خاص می باشــد که فقط در یک سیســتم 
و فرهنگ شایســته ســاالر محقق خواهد شــد. از نظر صاحب 
نظران، یکی از علل مهم ایجاد ناکامی در کســب اهداف کلیدی 
در ســازمانهای دولتی، نبــود مدیران شایســته در نظام اداری 

عنوان شده است.
از اصول مدیریت،صحیح بســتن راه های سوء استفاده افراد، 
به خصوص اطرافیان و بســتگان اســت. اگر زمامدار و مدیر در 
جهت  منافع شــخصی خود گام بردارد دیگر هیچ چیز مانع ســوء 
استفاده  اطرافیان و وابســتگان نخواهد شد و این مسئله موجب 

انهدام  نظام هاست.
نوع نگاه به کار و مســئولیت از مســائل مهم بنیادی در شکل 
گیــری این  اخالق مطلوب در مدیریت و اداره امور است.کســی 
که مســئولیت  و کار را امانت و آن را وســیله عزت و شــکوفایی 
خویــش بداند از کار کردن لذت می برد.از دید حضرت علی علیه 
الســالم انســان با کار کردن نه تنها نقش اقتصادی و اجتماعی 
ایفا می کند بلکه خود را می سازد و رشد می دهد. مدیر نه تنها کار 
را وســیله ای برای شــکوفایی  و بالندگی خود و دیگران می بیند 
بلکه خدمت به بندگان خدا را، وســیله تقرب به پروردگار می داند.

حســین مرادپور، خبرنــگار روزنامــه جام جم 
فیروزکوه

کشف۴0 تن شکر احتکار شده در 
شرق تهران 

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرســتان های اســتان تهران 
از کشــف 40 تن شکر احتکار شده در شرق این استان خبر داد.

خبر نــگار جام جم فیروزکوه: احمد جعفری نســب در 
حاشــیه معرفی رئیس جدید تعزیرات حکومتی شــرق اســتان 
تهران اظهار کرد: اداره کل شهرســتان های اســتان تهران که 
از آغاز ســال جاری فعالیت خود را آغاز کرد، 17 شهرستان را به 
عنــوان زیر مجموعه دارد و با فعالیت این نهاد، روند رســیدگی 
افزایــش یافتــه و نظارت بیشــتری بر بازار و مبــارزه با قاچاق 

صورت می گیرد.
وی افــزود: در این مدت در بحث مبارزه بــا قاچاق، احتکار، 
گران فروشــی و توزیع خارج از شبکه فعالیت های خوبی صورت 
گرفت.مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران 
بیان داشــت: در یک ماهه گذشــته بالغ بر 40 تن شــکر احتکار 
شــده در شرق تهران و از جمله شهرستان دماوند کشف و با افراد 
محتکر برخورد شد.جعفری نســب گفت: با محتکران کاالهای 
اساســی که مردم نیاز ویژه به آن داشتند برخورد شد و بالغ بر 30 
میلیــارد ریال جریمه در بحث وصول درآمد شــدند و این بیانگر 

فعالیت های خوبی است که انجام شد. 
وی تصریــح کــرد: در بحث احتــکار و قاچاق پوشــاک نیز 
پرونده هایی داشــتیم که نیروهای گشت وارد شده و فعالیت های 
خوبــی صورت گرفــت و در بحث احتکار، عــالوه بر کاالهای 
اساســی، ســایر کاالهای مرتبط نیز در شهرســتان هایی مانند 
پیشــوا، ورامین و قرچک وجود داشت که با محتکران برخورد و 

بــه نرخ مصوب دولتی در اختیار مردم قرار گرفت.
جعفری نســب تأکیــد کرد: با توجه به خواســته های دولت و 
افزایش نظارت ها، نســبت به سال گذشــته 12 درصد افزایش 

کشفیات داشتیم.

یادداشت

ارتباط بین انسانها همیشه و در همه حال 
از اهمیــت باالیی برخوردار بوده و هســت. 
راه های ارتباطی از قدیم االیام و با گذشــت 
روزها ، ماه ها و سالها رشد کرده و روز به روز 
بر کمیت و کیفیت آنها افزوده شــده اســت 
و چه بســا از نظر نوع و شــیوه اجرا و نحوه 
اســتفاده نیز مشــمول تغییراتی اساسی و 

بنیادی گردیده اند.
راه های ارتباطی انواع و اقســام فراوانی 
دارد که از جمله آنها می توان به شــبکه های 
اجتماعی ، اینترنت ، گوشی های تلفن همراه 
، تلفنهای ثابت ، وسایل ارتباط جمعی نظیر 
رادیو ، تلویزیون ، روزنامه ها ، مجالت و سایر 
موارد اشــاره کرد که همه و همه در خدمت 
انســان هســتند تا رفاه ، امنیت و آسایش را 
برای این موجود دو پا فراهم سازند .راهها نیز 
یکی از مواردی هستند که در این تقسیمات 
جای می گیرند . راهها در جابجایی انســان ، 
حیوان ، اقالم و کاالها نقشی اساسی داشته 

و به ســه دســته هوایی ، زمینــی و دریایی 
تقسیم می گردند که راه های زمینی موضوع 

مورد نظر ما می باشد.
ابتدایی ترین راه های زمینی را انسان ها 
به کمک حیوانات ایجاد کردند که به راههای 
مالرو معروفند و تا امروز نیز در بســیاری از 
مناطق روســتایی هنوز موجود بوده و مورد 

استفاده قرار می گیرند.
امروزه در شــهرها و روســتاها راه های 
دیگــری نیز دیده می شــوند که به راه های 
شوســه و آســفالت شــهرت دارند که راه 
آســفالته راهی ایمن تر بوده و بیشــتر مورد 
استفاده انسان قرار می گیرد.استفاده مداوم 
و همیشگی از راه آسفالته و نیز تأثیرات آب و 
هوایی و ... باعث ایجاد ترک ، شکاف ، چاله و 
گاهی اوقات دست اندازهایی می گردند که 
باید به ســرعت و با دقتی بســیار باال ترمیم 
گردند تا هم باعث اســتحکام و دوام بیشتر 
راه ها گردد و هم خدایی ناکرده عامل ایجاد 
خطر برای خودروهایی که در این مســیرها 

در حال تردد هستند نشوند. 
هر ســاله شاهد آن هســتیم که به علت 
وجود این اشــکاالت در مسیرهای آسفالته 
، متأسفانه خودروهایی واژگون شده و جان 
چندین نفــر از سرنشــینان آن خودروها با 
خطراتی جدی روبرو شــده یا حتی منجر به 

مرگ انسانها شده اند.
رانندگان به جهت عدم شــناخت کافی از 
خیابان ها و جاده ها با خیالی آســوده در حال 
تردد از این مســیرها هســتند که به ناگاه با 
مانعی )چاله یا دست اندازی( روبرو می شوند 

و تنهــا به این نیت که صدمه ای به اتومبیل 
خود وارد نکنند می خواهند از آن مانع یا بهتر 
بگوییم موانع عبور کنند که ناگاه می بینند در 
حالتی معلق بین زمین و آســمان و چند ثانیه 
بعد در حال فرود به زمین هســتند که باقی 
ماجرا را بهتر اســت نگویــم ، چون تصاویر 
دلخراش صحنه های بعد این ماجراها برای 
بســیاری از خوانندگان گرامی ممکن است 

ناخوشایند باشد.
متأســفانه شهرســتان ما بویژه شهر ما 
)فیروزکوه( نیز از این قاعده مســتثنی نبوده 
و روز به روز بیش از پیش شــاهد آن هستیم 
که این به قولی چاله چوله ها در خیابان های 
مــان ایجاد می شــوند و گویی مســئولین 
محترم و دلســوز نیز سر آن ندارند که چاره 

ای در این خصوص بیندیشند. 
وقتی گذری در شهر کنیم ، خود را به ناگاه 
در پیست اتومبیلرانی خواهیم یافت که باید 
موانع و چاله ها را یکی پس از دیگری پشــت 
ســر بگذاریم و در پایان اگر ، تأکید می کنم 
اگر با موفقیت توانســتیم آنها را پشــت سر 
بگذاریم برنده این مســابقه مهیج و در عین 
حال ســوهان روح خواهیم بود.تاوانش هم 
رفتن به تعمیرگاه اســت که در نهایت بازنده 

این بازی من و شماییم. 
گاهی اوقات نیز خیابان های شــهر را با 
زمین کشــاورزی آماده به کشــت که قرار 
است در آنها سیب زمینی کشت شود اشتباه 
می گیریم . آه! ســیب زمینی ... داغ دلم تازه 
شــد ، خوراکی بسیار لذیذی که تا چند وقت 
پیش ، هم مکّملی بود بر ســر ســفره اغنیا و 

هم تمام هستی ضعفا که با آن انواع و اقسام 
شکم ها را می شد ُپر کرد .

 اما حاال چه؟ ســیب زمینــی هم وقتی 
فهمیــد تورم دامــن همه را گرفتــه جز او 
... دســت به کار شــد و خودش ، خودش را 
انداخت در دامن تورم !!! بگذریم صحبت از 
سطح زیر کشت ببخشید سطح خیابان های 
شــهر و دیارمان بود کــه الحق و االنصاف 
نمی شــود فهمید که خیابان هســتند یا؟!!! 
تنها مزیتی هم که دارند این اســت که شده 
اند کمک حال جلوبندی ســازی ها و لوازم 
یدکی فروشی ها که البته در راستای مبحث 
اشــتغالزایی اگر به ایــن موضوع فکر کنیم 
می توان به این همت واالی مسئولین نمره 

قبولی داد.
مع األسف این وضعیت بغرنج و نابسامان 
ســطح خیابان ها و جاده های شهرستان ، به 
دلیل قرار گرفتن فیروزکوه در مسیر عبوری 
سه استان بزرگ تهران، سمنان و مازندران 
از یک ســو و نیز دارا بودن پتانســیل های 
بسیار باالی صنعت توریست از سویی دیگر 
و خصوصًا وجود مردمی فهیم ، ارزشــمند و 
دلســوز برای این کشور و این نظام مقدس، 
الزم اســت با تصمیمی بجا و قاطع از سوی 
شورای شــهر و شهرستان و دیگر مسئولین 
مربوطه هر چه ســریعتر بســامان گردد تا 
شهرســتان فیروزکوه مانند همیشــه و به 
نحوی مطلوب تر میزبانی شایســته باشــد 

برای مردم دوست داشتنی ایران زمین.
مجتبی میرزایی

راه یا بیراه ؟

به منظور افزایش ضریب امنیت اجتماعی و نیز ترسیم 
سیمای مناسب شــهری، 11 تکدی گر از سطح شهر با 
دستور دادستان شهرستان و توسط اداره بهزیستی جمع 

آوری شدند.
خبــر نگار جام جــم فیروزکوه: علــی اصغر 
عموزاده رئیس اداره بهزیســتی شهرستان فیروزکوه در 
این خصوص گفت :این افراد در ســنین و جنسیت های 
مختلف و از شــهرهای دیگر وارد شهرستان شده و طبق 

یک برنامه روزی مدون ،اقدام به تکدی گری می کردند.
 وی با اشــاره به اینکه این موضوع بعد از دستور مقام 
قضایی در دستور کار بهزیســتی شهرستان قرار گرفت 
افزود: با همکاری نیروی انتظامی در یک رفتار اجتماعی 
11 تکدگری شناســایی ،ســازماندهی و به مکان اصلی 
زندگیشان منتقل شدند عموزاده در خصوص هویت این 
تکدی گران گفت :اکثریت آنها از شــهرهای شمالی به 

شهرستان آمده بودند.

با دستور دادستان شهرستان صورت پذیرفت؛ 

11 متکدی از سطح شهر جمع آوری شدند 

یادداشت
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جلسه شــورای آرد و نان شهرســتان فیروزکوه به ریاست معاونت برنامه 
ریزی، اداری و مالی فرمانداری و با حضور بخشدار ارجمند، رئیس اداره صمت 
و دیگر مســئولین مربوطه در محل اداره صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهین خلیل ارجمندی در این جلسه گفت: 
با توجه به به قرار داشــتن در فصل تابستان وحضور مسافران و گردشگران در 

شهرستان فیروزکوه تامین نان مورد نیاز ضروری است تا در این ایام با کمبود 
آرد و مســائلی که عرضه نان را دچار مشکل می کند مواجه نشویم.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر نانوایی های سطح شهرستان اظهار داشت: 
نانوایی هایی که در شهرســتان فعالیت دارند باید از نظر دولتی و آزادپز بودن، 
نرخ و وزن نان مشــخص باشــند و این مســائل با نصب تابلو و بنر به اطالع 

مشتریان برسد.
معاونــت برنامه ریزی در پایان خواســتار ارائه گــزارش و نظارت روزانه 
بازرســان شد و تاکید کرد: بازرســان ضمن ارائه گزارش روزانه به فرمانداری 
باید با سرعت بیشتری پیگیر گزارشات و تخلفات باشند تا زمینه رضایت بیش 

از پیش شهروندان فراهم شود.

باید بر فعالیت نانوایی ها نظارت کرد 

مهدی یوســفی جمارانی فرماندار فیروزکوه 
در نشســت بــا رحمانــی وزیر صنعــت معدن و 
تجارت گفت: شهرســتان فیروزکوه با دارا بودن 
دو شــهرک صنعتی از ظرفیت مناســبی در حوزه 
صنعت برخوردار می باشــد که در سال های اخیر 
با استقبال خوب ســرمایه گذاران بخش صنعت 

همراه بوده است.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: فرماندار 
فیروزکوه با اشــاره به لزوم تامین زیرساخت های 
شــهرک های صنعتی فیروزکوه گفت: شــهرک 
صنعتی علیدره از جمله مناطق صنعتی می باشــد 
که با وجود اســتقرار 53 واحــد صنعتی بزرگ و 
کوچک با مشــکالت زیر ســاختی مواجه است. 
وی یکی از مشکالت اساسی این منطقه صنعتی 
را تامیــن آب مورد نیاز صنایع دانســت و افزود: 
عملیات انتقال آب از سد نمرود به شهرک صنعتی 
علیدره به میزان 3 میلیون متر آغاز شــده اســت 
کــه اتمام این پروژه نیازمند ســرعت بیشــتری 
می باشــد. وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکالت 
موجود در شــهرک صنعتی علیــدره لزوم احداث 
پســت ۶3 کیلو ولتی جهت تامین برق مورد نیاز 
در فاز توســعه این شهرک صنعتی است. نماینده 
عالی دولت در شهرســتان فیروزکوه تصریح کرد: 

با توجــه به ظرفیت های اقتصــادی فیروزکوه و 
شرایط قانون استقرارصنایع در شعاع خارج از 120 
کیلومتری، ایجاد مشــوق جهت ترغیب سرمایه 
گذاران به منظور سرمایه گذاری در شهرک های 
صنعتی این شهرستان ضروری است. جمارانی با 
اشاره به عدم همکاری بانکهای عامل در پرداخت 
تســهیالت رونق تولید به دلیل کمبود تخصیص 
منابع از صندوق توســعه ملی گفــت: تعدادی از 
صنایع نیمه تعطیل در شهرستان با مشکل کمبود 
نقدینگی مواجه هســتند که خروج از این شرایط 
مســتلزم تخصیص تسهیالت کم بهره به صنایع 
مذکور جهت تامین سرمایه در گردش و نوسازی 
و باز ســازی ماشین آالت مستهلک خطوط تولید 

می باشد. 
وی با بیان اینکه مشــکل مواد پتروشــیمی و 
تخصیــص مواد از بورس برای واحدهای فعال در 
عرصه تولید وجود دارد افزود: پرداخت تسهیالت 
کم بهره به صاحبان معادن جهت نوسازی ماشین 
آالت به دلیل فرســودگی ماشین آالت و کاهش 
راندمان بهره بــرداری نیز می تواند راهگشــای 
معــدن داران باشــد. وی اظهار داشــت: تامین 
ســوخت گازوئیل واحدهای صنعتــی و معادن با 
وجود اینکه با تایید مقدار گازوئیل مصرفی صنایع 

از ســوی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
همراه است اما شرکت فرآورده های نفتی در زمان 
تحویل مقدار سوخت را )به دلیل احتساب مصرف 
گازوئیل بر اساس میزان تولید( کاهش می دهد.

رفع محدودیت اســتقرار صنایع در 
شعاع 1۲0 کیلومتری تهران، روی میز 

وزیر صمت 
نماینــده مــردم شهرســتان های دماوند و 
فیروزکوه در مجلــس از پیگیری رفع محدودیت 
فعالیت صنایع در شــعاع 120 کیلومتری تهران 

توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
 قاســم میرزایی نیکــو در حاشــیه نشســت 
مســؤوالن دماوند و فیروزکوه بــا وزیر صنعت، 
معــدن اظهار کرد: در نشســتی که بــا رحمانی، 
وزیر صمت داشــتیم  خواسته های دو شهرستان 
دماوند و فیروزکوه در بخش صنایع و بازرگانی که 

اکثریت مردم با آنها مواجه هستند، مطرح شد.
وی افــزود: مهم ترین مطلب در این نشســت 
در خصــوص شــهرک های صنعتــی بــود که 
ایــن شــهرک ها بتواننــد کیفیــت الزم برای 
خدمات رســانی و تولید را داشــته باشــند؛ باید 
مشکالت خدمات اولیه این شهرک ها شامل آب 
و بــرق رفع و همچنین اعطای تســهیالت برای 

آنها فراهم شود.

اختیــار تــام فرمانــداران بــرای 
ساماندهی معادن

نماینــده مــردم شهرســتان های دماوند و 
فیروزکوه در مجلس با بیان اینکه عده ای اراضی 
را در شــهرک های صنعتی با اخذ مجوز و خدمات 
دریافــت می کنند، اما فعالیتی را انجام نمی دهند، 
گفت: در این زمینه، اراضی واگذار شده از کسانی 
کــه نتوانســتند فعالیتی را انجــام دهند، خلع ید 
می شــود و این اراضی به کســانی واگذار خواهد 
شد که سرمایه و امکانات الزم را برای کار دارند.

میرزایی نیکــو تصریح کرد: بحــث دیگر در 
خصوص شــرکت ها یــا مراکز تولیــدی کالنی 
اســت که از صندوق توسعه درخواست تسهیالت 
داشته اند؛ همچون شرکت لنت ترمز در فیروزکوه 
کــه در صورت راه اندازی بــرای 250 تا 400 نفر 
اشتغال  ایجاد می کند و در این زمینه، وزیر صمت 
دستور تسهیل گیری را صادر کرد. وی با اشاره به 
مشــکالت معادن در منطقــه دماوند و فیروزکوه 
بیان کرد: در این خصوص نیز قرار شــد که برای 
ساماندهی معادن اختیار تام به فرمانداران دماوند 
و فیروزکوه داده شود تا با برگزاری کارگروه معادن 

بتوانند مسائل را پیش ببرند.

* فعالیــت صنایــع در بعضی نقاط 
می تواند احیاگر باشد

نماینــده مــردم شهرســتان های دماوند و 
فیروزکوه در مجلس افزود: یکی از مباحث مطرح 
شــده در خصوص تأمین مــواد غذایی مورد نیاز 
بود که در ســهمیه بندی اولویت به شهرســتان 
فیروزکوه داده خواهد شد؛ هرچند اکنون مشکلی 
در توزیــع مواد غذایی و کاالی اساســی با توجه 
به ســهمیه اســتان تهران در دماوند و فیروزکوه 

وجود ندارد.
میرزایی نیکو به مصوبه محدودیت اســتقرار 
صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران اشاره کرد و 
گفت: لغو یا تغییر این مصوبه توسط وزیر صمت در 
حال پیگیری است؛ این مصوبه در حالی در گذشته 
توسط هیأت وزیران وقت مصوب شد که فعالیت 
صنایع در بعضــی نقاط می تواند احیاگر باشــد؛ 
بنابرایــن طرحی در این خصــوص به اتفاق نظر 
استان تهران به هیأت دولت برای تصویب ارسال 
شده است.وی تأکید کرد: هیأت وزیران می تواند 
صنایع مختلف را دســته بندی کند که هر کدام از 
آنها در چه محدوده ای مجوز فعالیت اخذ کنند، نه 
اینکه تمام صنایع از شــعاع 120 کیلومتری شهر 

تهران خارج شوند.

در نشست فرماندار فیروزکوه با وزیر صمت مطرح شد؛

شهرکی با ۵3 واحد تولیدی، اما اسیر مشکالت زیر ساختی

ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

نوشداروی تورزیع الســتیک با استفاده از ارز دولتی 
طــی ماه های گذشــته عالجی ملموس بر مشــکالت 
صنعت حمل و نقل شهرســتان شــده بود که این مهم با 
ششمین مرحله از توزیع این کاالی اساسی صنعت حمل 

و نقل وارد مرحله ای جدید شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: سعید کیانی رئیس 
اداره صمت شهرســتان فیروزکوه از آغاز توزیع ششمین 
مرحله از توزیع الســتیک دولتی در شهرستان فیروزکوه 

خبر داد. 
وی گفت :این مرحله از توزیع الســتیک دولتی  از24 
تیر ماه با محوریت اداره صمت شهرستان توسط عاملین 
فروش آغاز شده است کیانی با اشاره به اینکه آقایان امین 
سهرابی ،سعید ســهرابی ،بابا علی کمالی عاملین توزیع 
می باشــند تصریح کرد :در ســبد توزیع عاملین معرفی 
شــده عالوه بر الستیک ایرانی ،الســتیک خارجی نیز 

وجود دارد. 
رئیس اداره صمت شهرستان فیروزکوه توزیع چندین 
مرحله از الستیک دولتی را مناسب ارزیابی و خاطر نشان 
کرد :این طرح به دو صورت درون شهری و برون شهری 
در حال انجام که موضوع درون شــهری آن با محوریت 

اداره صمت و برون شهری آن با محوریت اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای انجام خواهد پذیرفت. 

سعید کیانی خاطر نشان کرد :روال دریافت بدین گونه 
بوده که رانندگان ســنگین با ارائه مدارک و مســتندات 
خویــش بــه اداره راهــداری مراجعه و بعــد از تکمیل 
مســتندات توســط آن نهاد به عاملین فــروش معرفی 

خواهند داشت. 
کیانی یادآور شــد :ناوگان درون شهری و معادن نیز 
با ارائه مســتندات خویش به اداره صمت شهرســتان به 

عاملین فروش معرفی خواهند شد. 
وی در پایان یادآور شد :تعدد دریافت الستیک عالوه 
بــر میزان پیمایش ناوگان به نوع بارگیر آن نیز بســتگی 

خواهد داشت.

ششــمین مرحله از توزیع الستیک 
دولتی آغاز شد 

نبود سونوگرافی؛ دردی بر دردها
در دوران مدیریت قبلی بیمارســتان وجود ســونوگرافی 
سبب شده بود تا بسیاری از بیمارانی که نیاز مبرم به استفاده 
از این خدمات را داشــته بتوانند از خدمات این مرکز بخوبی 
استفاده کرده و مدیریت بیمارستان هم تا حد امکان توانسته 
بــود رضایت خاطر شــهروندان را جلب کند.  اما متاســفانه 
بعد از رفتن دکتر ســونوگرافی سابق علی رغم تالش های 
دکتر خسروی،پزشــکی در این بخش مســتقر نشده و این 
موضوع به ســوهان روحی برای شــهروندان و بخصوص 
بانوان تبدیل شــده است.  طبق گزارشات واصله بسیاری از 
مراجعین نیازمند به سونوگرافی برای رفع نیاز خویش راهی 

شهرســتان های دماوند و سمنان شــده و علی رغم تحمل 
گرمای طاقت فرسا،مجبورند سختی راه و هزینه های دیگر 
را نیز به جان بخرند.  دکتر خســروی رئیس بیمارستان نیز در 
جلسه پرسش و پاسخ مسئولین در پاسخ به سوال شهروندی 
که مراتب اعتراض این موضوع را اعالم داشــته بود از عدم 
رغبت پزشــکان برای حضور در شهرســتان سخن  گفت و 
وعده پیگیری این موضوع را داد. علی رغم گذشــت چندین 
ماه از وعده رئیس بیمارستان متاسفانه هنوز توفیقی حاصل 
نشده و همچنان شهروندان اندر خم شهرستان های مجاور 

هستند.
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تجلیــل از اتحادیه پارچه 
شهرســتان  فروشــان  

فیروزکوه 

همایش بزرگ سراســری پوشاک کشور در 
هتل فردوسی تهران از هشت صبح تا هفت شب 

سی ام تیر ماه برگزار گردید.
دراین سمینار به بررسی معضالت وچگونگی 
برون رفت مشــکالت صنعت پوشاک در تولید 
، توزیع وواردات آن پرداخته شــده بود در پایان 
بــه اتحادیه برتــر لوح تقدیر اهــدا که مجتبی 
درویش متولی بــه نمایندگی از طرف اعضای 
محترم اتحادیه پارچه وپوشــاک شهرســتان 
فیروزکوه،این لوح را دریافت نمود این  همایش 
با حضور قریب به دویســت اتحادیه پوشــاک 

کشوربرگزار گردید.

روایتی از شاهنامه خوانی 
هنرمند فیروزکوهی 

یعقوبلو  فریبــا 
از فعالیــن عرصه 
هنری و نمایشــی 
از  شهرســتان 
هنرمند  درخشش 
هــی  کو ز و فیر
نوزدهمیــن  در 
جشنوراره هنری سنتی آئینی در آینده نزدیک خبر 
داد.  وی گفت :این جشــنواره آئینی از 1۹ مرداد 
لغایت 2۶ مرداد ۹8 در تهران برگزار خواهد شــد 
رئیس انجمن نقالی شهرستان فیروزکوه تصریح 
کرد : در این جشنواره  مارال برین هنرمند انجمن 
نقالی شهرســتان در بخش نقالــی و روایتگری 

هنرنمایی خواهد کرد.

شرایط ازدواج مجدد مردان
اگر چه در فقه اســالمی 
محدودیتــی به جز شــرط 
عدالت بــرای ازدواج مجدد 
تا چهار همسر، برای مردان 
دیده نشده است، اما در سال 
1353 و بــا تصویب ماده 1۶ 
قانون حمایت از خانــواده، این موضوع به کلی دگرگون 
شد به طوری که قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد 
مــردان قرار داده ومقرر کرده اســت که مرد نمی تواند با 
داشــتن زن، همســر دوم اختیار کند  مگر در موارد ذیل: 

1- رضایت همسر اول 
2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

 3- عدم تمکین زن از شوهر
 4- ابتالء زن به جنون یا امراض صعب العالج 

5- محکومیت زن به حبس بیش از ۶ ماه
 ۶- ابتالء زن به هر گونه اعتیاد مضر

 7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
 8- عقیم بودن زن 

۹- غایب مفقوداالثر شدن زن 
قنبرعلی وران، وکیــل پایه یک   
دادگستری 

خانه بهداشــت روســتای 
سرانزا افتتاح می شود 

فرمانــدار فیروزکوه از آماده ســازی خانه بهداشــت 
روستای سرانزا تا هفته دولت خبر داد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهدی یوســفی 
جمارانی گفت: ساخت خانه بهداشت سرانزا به متراژ 100 
متر مربع وبا مبلغ 153 میلیون تومان از جمله پروژه های 
نیمه تمام می باشــد که عملیات آن در سال ۹۶ آغاز شده 
اســت. فرماندار فیروزکوه با اشــاره به اینکه تکمیل این 
پروژه یکی از برنامه های پیش بینی شــده در سال جاری 
است افزود: اعتبار این پروژه با همکاری وزارت بهداشت، 
اســتانداری و دانشگاه شهید بهشــتی تامین شده است 
که امیدوارم تاهفته دولت افتتاح شــود. وی همچنین از 
پیشــرفت 40درصدی خانه بهداشت روستای مهن خبر 
داد و گفــت: با تغییر پیمانــکار و تامین اعتبار مجدد روند 
ادامه عملیات ساخت این خانه بهداشت نیز آغاز می شود.

مســابقات بدمینتون دانشجویان سراسر کشور دانشگاه آزاد اسالمی از 14 تا 18 تیر 
ســال جاری به میزبانی واحد فیروزکوه این دانشــگاه برگزار  و تیم شــهر ری فاتح این 

تورنمنت ورزشی شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: در این مسابقات دانشجویان واحدهای آذربایجان 

شــرقی، شهرری، خراســان رضوی، زنجان، سمنان، علوم و تحقیقات تهران، قزوین، 
کردستان، کرمانشاه، گلستان، استان مرکزی، همدان و یزد حضور داشتند.

در پایان  این مسابقات دانشجویان تیم دانشجویان واحد شهرری دانشگاه آزاد اسالمی 
به عنوان مقام اول، تیم دانشجویان واحد گلستان این دانشگاه مقام دوم و تیم دانشجویان 

واحدهای کرمانشــاه و قزوین مشترکاً مقام سوم را کسب کردند. همچنین کاپ اخالق 
مســابقات بدمینتون دانشجویان سراسر کشور دانشگاه آزاد اسالمی به استان مرکزی 
)اراک( تعلق گرفت.به دانشــجویان مقام آور مسابقات استانی و کشوری دانشگاه آزاد 

اسالمی تخفیف شهریه تعلق می گیرد.

تیم شهر ری؛ فاتح مسابقات قهرمانی بدمینتون دانشجویان کشور 

شهردار فیروزکوه گفت :قراردادشهربازی شهرداری 
بابخش خصوصی منعقد و مقررشدسرمایه گذارنسبت 
به بازســازی وسایل بازی نصب شــده درشهربازی 
وهمچنیــن خریداری ونصب وتجهیزچنددســتگاه 
وسایل جدیدوپیشــرفته درشهربازی شهرداری اقدام 

کند.
 وی تصریح کرد: براین اســاس سرمایه گذارآماده 
ســازی و محوطه ســازی مجموعه را شروع ولیکن 

نتوانسته به تمامی تعهداتش آنهم درموعدمقررزمانی 
تعریف شــده اقدام وبراســاس مفادقراردادفیمابین 
مقدمات فســخ وابطال قراردادرافراهم نموده اســت.  
پرج با اشــاره به اینکه کرارا تذکرات شــفاهی وکتبی 
به طرف ســرمایه گذارداده شــد تاکید کرد : متاسفانه 
طرف قراردادبه تعهدات خود درموعدزمانی قیدشــده 
درقرارداد عمل ننموده واین امر سبب شد تا مورد وجهه 
قضایی به خود بگیرد. شهردار فیروزکوه ادامه داد: بدوا 
دستور پلمب مجموعه شهربازی شهرداری توسط مقام 
محترم قضائی صادر تا متعاقبا با تعیین وقت نســبت 
بصدورحکم فسخ و یا ادامه فعالیت سرمایه گذارتعیین 
و.... اقدام گردد.منتخب شورای دوره چهارم و پنجم در 
پایان خاطر نشان کرد: ســرمایه گذارشهربازی علت 
اصلی عدم تحقق تعهدات خویش رانوســانات قیمت 

تجهیزات ووسایل شهربازی دربازاربرشمردند.

شهربازی فیروزکوه پلمب شد 

خبر

7 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

گلباران مزار شــهدای گمنام 
فیروزکووه واقع در دانشگاه آزاد 
اسالمی این شهر، صبح روز پنج 
شــنبه 20 تیر ۹8 توسط پرسنل 
بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
فیروزکوه و تعــدادی از خانواده 
های معظم ایثارگر انجام گردید. 

در این مراســم کــه با هدف 
ترویــج فرهنگ عفاف و حجاب 
انجام شــد، ضمن گلباران مزار 
شــهدا و تجدید میثــاق با آنان ؛ 
پرسنل بنیاد با اهدای شاخه گل 
به بانــوان محجبه خانواده های 
معظم شــهدا و ایثارگــر از آنان 

تقدیر نمودند. 
نیکدل در این مراســم بیان 
داشــت: امیدواریــم خداونــد 
توفیق خدمت بــه خانواده های 
شــهدا را به ما بدهــد و تا ابد از 
ما نگیرد و قــدم هایی که برای 
حفــظ ارزش عفــاف و حجاب 
برداشتید، خداوند ذخیره آخرت 
شما گرداند. برادر شهید ولی اله 
قدمی در این مراسم به نمایندگی 
از خانواده هــای معظم ایثارگر ؛ 
ضمــن خوش آمد گویی به آقای 
نیکدل گفت: خیلی خوشــحالیم 
که مــی بینیم حضرتعالی در بدو 
ورود کار خود را با توجه به شهدا 
و گرامیداشت آنان آغاز نمودید.

گلباران مزار شهدای گمنام 
فیروزکوه 

معاون عمرانی فرماندار با اشاره به اینکه میدان 
امام علــی)ع( تا میدان امیــری فیروزکوهی در 
طرح تفصیلی شــهرداری قرار گرفته است،گفت: 
ســازمان حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری بر 
اســاس مصوبه شــورای ترافیک نسبت به ایمن 
ســازی تابلوها و رفع مشــکل پــل هوایی و رفع 

مشکل سایر عالئم ترافیکی اقدام نماید.
خبرنگار جام جم فیروزکوه :وی افزود: 
در این جلســه مقرر گردید تــا ظرف مدت 2 ماه 
ماشین ثبت تخلفات و کنترل ترافیک سطح شهر 
توسط ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
راه اندازی شــود. وی تصریح کــرد: جمع آوری 
کلیه سد معبرهای محور های اصلی برون شهری 
توســط اداره راهداری و حمــل و نقل جاده ای و 
محورهای درون شــهری توسط سازمان حمل و 

نقل و ترافیک شــهرداری از دیگر مصوبات این 
جلســه بود. حیدر قلی قاســم زاده در این جلسه 
گفت:بــا توجه به شناســایی 11 نقطه حادثه خیز 
در ســطح شــهر فیروزکوه توســط پلیس راهور 
و اعالم آن به ســازمان حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری،مقرر گردید آن ســازمان نسبت به 

اصالح نقاط حادثه خیز اقدام نماید

شناسایی11 نقطه حادثه خیز در فیروزکوه 

یادداشت

مهــدی یوســفی جمارانــی، 
فرماندار فیروزکــوه با اعالم خبر 
اتمام لوله گذاری پروژه گازرسانی 
به روســتاهای گچــه و دریابک 
در جمــع خبرنگاران با اشــاره به 
بهــره برداری و کلنــگ زنی چند 
طرح گازرســانی تا پایان سال در 
شهرستان فیروزکوه گفت: در این 
راستا پروژه گازرسانی به 27 روستا 
از ابتدای ســال آغاز شده است که 
بر اساس گزارشات کارشناسان تا 
پایان ســال جاری به بهره برداری 

می رسد.
خبرنــگار جــام جــم 
فیروزکوه: وی با اشــاره به اتمام 
عملیات پــروژه لوله گذاری گاز به 

روســتاهای گچه و دریابک افزود: 
گازرســانی به روســتاهای گچه 
و دریابــک از اوایل ســال جاری 
آغاز شــده که حــدود 5 کیلومتر 
لولــه گذاری انجام گرفته اســت.  
یوســفی جمارانی گفت: عملیات 
لوله گذاری در روستای گچه 5/3 
کیلومتر وروســتای دریابک 5/1 
کیلومترمی باشــد که با اتمام این 

پروژه 121 خانوار از این نعمت الهی 
بر خوردار می شوند. وی گازرسانی 
به روستای طرود را نیز یکی از این 
طرح ها دانست و افزود: گازرسانی 
به روســتای طــرود از اواســط 
اردیبهشت ســال جاری آغاز شده 
اســت که هم اکنون عملیات لوله 
گذاری در این روســتا نیز به اتمام 

رسیده است.

پایان لوله گذاری گاز روستاهای 
گچه ودریابک 



* فعاالن سیاسی شهرستان  گرد هم جمع شدند: 
نشست هم اندیشی فعالین سیاسی شهرستان با حضور حشمتیان 
نائب رئیس خانه احزاب و نماینده ادوار مجلس ،مهدی یوســفی 
جمارانی فرماندار،حمزه امرایی معاون سیاسی انتظامی و جمعی 
از فعالین سیاسی در سالن اجتماعات شماره یک فرمانداری  برگزار 

شد. 
* بررسی و رفع مسائل و مشکالت روستای دهین 
و هرانده : جلســه بررسی و رفع مسائل و مشکالت روستاهای 
دهین و هرانده به ریاســت بخشــدار مرکزی و با حضور مسئول 
فنی و امور عمرانی بخشــداری، رئیس و کارشناس بنیاد مسکن 
شهرســتان، شــورای اسالمی و دهیار روســتای دهین و دهیار 

روستای هرانده در محل بخشداری مرکزی برگزار گردید.
* برد تیــم نونهاالن میعاد: تیم فوتبال نونهاالن میعاد 
فیروزکوه در اولین دیدار دوســتانه مقابل تیم صبامهر ورامین در 
مجموعه ورزشــی آزادگان فیروزکوه به برتری سه بر یک دست 
یافت. هر سه گل این دیدار را برای میعاد باربد کتال به ثمر رساند. 
تیم نونهاالن میعاد فیروزکوه خود را برای حضور در مسابقات لیگ 

شمال شرق تهران آماده می کند.
* پلمب نانوایی متخلف  : یک واحد نانوایی توسط بازرسان 
بهداشــت محیط فیروزکوه در راستای اجرای قانون اصالح ماده 
13قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی پلمب شد.

* سردار کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی شرق 
اســتان تهران شــد : با حکم فرمانده ناجا  سردار کیومرث 
عزیزی به عنوان فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران معرفی 
شد.ســردار ناظری ادامه خدمت خود را در استان کرمان سپری 

خواهد کرد.
* شکســت تیم بانوان میعاد در شــهر قدس:به 
مناســبت والدت حضرت معصومه)س( وروزدختر تیم فوتسال 
بانوان میعاد فیروزکوه دریک دیداردوستانه درسالن شهدای مدافع 
حرم به مصاف تیم بانوان شــهر قدس که ازبازیکنان لیگ برتری 
اســتفاده می کرد به میدان رفت. در این دیدارجذاب وتماشــایی 
تیم نوپای میعــاد فیروزکوه با نتیجه ۶ بر 4 بازی را به تیم حریف 

واگذار کرد.
* بررســی و رفع موانع و مشکالت طرح آبیاری 
تحت فشار تجمیعی روستای دهین : جلسه ای به ریاست 
بخشــدار مرکزی و با حضور کارشناس پیگیری حوزه فرماندار، 
مسئول فنی و امور عمرانی بخشداری، رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری، نمایندگان ادارات جهاد کشــاورزی، امورآب، برق 
و شورای اسالمی و دهیار روســتای دهین برگزار گردید.در این 
جلســه پس از بحث و گفتگو در خصوص رفع موانع و مشکالت 

موجود تصمیماتی اتخاذ گردید.
* پلمــب واحد های صنفی متخلــف  :یک واحد بین 
راهی و یک واحد ســوپرمارکت توسط بازرسان بهداشت محیط 

فیروزکوه در راســتای اجرای قانون اصــالح ماده 13قانون مواد 
خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی پلمب شدند.

* بررسی مشکالت تعاونی انار کاران مهر محمود 
آباد شهرستان فیروزکوه :بررســی مشکالت تعاونی انار 
کاران مهر محمود آباد به ریاســت فرماندار فیروزکوه و با حضور 
معاون برنامه ریزی فرماندار ،بخشــدار مرکزی و اعضای هیات 
مدیره تعاونــی انارکاران مهر محمود آبــاد در محل فرمانداری 

برگزار شد.
* افتخاري براي باشگاه پدیده سازان  ؛ قهرمانی 
کیوکوشــین کاراته ماتسوشیما اســتان  :مسابقات 
قهرمانی کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان تهران در روز پنج 
شــنبه؛ 13 تیر در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد که 
در این مسابقات فرسان فخرآور و محمدرضا اسفندیار مقام اول و 
مدال طال و محمدرضا میرزایی و محمد فخرآور مقام سوم و مدال 

برنز را کسب کردند.
* دیدار با خانواده شهید دفاع مقدس :درراستای ارج 
نهادن به مقام شامخ شهدا ،سرهنگ دوم پاسدار غالمعلی درویش 
متولی فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان با خانواده سردار 

شهید همت اهلل متو دیدار کرد.
* یک افتخار ورزشی : محمد مهدی جعفرزاده موی تای 
کار نوجوان فیروزکوه در اردوی تیم اســتان تهران جهت شرکت 

در بازیهای استعدادهای برتر کشور حضور پیدا کرد. 
* ســتارگان شرق؛ فاتح جام مســابقات مینی 
والیبال : مسابقات مینی والیبال در محدوده سنی متولدین سال 
83 به صورت فشــرده در روزهای پنجشنبه و جمعه،21 و 22 تیر  
برگــزار و بعد از دو روز رقابت در بین 5 تیم حاضر ،تیم ســتارگان 
شرق موفق شد با عبور از سد تیم امید جام قهرمانی را به خانه ببرد.

* جمــع آوری حــدود 300 قطعــه پرنده بومی 
غیرمجاز در حاشیه جاده تهران – فیروزکوه : در گشت 
مشترک جمع آوری طیور بومی غیرمجاز که با دستور دادستان و 
حضور نمایندگانی از فرمانداری، جهاد کشــاورزی، دامپزشکی، 
راهداری، بهداشت محیط، اصناف و شهرداری و نیروی انتظامی 
حدود 300 قطعه پرنده بومی غیرمجاز جمع آوری گردید.امامی، 
رئیس دامپزشــکی شهرستان دماوند در این رابطه گفت: مردم از 
خریــد طیور بومی غیر ایمن به علــت خطر ابتال به بیماری های 

مشترک، در مسیرهای مواصالتی اکیدا خودداری نمایند.
* بازدید فرماندار شهرســتان از شرکت تهران 
گوار :مهدی یوســفی جمارانی به همراه معــاون برنامه ریزی 
فرمانداری و اعضای ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان 
با حضور در شرکت تهران گوار )شرکت جوجو(به بررسی مسائل 
و مشــکالت این واحد صنعتی پرداختند.گفتنی است مشکالت 
مطرح شــده این واحد صنعتی قطعی برق و کمبود سوخت برای 

ژنراتور، سرعت کم اینترنت عنوان 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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رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی
آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی

مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتال
حافظواندر چمن فکنده زفریاد غلغلی

چند خط خبر

حســن بیگی به عنوان رئیس تعزیرات حکومتی شرق استان 
تهران معرفی شد.

در نشســتی بــا حضــور مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی 
شهرســتان های اســتان تهران، حســن بیگی به عنوان رئیس 

تعزیــرات حکومتــی شهرســتان های دماوند، پردیــس و ... 
فیروزکوه معارفه شد.

همچنین از تالش های مصطفی متو، رئیس ســابق تعزیرات 
حکومتی شــرق استان تهران در این نشست، تقدیر شد.

رئیس جدید تعزیرات حکومتی شرق استان 
تهران معرفی شد  

در راســتای اجرای طرح جوانه های صالحین حوزه مقاومت 
بســیج 2 روح اهلل با همکاری هیئت فوتبال شهرستان فیروزکوه 
اقدام به برگزاری یکدوره مســابقه چهارجانبــه فوتبال نموده 

است. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: تیم های شــرکت کننده 
در این دوره از مســابقات از روستا های طارس، جلیزجند، بادرود 
و شــهرآباد بوده اند که نهایتا پس از ســه هفته بازی به صورت 
دوره ای ؛ تیــم طارس بــه مقام قهرمانی، تیم شــهرآباد نائب 
قهرمانی، تیم بادرود مقام سوم وتیم جلیزجند به عنوان چهارمی 

و همچنین تیم اخالق انتخاب شد.
در مراســم اختتامیه با حضور فرمانده سپاه شهرستان، رئیس 
اداره ورزش و جوانــان، رئیس هیئت فوتبال، مســئول کانون 

بســیج ورزشــکاران و ســایر عوامل اجرایی از تیم های برتر و 
داوران با اهدای لوح و جوایز تقدیر و تشکر شد.

تیم فوتبال طارس؛ قهرمان مسابقات 
طرح جوانه های صالحین 

رئیس بنیاد فیروزکوه با اشــاره به صبوری مادران شــهدا 
گفت: الگوی تربیتی مادران شهدا سرمشق مادران باشد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: رئیس و کارکنان بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه به عیادت »باجی 
خلیل ارجمندی« مادر گرانقدر شــهید معظم »زین العابدین 
شــجاع« که به علت شکســتگی اســتخوان لگن در منزل 
شــخصی خود دوران نقاهت را می گذراند رفتند. رئیس بنیاد 
شــهید فیروزکوه در این دیدار با اشاره به لزوم تکریم خانواده 

شــهدا اظهار داشت: امنیت و آرامش کشور مدیون و مرهون 
فداکاری خانواده شهدا و صبر و ایثار این بزرگواران است.

وی بیان کرد: مادران شــهدا الگوی مهمی برای مادران 
امروز هســتند تا با سرمشــق قرار دادن نحوه تربیت مادران 

شهدا، فرزندانی برای آینده ایران اسالمی تربیت کنند.
نیکدل در پایان خاطرنشــان کرد: مادران و دختران ایران 
اســالمی باید با پیروی از روش تربیتی مادران شــهدا زمینه 

ارتقاء آنان را فراهم کنند.

الگوی تربیتی مادران شهدا سرمشق 
 عرصه و اعیان پالک ثبتی شــماره دیگران باشد

1006 فرعــی از ســنگ ۵ اصلی به 
مســاحت 100۵ مترمربع عرصه ۴00 
متر مربع ساختمان اداری در 2 طبقه 
مجزا 200 متری واقع در خیابان ۴۵ 
فروش  به  ترمینال(  )ساختمان  متری 
متقاضیان  اطالع  به  لذا  می رســد. 
می رساند حداکثر به مدت ۵ روز از 
تاریخ نشر آگهی در خواست خود را 
به دفتر تعاونــی ترکیبی خودراننده 
فیروزکوه ارائه نمایند یا برای آگاهی 
از چگونگی و توضیحات بیشتر با شماره 

تلفن 76۴۴2۵00— 021 
تماس حاصل نمایند.

آگهی فروش  


