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تامین امنیت غذایی 
شهروندان؛ اولویت دادستانی 

فیروزکوه

گازرسانی به سله بن
 با 500 میلیون تومان اعتبار

آگاهی از عملکرد شوراها 
حق مردم است

37 روستای حوزه انتخابیه از نعمت 
گاز برخوردار می شوند

قاسم میرزایی نیکو، نماینده  حوزه انتخابیه از اتمام پروژه گاز رسانی به ۳۷ روستای فاقد گاز شهرستان های دماوند 
و فیروزکوه تا پایان تیر سال جاری خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: از مجموع روستاهای مذکور، ۱۴ روستا با ۲ هزار و ۸۷۰ خانوار مربوط 
به شهرســتان دماوند و ۲۳ روســتا با ۲ هزار و ۲۲۹ خانوار مربوط به شهرستان فیروزکوه است. این نماینده  با اشاره به 

اینکه گازرسانی به این روستاها در قالب ۱۴ خوشه...

زیبا سازی شهری
 مشق تابستانه 
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فیروزکوه

فیروزکوه؛  میزبان معاون توسعه روستایی استانداری
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روســتای   فرعــی  معابــر 
سرخ دشت برق دار می شوند؟

روستای سرخ دشت که عنوان کوچکترین روستای 
شهرستان در بخش مرکزی را یدک می کشد، بعد از 
انتخابات پنجمین دوره شورای اسالمی شهر و روستا 
با انتخاب شــورا و دهیار رســما در لیست تقسیمات 

جغرافیایی شهرستان محسوب گردید.
نبــود نعمت برق در این روســتا به عنوان مطالبه 
ای اساســی ازجانب اهالی، مســئولین محلی و فرا 
محلی را بر آن داشــت تا به منظور رضایت ســکنه 
آســتین های خویش را باال زنند. طی سفر اردکانیان 
وزیر نیرو به شهرستان فیروزکوه مصوبه تامین منبع 
انجــام این پــروژه به میزان یک میلیــارد و هفتصد 
میلیون تومان با رایزنی قاســم میرزائی نیکو دریافت 
شد. فراهم آوردن بستر های مقدماتی انجام این پروژه 
در زمان هوشنگ داداش زاده رئیس وقت منطقه برق 
فیروزکوه و همت فرماندار شهرســتان در تخصیص 
این مبلغ سبب شــد این روستا طی مراسم رسمی از 
نعمت برق برخوردار شــودانجام این  پروژه رضایت 
سکنه را به صورت نســبی جلب کرده است؛ چرا که 
فقط جاده اصلی روســتا تیرگذاری و چراغ روشنایی 
آن روشــن شده است. واقع شدن این روستا در امتداد 
ریل راه آهن و رودخانه ســبب شده است. تا محدوده 
این روستا از مبدا تا مقصد طولی ۸ کیلومتری به خود 
ببیند. بــه موازات پراکندگی جغرافیای این روســتا 
طبیعتا کوچــه ها و معابر فرعی نیــز از این موضوع 
متاثر شــده و در فواصل مختلفی از هم قرار گرفتند. 
میرزایــی نیکو گفت:  در آینــده نزدیک و به محض 
تحقق ســر فصل های مالی انجــام این پروژه با تیر 
گذاری و هدایت جریان به منازل تکمیل خواهد شد. 
بعد از تودیع هوشنگ داداش زاده و به کرسی نشستن 
رحمانیان در منطقه برق فیروزکوه، بدون شک عدم 
به پایان رساندن پروژه برق رسانی سرخ دشت میراثی 
نــا تمام از داداش زاده به رحمانیان تلقی شــده و این  
مســئول باید از تمام توان بــرای تامین منابع مالی و 
اتمام این پروژه استفاده کند .هر چند بخشی از انجام 
این پروژه به واســطه انجام مراحل کابل کشی انجام 
شده است. اما عدم روشنایی معابر فرعی و وارد نشدن 
جریان به منازل ســبب شده اســت تا همچنان این 

روستا، روستای بی برق قلمداد شود.

 چالش سگ های ولگرد 
چالش وجود سگ های 
شهرســتان  در  ولگــرد 
شــهر  در  بخصــوص 
فیروزکــوه از موضوعاتی 
بوده که در مقاطع مختلف 
خاطر شــهروندان را مکدر 
کرده اســت. این حیوانات 

افســار گسیخته که تعداد حضورشان در فصول سرد سال 
به دلیل نبود ســرپناه و غذای مناسب در محدوده محیط 
شهری بیشــتر از فصول گرم می باشد با آغاز فصل گرما 
نه تنها از تعدادشان کاسته نشده بلکه روند صعودی نیزبه 
خود گرفته اســت. طی سنوات گذشته و طبق مصوبه کار 
گروه بهداشت و امنیت غذایی شهرستان شهرداری مکلف 
به شناســایی و معدوم سازی آن ها می شده بود که امسال 
این روند با سدی به نام حامیان حقوق حیوانات برخورد کرد. 
جدا از منطق مناســب اینگونه افراد و نبود اعتقاد بر معدوم 
سازی سگ های ولگرد، عده ای در باوری عجیب اینگونه 
حیوانات را سپر دفاعی محیط شهری از لوث حیواناتی چون 
گرگ، پلنگ، خرس و... تلقی کردند. شهرداری فیروزکوه 
در فشــار دو جانبه از جانب شهروندان مبنی بر پاک سازی 
محیط شــهری از این حیوانات و از جانب دیگر گروه های 
حامــی حقوق حیوانات مبنی بر عدم معدوم ســازی آنها، 
اقدام به ســاخت مرکزی تحت عنــوان مرکز نگهداری 
ســگ های بالصاحب نموده اســت. به گفته یک منبع 
آگاه در شــهرداری فیروزکوه عالوه بر هزینه کرد میلیونی 
برای ساخت این مرکز،هزینه ای به صورت ماهانه صرف 
غذای این حیوانات و نیروی های انسانی مشغول به کار در 
آنجا می شود. هزینه ای بدون توجیه اقتصادی؛اما از جیب 
شهروندان علی رغم میل باطنی مسئولین شهرداری. یکی 
از کارشناســان محیط زیست نبود نظارت مناسب بر زاد و 
ولــد و نگهداری خارج از چارت این حیوانات را اصلی ترین 
دلیل همه گیر شــدن این حیوانات اعالم کرد. به مخاطره 
انداختن امنیت روانی شهروندان و ترسیم سیمای زشت و 
مشــمئز کننده ای از محیط شهری حاصل زاد و ولد افسار 
گســیخته این حیوانات اهلی بوده که متاسفانه مواردی از 
حمله گروهی آنها به چند کودک در شــهر گزارش شــده 
اســت .بدون شک طرح زنده گیری آنها به صورت نسبی 
شکست خورده و باید عالجی مناسب برای این درد یافت.
مسعود حسینی

قاســم میرزایی نیکو، نماینــده  حوزه انتخابیه از اتمام پروژه گاز رســانی به ۳۷ 
روستای فاقد گاز شهرستان های دماوند و فیروزکوه تا پایان تیر سال جاری خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: از مجموع روســتاهای مذکور، ۱۴ 
روستا با ۲ هزار و ۸۷۰ خانوار مربوط به شهرستان دماوند و ۲۳ روستا با ۲ هزار و ۲۲۹ 

خانوار مربوط به شهرســتان فیروزکوه است. این نماینده  با اشاره به اینکه گازرسانی 
به این روســتاها در قالب ۱۴ خوشــه صورت می گیرد  گفت :۸ خوشه در شهرستان 
فیروزکوه و ۶ خوشه در شهرستان دماوند خواهد بود که این مهم در راستای تسهیل 

و مقرون به صرفه بودن پروژه انجام می شود.

 میرزایی نیکو میانگین هزینه علمک هر خوشــه را  ۱۹ میلیون تومان  عنوان  و 
تصریح کرد: این پروژه در ۴ مرحله تعیین پیمانکار، شروع کلنگ زنی، آغاز عملیات 
اجرایی و مراحل پایانی پروژه انجام می شــود.  وی در پایان خاطر نشان کرد :پروژه 

گاز رسانی به شهرستان  فیروزکوه سنگین تر از پروژه گاز رسانی به دماوند است.

37 روستای حوزه انتخابیه از نعمت گاز برخوردار می شوند

طبــق هماهنگی های صــورت گرفته دکتر امید، معاون توســعه 
روســتایی و مناطق محروم نهاد ریاســت جمهوری ۲5 خرداد در صدر 

هیئتی وارد شهرســتان فیروکوه شد و از چندین پروژه بازدید کرد.
خبرنگار جام  جــم فیروزکوه:  محمد امید، معاون توســعه 
روســتایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با همراهی »مهدی 
یوســفی جمارانــی« فرماندار شهرســتان فیروزکــوه، نماینده مردم 
فیروزکــوه و دماوند در مجلس، مدیرکل امور روســتایی و شــوراهای 
اســتانداری و دیگر مسئوالن شهرســتان از طرح توسعه شرکت آویژن 

بازدید کردند.
همچنیــن محمد امید، معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم 
نهاد ریاســت جمهوری همراه مسئولین اســتانی و محلی  از مجموعه 
پروژه گردشگری ستاره فیروزکوه بازدید کردندمدیرکل امور روستایی 
و شــوراهای استانداری تهران با اشــاره به وجود ظرفیت های گسترده 
در شهرســتان فیروزکوه بویژه در حوزه گردشگری همچون نزدیکی به 

تهران، طبیعت بکر و هوای مناســب گفت: با بهره گیری از ظرفیت های 
این شهرســتان توسعه اشــتغال پایدار روستایی در دستور کار دفتر امور 

روستایی استانداری تهران قرار گرفته است. 
معصومه پرندوار  در تشــریح ســفر خود به شهرســتان فیروزکوه و 
مصوبات این سفر برای حوزه روستایی این شهرستان گفت: در این سفر  
از راه های روســتایی بازدید شد و با احصای نقاط حادثه خیز این مسیرها 
تصمیم هــای الزم برای رفع کاســتی ها و ارتقای امنیت مســیرهای 

مواصالتی روستایی اتخاذ شد.
 موضوع دیگری که در این ســفر همراه معاون عمرانی اســتانداری 
تهران و به عنوان یکی از اولویت های دفتر امور روســتایی اســتانداری 
تهران در این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت توسعه اشتغال 

پایدار در روستاهای این شهرستان بود. 
در حقیقت اقتصاد شهرســتان فیروزکوه بر اســاس ســند توسعه و 
آمایش اســتان تهران بر کشاورزی استوار است. محمد تقی زاده، معاون  
هماهنگــی و امور روســتایی اســتانداری تهران   در ســفر یکروزه  به 
شهرســتان فیروزکوه گفــت: یکی از مهمترین رویکرد ها در اســتان 
تهران به منظور تحقق شــعار سال توجه به حوزه گردشگری و استفاده 

از ظرفیت های طبیعی و بکر در مناطق روستایی است.
 تنگه واشــی نیازمند زیرساخت های رفاهی و راه دسترسی مناسب 

اســت. برای تامیــن اوقات فراغت و رونق اشــتغال در این منطقه باید 
با هماهنگی ســازمان میراث فرهنگی استان تصمیمات مناسبی اتخاذ 
شــود. بررسی مسائل و مشــکالت راه های مواصالتی فیروزکوه و راه 
های شهری و روستایی این شهرستان از مهمترین برنامه های این سفر 
اســت. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در حاشیه بازدید از تنگه 
واشی گفت: همه امکانات و ظرفیت استان در راستای تحقق شعار سال 

به کار گرفته شده است.
 بر این اســاس در کمیســیون ماده پنج و کارگــروه زیربنای تمامی 
مــواردی که باید بــرای تولید تغییر کاربری پیدا کننــد در اولویت قرار 
دارد. در کارگروه رفع موانع تولید و ســرمایه گذاری که با حضور استاندار 
تشــکیل می شــود همه مواردی که به عنوان مانع تلقی می شود سعی 

می شــود با دستور استاندار و با حضور مدیران کل مربوطه حل شود. 
عالوه بر تســهیالت و منابع بانکی ۱۰ درصد از ارزش افزوده استان 

برای اشتغالزایی در روستاها تخصیص پیدا کرده است. 
در ســال جاری با شــرایطی که در اســتان فراهم شده است نسبت 
به ســال قبل برای اشــتغال و رونق تولید وضعیت مطلوب و رشد قابل 
توجهی خواهیم داشــت .سفر معاون رئیس جمهور در روزهای آینده به 
منظور بهره برداری و افتتاح چند پروژه اقتصادی، بهداشــتی و خدماتی 

خواهد بود.

فیروزکوه؛ میزبان معاون توسعه 
روستایی استانداری 
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فیروزکوه

یادداشت

شهرســتان  صمــت  اداره  رئیــس 
فیروزکــوه گفت: نرخی که انجمن صنفی 
تولیدکنندگان شن و ماسه برای شهرستان 
ها تعیین کرد، ما در شهرســتان فیروزکوه 
نپذیرفتیم، ســازمان حمایت اعالم کرده 
اســت که خود شرکت ها قیمت گذاری هر 

ُتن شن و ماسه را انجام دهند. 
ســعید کیانی  در خصــوص افزایش 

قیمت شن و ماســه اظهار داشت: پیش از 
عید قیمت شــن و ماسه افزایش پیدا کرد و 
بعد از سال نو انجمن صنفی تولیدکنندگان 
شــن و ماسه این مصوبه را اعالم کرده بود 
که ابتدا قرار شــد در این باره در شهرستان 
فیروزکوه جلســاتی برگزار گردد و تصمیم 
گیری شــود، این در حالی بود که افزایش 
قیمت در همه شهرستان ها اِعمال شد. وی 

خاطر نشــان کرد: همراه مصوبه افزایش 
قیمت؛ شن و ماسه هر ُتن ۲۳۰۰۰/۲۲۰۰۰ 
تومان بود که به نرخ ۳۰۰۰۰ تومان رسید و 
نرخی که انجمن صنفی تولیدکنندگان شن 
و ماسه برای شهرستان ها تعیین کرد، ما در 
شهرستان فیروزکوه نپذیرفتیم و با فرماندار 
نیز صحبت کردیم کــه موجب نارضایتی 
مردم هم نشــود. این مقام مسئول گفت: 

سازمان حمایت اعالم کرده است که خود 
شرکت ها قیمت گذاری هر ُتن شن و ماسه 
را انجام دهند، اداره صمت در شهرســتان 
فیروزکوه قیمت گذاری ســازمان حمایت 
را هم نپذیرفت. کیانــی ادامه داد: در حال 
حاضر به دو کارخانه تولید شــن و ماســه 
شهرســتان اعالم کردیم که دســت نگه 
دارند و اگر هــم می خواهند تولیدات خود 

را توزیع کنند به نرخ قدیم این کار را انجام 
دهند تا با فرماندار جلسه ای بگذاریم و این 
تولیدکنندگان گالیه های خود را مکتوب 

کنند تا ببینیم چه خواهد شد.

در بازار شن و ماسه فیروزکوه چه می گذرد؟



27 خــرداد در تقویــم مــا ایرانیان به 
عنــوان  روز جهــاد کشــاورزی، یــادآور 
تالش های جهــادی در جهــت خوداتکایی 
و اســتقالل اســت، بــه همیــن منظــور 
خبرنگارجــام جــم فیروزکــوه به ســراغ 
مدیر اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان 
فیروزکــوه رفــت تــا ضمــن تبریــک به 
مناســبت هفته جهاد کشــاورزی به تمام 
جهادگــران این عرصه که بحق ســربازان 
خــط مقدم عرصــه تامین امنیــت غذایی 
هستند، خسته نباشید و تبریکی داشته 
باشــد ، در این راستا مصاحبه با مهندس 
فــرازی، مدیر جهــاد کشــاورزی تدارک 

دیده شــد که در پی می آید:   
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
فیروزکوه در مورد فعالیت های مدیریت 
و اعتبــارات جــاری بیان داشــت: ســال 
گذشــته ما شاهد رشــد قابل توجهی در 
فعالیت ها، خدمات و تولیدات محصوالت 
کشــاورزی  بخش هــای  زیــر  همــه   در 
بخصــوص آمــوزش و ترویــج و فرهنگ 
ســازی، پرداخت تســهیالت بالــغ بر 17 
میلیــارد تومان بــوده ایم که رکوردی بی 
ســابقه در تاریخ کشــاورزی  شهرســتان 

حاصل شد.
مهندس فــرازی ادامــه داد: آنچه که 
بخــش کشــاورزی را از ســایر بخشــهای 
وجــود  کنــد،  مــی  متمایــز  اقتصــادی 
مخاطــرات و حــوادث طبیعــی اســت که 
همــه ســاله آســیب هایی را بــه تولیــد 
کنندگان وارد می ســازد؛ از آن جایي که 
ســاالنه، خسارات زیادي به کشاورزان و 
باغــداران از طریق وقــوع یخبندان و در 
نتیجه سرمازدگي در فصول غیر متعارف 
محصــوالت وارد مي شــود؛ لــذا بهترین 
راه، بیمــه کــردن محصوالت کشــاورزی 
اســت و با توجه به اینکه ما در ســال 97 
شاهد این ســرمازدگی در باغات بودیم؛ 
اما خوشــبختانه رکــورد خوبی را در بحث 
بیمــه محصوالت داشــتیم، باغداران دو 
برابــر بیش از ســال 96 محصوالت خود 
را بیمــه کردنــد و از لحــاظ درصد رشــد 

بیمــه محصوالت کشــاورزی، 
شهرســتان فیروزکــوه حائز رتبه اول در 

استان تهران شد.
وی تاکیــد کرد: بحث بیمــه محصوالت 
کشــاورزی؛ اولین، بهترین و سریع ترین 

راه برای پرداخت خسارت است. 
مهنــدس فرازی در ادامــه این گفتگو 
افزود: با توجه به شرایط جوی شهرستان، 
هیــچ کــس نمی توانــد تضمیــن دهد که 
در ســال آینــده اتفاقی نخواهــد افتاد، 
امســال هم ســرمازدگی خفیف داشتیم 
که 30 درصد از عملکرد باغ از بین رفت، 
پــس ما در شهرســتان با خطــری طبیعی و 
همیشــگی مواجه هســتیم؛ لــذا توصیه 
بنــده با شــرایط آب و هوایی شهرســتان 
ظرفیــت  از  اســتفاده  فیروزکــوه، 
گلخانه هاســت؛ گلخانه فقط محدود به گل 
و صیفــی جات نیســت؛ بلکه می توان باغ 
ســیب و انگور و گردو و ... را زیر کشــت 
گلخانــه برد. در این راســتا بــرای افراد 
متقاضی، آموزش الزم و تسهیالت 7 تا 9 
درصد در نظر گرفته شــده است و صرفا 
با داشتن یک حق آبه و مالکیت زمین، در 
ابتدا به این افراد مجوز تاســیس گلخانه 
و بعــد پرداخت تســهیالت به آنهــا تعلق 
مــی گیــرد که 80 درصــد کل طرح را زیر 

پوشش قرار می دهد.  
داد:  ادامــه  را  بحــث  اینگونــه  وی 
خوشــبختانه امســال ســال خوبــی برای 
احــداث گلخانه بوده اســت و بــا توجه به 
این نکتــه که تعــداد مراجعــه کنندگان 
گلخانــه بیشــتر از هدفمان بــوده؛ اما ما 
بــه ایــن امر بســنده نمــی کنیــم و برای 
اینکه کشــاورزان و باغداران، دغدغه و 
نگرانی از سرما و مشکالت پیش رو برای 
محصوالت خویش نداشــته باشند؛ جهاد 
کشــاورزی چتــر حمایت خــود را در این 
زمینــه چنــد برابر می کند و کشــاوزران 
بداننــد کــه یکــی از حامیــان اصلی طرح 
احــداث گلخانه؛ جهاد کشــاورزی خواهد 
بــود و هــر محصولــی کــه قابــل کشــت 
باشــد، باغــدار عزیــز مــی توانــد بدون 

محدودیــت آن را زیر گلخانه ببرد.  
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار مبنی 
بــر فناوریهــاي نویــن ترویج کشــاورزي 
جهت احیاي دانش بومي، اینگونه پاســخ 
داد: همه ما باید با اســتفاده از اطالعات و 
دانــش فنی در جهت بهبود درآمد و وضع 
معیشــتی کشــاورزان و بهره بــرداران 
که درصــد باالیــی از این شهرســتان را 
تشــکیل می دهنــد، گام برداریــم؛ ما در 
ســال گذشــته 2230 نفر دوره آموزش 
ترویجــی داشــتیم کــه جهت دهــی نحوه 
کالســهای آموزشــی بــا خواســت عموم و 
مدیریت شهرســتان اتفاق مــی افتد؛ ما 
در ابتدا بررسی می کنیم که چه آموزشی 
بایــد ارائه دهیم و بر آن اســاس، چارت 

آموزشــی را تعیین می نماییم. 
مهندس فرازی تاکید کرد: خوشبختانه 
مکانیزاســیون  اعتبــارات  توزیــع 
شهرســتان در ســال 97 بخصوص جذب 
اعتبــارات، احــداث گلخانــه و آمــوزش 
ادوات کشاورزی اســت که موجب بهبود 

وضعیت کشاورزی بوده است. 
این مســئول که خود جهادگر و ســنگر 
ساز بی سنگر اســت  بیان داشت: زمانی 
ســنگر برای حفاظت کشــور می ســاختیم 
و در حال حاضر، ســنگر را بــرای حفاظت 

اراضی و امنیت غذایی می ســازیم.
زمیــن  تصاحــب  از  ادامــه  در  وی 
کشــاورزی بــه دســت خــوش نشــینان، 
ابــراز نگرانی کرد و گفت: تغییر بی رویه 
کاربری اراضی کشــاورزی به دســت این 
افراد، بــه هیچ عنوان توجیــه اقتصادی 
نــدارد؛ در حالیکه همین زمینها ســالیان 
سال در دست کشاورز و کمک به اقتصاد 

کشــاورز و توسعه تولید بوده است.
 تمــام نگرانی بنده وهمکارانم  دغدغه 
درآمد کشــاورزان اســت. وی در ادامه 
در مورد هجوم ملخ به اراضی کشــاورزی 
گفت: ایــن ملخ ها؛ ملخ بومــی فیروزکوه 
هســتند؛ ولــی اتفــاق خوبی کــه افتاده؛ 
ایــن که خاســتگاه ملخ در مناطــق مرتفع 
است.  فیروزکوه همه ساله شاهد هجوم 

ملــخ بوده ، اما 
با توجــه به اینکه مراتع باالدســت خوب 
بوده اســت؛ ملخ ها کمتر بــه اراضی این 
شهرســتان هجــوم آوردند؛ لــذا با توجه 
به اینکه شــرایط علوفــه در مراتع مثبت 
ارزیابی شده، احتماال امسال ملخ ها  تخم 
ریــزی بیشــتری داشــته باشــند و پیش 
بینی می شــود که در ســال آینده شاهد 
هجوم ملخ  در این شهرســتان را پیش رو  
داشته باشیم.  مهندس فرازی در ادامه 
به ســاخت و ســاز غیر مجاز در فیروزکوه 
کــه این روزها بســیار خبر ســاز شــده، 
اشــاره کرد و گفت: پیشــگیری از ساخت 
و ســاز غیــر مجــاز، اولویت ما بــرای حفظ 
کاربری اراضی کشــاورزی در شهرستان 

فیروزکوه  است. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکه پیشــگیری از 
ســاخت و ســاز غیر مجاز، اولویت ما برای 
حفــظ کاربری اراضی کشــاورزی اســت، 
خاطر نشــان ســاخت: مهم تریــن چالش 
شهرســتان در بخــش کشــاورزی، بحث 
ساخت و ساز غیر مجاز است؛ ولی به گواه 
ناظران، شــرایط بهتر شده؛ البته به صفر 
نرسیده اســت و باالخره متخلف کار خود 
را انجــام می دهد؛ ولی تــب و تاب اولیه 

را نداریم.
فــرازی بیــان کرد: ســال گذشــته در 
مجمــوع بالــغ بــر 700 پرونــده قضایی 
در مــورد توقــف عملیات ســاخت و ســاز 
داشــتیم که عمدتا توســط کارشناســان 
بخــش کشــاورزی مــورد بررســی قرار 
گرفــت و حــوزه قضایی در حــال پیگیری 

است.
ایــن مســئول در پایــان این نشســت 
محصــوالت   : داشــت  بیــان  خبــری 
کشــاورزی، باغــی، زراعــی، دام، طیور و 
آبزیــان؛ متأثر از شــرایط اقلیمی، جوی و 

حوادث غیرمترقبه است.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت صنــدوق 
بیمه ای محصوالت کشاورزی، خاطرنشان 
کــرد: دولت هیچ منابعــی غیر از صندوق 
بــرای  کشــاورزی  محصــوالت  بیمــه 

پرداخت خســارت در اختیــار ندارد، لذا  
تقاضــا  بهره بــرداران  و  ازکشــاورزان 
داریــم بــا مراجعــه بــه صنــدوق بیمــه 
محصــوالت کشــاورزی مدیریــت جهــاد 
کشاورزی شهرســتان  فیروزکوه، نسبت 
بــه بیمــه کــردن محصوالت خــود اقدام 
کننــد و در کل باید فرهنگ ســازی تحت 
پوشش گیری بیمه را در بخش کشاورزی 

گسترش دهیم.  

* شــاخصهای عملکــرد مدیریــت جهاد 
کشاورزی شهرستان فیروزکوه  

- تولیــد گلهای شــاخه بریده به تعداد 
23 میلیون شاخه در سال

- اجــرای طــرح نظــام نویــن ترویــج 
کشاورزی در شهرستان

- معرفــی و جذب تســهیالت در بخش 
کشــاورزی به مبلغ 169 میلیارد ریال

- معرفی و جذب بیش از 170 پرونده 
تســهیالت مشاغل خانگی در شهرستان

- ارائه تســهیالت مکانیزاســیون بالغ 
بر 30 میلیــارد ریال برای خرید تراکتور 

و ادوات کشاورزی 
- طراحــی و مطالعه اجرای آبیاری تحت 

فشــار تجمیعی در سطح 900 هکتار
-تولید محصول انار 6750 تن 

-تولید محصوالت زراعی 78000 تن
- مبــارزه بــا آفــات همگانــی 5500 

هکتار 
- شــبکه مراقبت از محصوالت زراعی 

و باغی 390 هکتار
-برگــزاری دوره آموزشــی ترویجــی 

2230 نفر 
- کاشــت مکانیزه محصوالت زراعی در 

2500 هکتار
- تولید گوشــت سفید 5400 تن
- تولید گوشــت ماهی 2111 تن

- تولید عسل: 87 تن
-اصالح نژاد دام ســبک و ســنگین به 

تعداد بیش از 2500 راس 
- نظــارت بــر اراضی واگــذاری 103 

مورد

پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، اولویتی برای حفظ 
کاربری اراضی کشاورزی
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نحوه مطالبــه افت قیمت 
خودرو، به دلیل تصادف 

فقــط  بیمــه 
خســارات مربوط به 
وصافکاری  تعمیــر 
پرداخت  را  خــودرو 
می کند، در حالی که 
در عــرف جامعه ما 
خودرو تصادفی با غیر 

تصادفی تفاوت قیمت دارد .
طبق ماده ۱ و۲ قانون مســئولیت مدنی هر کس به 
دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتا یا به تسبیب 
خسارتی وارد کند مســئول جبران خسارت می باشد. 
در این راســتا هم شــخص متضرر بایــد برای تامین 
دلیل برآورد خســارت ناشــی از افت قیمت به شورای 
حــل اختالف مراجعه کند . پس از ثبت دادخواســت، 
کارشناس مربوط به تصادف تعیین می شود که ایشان با 
مالحظه خودرو یا در مواردی عکس های آن، خسارت 
افت قیمت را محاســبه وبرآورد می کند. بعد از برآورد 
خســارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط 
کارشــناس، دادخواســت مطالبه خسارت به طرفیت 
مالــک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شــورای حل 
اختالف می شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از 
۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه 
خســارت در صالحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در 

صالحیت شورای حل اختالف می باشد . 
قنبرعلی وران -  وکیل پایه یک دادگستری

بهداشــتی  معاون  .بازدید 
شبکه بهداشت از سکوی شیر 
خبرنگار جــام جم فیروزکوه : با هماهنگی 
واحد بهداشــت محیــط و پیرو مصوبــات کارگروه 
ســالمت و امنیت غذایی شهرســتان و با هدف ارتقاء 
ســطح سالمت شهروندان،  بازدید مشترکی با حضور 
طهماسبی، رئیس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی، 
حمیدی، رئیس دامپزشــکی و ذکاوتی کارشــناس 
مســئول بهداشــت محیط از محل جمع آوری شیر 
شهرستان) سکوی شــیر( واقع در دشت کلفور انجام 

گرفت.

نقش عدالت در سالمت جامعه 
بدون شــک، یکی از مهم 
ترین شئون حکومت اسالمی، 
همانا بر پا داشتن حق و اجرای 
احکام و حــدود الهی و تأمین 
سعادت و سالمت جامعه است. 
روشن است که دستیابی به این 
هدف ارزشــمند، جز با وجود 

دســتگاه قضایی مســتقل، عدالت محور و مقتدر، میّسر 
نخواهد شــد. به همین دلیل اســت که در اسالم، احکام 
قضایی و اجرای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا 
جــان، مال، حیثیت و ناموس مردم، همه در گروی اجرای 
احکام و حدود قضایی قرار دارد و بار ســنگین تأمین امنیت 
جان ها، اموال، آبرو و عزت جامعه اســالمی، بر عهده آن 
اســت. ازاین رو، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه به همه 
خدمتگزاران این قوه و امیــد موفقیت و پیروزی در انجام 
خدمت مقدســی که بر عهده شان نهاده شده، در این مقاله 
ضمن گرامیداشــت یاد وخاطره شــهید بزرگوار ومظلوم 
آیت اهلل دکتر بهشــتی به اندیشه سیاسی اجتماعی ایشان 
بپردازند.اندیشه و مشی سیاسی و اجتماعی شهید مظلوم 
بهشتی ناشــی از ایدئولوژی اسالمی و نحوه برداشت او از 
تعالیم اســالم بود. او را باید یک عالم اسالم شناس و یک 
مصلح روحانی دانســت که به شیوه صددرصد اسالمی و 
بدون دنباله روی از غرب یا التقاط میان اسالم و شیوه های 
غربی، طالب اصالح جامعه بود. او می اندیشــید که اسالم، 
هم دین است و هم دولت؛ هم ایدئولوژی است و هم نظام 
حکومت؛ هم دین است و هم زندگی. بنابراین، وی عالمی 
ربانی بود از تبار ابوذر و عمار که آرزو داشــت اسالم در همه 
ابعادش از جمله بُعد سیاسی، مجددا در جامعه اسالمی و در 
جهان اجرا شود و به عنوان مکتبی کامل و تفکری مستقل 
از گرایش های شــرقی و غربی و نیروی جداگانه در عرصه 
جهانی حضور داشــته باشد.شهید مظلوم دکتر بهشتی را 
می توان یکی از معماران بزرگ تجدید بنای تفکر انقالبی و 
تشکیالتی انقالب اسالمی ایران به شمار آورد؛ و سرانجام 
در همین راه خون پاکش برای تداوم بخشــیدن به انقالب 
و رسوا کردن چهره اهریمنان و منافقان، بر زمین ریخت و 

روح پاکش به آسمان پرواز کرد. یادش جاودانه باد.
محمــد مرادپور - سرپرســت وخبرنگار 
جام جم فیروزکوه

رئیس اداره بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان ازبررسی تقاضای تغییر 
کاربری پرونده های  شهرستان در کمیته تصلیب طرح های هادی استان تهران 

خبر داد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: حســین کیانی در این خصوص گفت: در 

جلســه  اخیر ۸ پرونده تغییر کاربری از بخش های مرکزی و ارجمند مورد بررسی 
قرار گرفت که به هر ۸ پرونده رای مثبت تغییر کاربری داده شــد.

 وی با اشــاره بــه اینکه بخشــداران مرکــزی و ارجمند ،معــاون عمرانی 
فرماندار،نمایندگان اســتانداری، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی 

و امور آب از جمله حاضرین در جلســه کمیته تصلیب بوده اند گفت: پیرو جلســه 
فوق جلســه گروه کارشناســی طرح هادی برای سه روســتای نام آور ،طارس و 
بادرود برای بازنگری طرح هادی روســتاهای ذکر شــده نیــز در  روزهای آتی 

برگزار خواهد شد .

پرونده های تغییر کاربری فیروزکوه در ایستگاه کمیته تصویب استان 

پروژه گازرسانی به روســتای ُسله بُن شهرستان 
فیروزکوه با 5۰۰ میلیون تومان اعتبار به بهره برداری 

رسید.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهدی یوسفی 
جمارانی، فرماندار شهرســتان فیروزکوه در توضیح 
این پروژه گفت: چهار کیلومتر گازرســانی این روستا 

انجام شد.
بــه گفته وی این پروژه از مــرداد ۹۷ کلید خورده 
بود.فرمانــدار فیروزکوه افزود: برنامه نویســی برای 
اعتبارات سال ۹۸ توسط شــوراهای اسالمی روستا 
و دهیاران با توجه به نیازســنجی دقیق منطقه یکی از 
مهم ترین اقدامات مدیریت شهرستان بود که محقق 
شد و پروژه گازرسانی ســله بن یکی از این برنامه ها 

به شمار می آید. 
نماینده عالی دولت در فیروزکوه اذعان داشــت: 
واگذاری اراضی برای دامداری اهالی ســله بن نیز در 
دســتور کار قرار دارد که پیش بینی می شود ظرف دو 

ماه آینده این امر نیز محقق شود.
وی تاکیــد کــرد: تأمین آب کشــاورزی منطقه 
چزکین )ســله بن( نیز دیگر طــرح مهم اجرایی این 

روستا در سال ۹۸ خواهد بود.
 این مقام مسئول گفت: قطعًا یکی از چشم اندازهای 
توسعه ســله بن گردشگری است و طرح هایی که در 
این زمینه توسط شورای اسالمی و شهروندان مطرح 

شود با نظر مثبت پیگیری خواهد شد.
 یوسفی جمارانی یادآور شد: طی جلسات متعددی 

که در راستای پیشبرد توســعه شهرستان با برنامه و 
اهداف مشــخص در سال ۹۸ با دستگاه های اجرایی 
برگزار شد، صد پروژه اساسی که تغییرات محسوسی 
در زندگــی شــهروندان ایجاد کند تعریف شــده که 
می طلبد با اهتمام ویژه متولیان تا پایان امسال محقق 
شــوند. فرماندار فیروزکوه همچنین خاطرنشان کرد: 
واگــذاری اعتبارات و تفویض اختیار و تصمیم گیری 

در خصوص توســعه روستاها به شوراهای اسالمی و 
دهیاران که نمایندگان صاحبان اصلی روستا هستند، 
یکی از مهم ترین اقدامات دولت تدبیر و امید به شمار 
می آید چرا که با نیاز ســنجی های دقیق مســئوالن 
محلی رفع مســائل و مشکالت با اولویت بندی پیش 
خواهد رفــت، همچنین از اتالف منابع نیز جلوگیری 

می شود.

گازرسانی به» سله بن«
 با 500 میلیون تومان اعتبار

یادداشت

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

پیرو دســتور عباس رضایی دادســتان و مدعی العموم شهرســتان 
فیروزکوه  و با حضور نمایندگان دادســتانی، شــبکه بهداشت، اماکن 
نیروی انتظامی، بازرســی اصناف، تعزیرات، اتاق اصناف و دامپزشکی 
طی گشــت مشــترک از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی بیش 
از ۱۱۰ کیلو گرم مواد غذایی فاســد و تاریخ مصرف گذشــته کشف و 

ضبط گردید. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: رضایی، دادستان و مدعی العموم 
شهرســتان فیروزکوه در ایــن خصوص  گفت: تامیــن امنیت غذایی 
شــهروندان و  برخورد با هنجار شــکنان و تهدید کنندگان ســالمت  
مردم  اولویتی مهم برای مجموعه دادســتانی شهرستان می باشد. وی 
اضافه کرد :ضابطین دادستانی شهرستان به صورت  پیوسته  نظارت بر 
فعالیت های واحد های  صنفی توزیع کننده مواد غذایی را در دستور کار 
خویش داشــته و به محض وصول گزارشی بدون کوچکترین  اغماضی 

دســتور پیگیری صادر می شــود .وی همچنین از کشف و ضبط ۹۰۰ 
لیتر نوشــیدنی تاریخ مصرف گذشــته در شهرستان خبرداد   و افزود : با 
دستور دادستانی طی بازرســی به عمل آمده توسط بازرسان بهداشت 
محیط، بازرســان اصناف، اماکن نیــروی انتظامی و تعزیرات از ۲ انبار 
بزرگ مواد غذایی در شــهر ۹۰۰ لیتر نوشــیدنی تاریخ مصرف گذشته 

کشف و ضبط گردید. 
مدعی العموم شهرســتان همچنین به کشف و ضبط ۳5۰ کیلوگرم 
مواد غذایی    و ۱۱۰ کیلوگرم گوشــت  تاریخ مصرف گذشــته و فاسد از 
اماکن توزیع مواد غذایی شهرســتان  توســط بازرسین  نهاد های ذی 

صالح اشاره کرد.
دادســتان شهرســتان در پایان تصریح کرد :از شهروندان محترم 
تقاضا شــده در صورت مشــاهده هرگونه تخلفی مراتب را به ضابطین  

حوزه مربوطه گزارش دهند.

تامین امنیت غذایی شهروندان؛ اولویت دادستانی فیروزکوه
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فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای
تاریخ کهــن و تمدن غنی 
ســرزمین ایران حکایت یک 
کتــاب و چنــد فصــل مقاله 
نیســت . حکایــت گوهرهای 
ارزشمندیســت کــه  از ابتدای 
تمدن بشریت در این مرز و بوم 
شــکوفا شده و دست به دست و 

سینه به سینه چرخیده است.
چه بســیار بوده اند گنجینه 

های بی بدیلی که ســاخته شدند، شعر شدند، اسطوره شدند و برای 
همیشه در آسمان درخشان این سرزمین تابیدند. یکی از دستاوردهای 

گرانبها ولی ناشناخته، ،فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای است.
مورخان و اندیشمندان زیادی بوده اند که فضایل و فرهنگ غنی 
ایــران را روایت کرده اند؛ همچون هرودت که در نوشــته هایش از 
ایرانیان به عنوان قومی نیرومند نام برده و گفته است: ایرانیان بعد از 
پنج سالگی به فرزندان خود سه چیز را می آموختند: سواری، تیراندازی 
و راســتی. از این روست که می توان فهمید ورزش، مروت و  صداقت 
ریشه در جهان بینی و فرهنگ و سبک زندگی آنها داشته است. گاهی 
بد نیســت که کمی به عقب برگردیم، به دورانی که مروت و اخالق، 
نیرومندی و دستگیری در گود زورخانه با صدای ضرب مرشد طنین 
انداز می گشــت. دورانی که چراغ زورخانه ها روشن بود و قدمگاه راد 
مردانی ماندگار که همزمان جســم و روحشــان را مزین به صفات 
نیکو، راستی و قدرت می کردند. شالوده زورخانه و ملزوماتش نه فقط 

جایگاه باال بردن توانمندی جسم که کالس درس اخالق نیز بود.
در ورودی همیشــه کوتاه تر از قد معمول انســان ساخته می شد 
کــه هنگام ورود و خروج بــا حالت تعظیم گذر کنند و افتادگی و ادب 
رعایت شــود. مرشــد، هنرمندی با جایگاه اخالقی واال که همواره 
اشــعار حماسی  فردوسی را با ضرب و زنگ برای هدایت و همراهی 
ورزشــکاران می نواخت . سنگ، تخته شــنو، میل و کباده از ابزار و 
وسایل ورزشکاران بود که پشت هر کدام حکایتی از بزرگی و اصالت 
نهفته است. از سنت های زیبای فرهنگ زورخانه ای که نوعدوستی، 
اهمیت و همبســتگی مردمی را نشان می دهد گلریزان برای کمک 
به افرادیست که یا نیاز مالی داشته یا برای تقدیر و تشکر و قدردانی از 
مرشد کمک هایی را اهدا می کردند.با این حال مدتی است زورخانه 
ها کم کم رو به فراموشــی سپرده و انگشت شمار شده اند پهلوانان و 
دلیرمردانی همچون پوریای ولی، سید حسن رزاز و غالمرضا تختی 
که در اوج قدرت همواره یار مظلومان بوده اند و بذر فداکاری، انصاف 

و سخاوت را در دل مردمان می کاشتند.
حسین مرادپور- خبر نگار جام جم فیروزکوه

سرپرســت اداره حفاظت از محیط زیست فیروزکوه از دستگیری شکارچیان غیر 
مجاز خبر داد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: مامورین اجرائی مســتقر در منطقه ارجمند 
و اثر طبیعی ملی تنگه واشــی  به محض متوجه شــدن حضور متخلفان در مناطق، 

نســبت به تعقیب آنها در ارتفاعات کوه های بادرود اقدام کردند. سرپرســت اداره 
حفاظت از محیط زیســت فیروزکوه اضافه کرد: متخلفــان به علت تاریکی هوا به 
ســمت استان مازندران متواری شــدند که  مامورین اجرائی با هماهنگی نیروهای 
انتظامی مازندران و پلیس ۱۱۰ شهرســتان سوادکوه، خودروی متخلفان را در این 

شهرســتان متوقف کردند. وی تصریح کرد: از داخل خودروی توقیفی، یک قبضه 
اســلحه گلوله زنی و 5 تیر فشنگ سالح مربوطه و همچنین مقداری الشه گوشت 
از نوع کل وحشــی کشــف و ضبط گردید. وی افزود: متهمان پرونده بعدازتکمیل 
پرونده تخلف از شهرستان سواد کوه به  شهرستان فیروزکوه منتقل شدند. وی ادامه 
داد: متهمین پس از واریز  قســمتی از ضرر و زیان وارده  به همراه پرونده تخلف به 

دادستانی شهرستان فیروزکوه ارجاع داده شدند .

شکارچی غیرمجاز، در دام محیط بانان 

در مرکز مشاوره محیا با خود فکر می کردم از کجا سوال خود را آغاز 
کنم .... وقتی می بینم نگرانی های خانمی رنج کشــیده از رفتارهای 
همســر ؛ فریادهای بی صدای مصرف مــواد مخدر ..وقتی می بینم 
فریادهای خشــونت های خانگی ..... اما در کنار اینها خوشــحالی 
از آرام شــدن زوجی متعارض ..... اتاق روانشــناس، امن ترین ملجأ 
برای خستگان است، جایی که درد ها و اشک ها را بی هیچ واهمه ای 
فرومی ریزند تا شــاد و سبکبال شوند .... واقعا دنیای یک روانشناس، 

دنیای عمیقی است که فقط باید روانشناس باشی تا آن را بفهمی.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: مشــاوره نیاز فراموش شــده 
مردم شهرســتان فیروزکوه است. بر این اســاس خبرنگار جام جم 
فیروزکوه به ســراغ تنها دفتر مشاوره فیروزکوه رفت تا مصاحبه ای 
با مدیر این مرکز داشــته باشــد و از بحران و چالش های تربیتی – 

خانوادگی این شهرستان با خبر شود.
دکتر میر عماد، در ابتدای این نشست خبری گفت: مرکز خدمات 
روانشناســی و مشــاوره محیا دو سال اســت که در این شهرستان 
تأســیس شــده و این مرکز با هدف ارائه خدمات به مردم شهرستان 
فیروزکوه شــروع به فعالیت نموده است. این مؤسسه بر آن است تا 
انسان را در تمام طول زندگی مورد حمایت قرار داده و در این مسیر به 
ارائه خدمات جهت درمان مشکالت روانی، رفتاری و ارتقاء احساس 

بهزیستی می پردازد.
دکتر میر عماد اظهار داشــت: طی این دو سال از سطوح و سنین 
مختلــف در حوزه خانــواده مراجعه کننده داشــتیم و در این مدت 
بیشترین مراجعه کنندگان در حوزه خانواده، مربوط به چالشهای بین 
زن و شــوهر بوده است.  وی به بیان معیار فراموش شده مشاوره در 

شهرســتان فیروزکوه پرداخت و گفت: مردم فیروزکوه فکر می کنند 
که اگر کســی به مشــاور مراجعه کند، او مشــکل دارد؛ در حالی که 
چنین نیســت، مردم باید یاد بگیرند کــه چطور ازدواج کنند و چطور 
فرزند تربیت نمایند؛ متاســفانه حتی در آموزش و پرورش هم، چنین 
چیزی وجود ندارد؛ آموزش هســت ولی در بحث »پرورش«  ضعیف 

عمل شده است .
دکتر میر عماد اینگونه بحث را ادامه داد: چرا در فیروزکوه طالق 
زیاد اســت؟ برای اینکه آموزش و شناخت کم است و ما تکنیکهای 
همســرداری و اصول مذاکره را نمی دانیم .... این در حالی است که 
فیروزکوه جمعیت روســتایی زیادی دارد و رشــد روستایی در زمینه 
آموزش، همگام با رشــد شهری نیست و خانواده ها تفاوت فرهنگی 

زیادی با هم دارند.
وی افزود: درســت است که باید توکل کنیم و خداوند هم فرموده 
که چنین باشیم؛ ولی باید در بحث ازدواج، عقل را هم در نظر بگیریم 

و هیچ گونه شتابی در این زمینه نداشته باشیم .
میــر عماد بحث خود را اینگونه ادامه داد: عقل و شــرع با هم در 
تضاد نیســتند؛ ولی بعضی از افراد در امر ازدواج از قوه عقل اســتفاده 
نمی کنند؛ این حرف را از خیلی از فیروزکوهی ها می شنوم که »شهر 
کوچک اســت و همه مرا می شناســند« و همین قضاوت اجتماعی 
نادرست، موجب می شود که به سراغ مشاور نروند؛ می خواهم بگویم 
که عطش برای یادگیری در حل مشــکالت در این شهرستان وجود 
ندارد.دکتر میر عماد بیان داشــت: افراد برای شناخت فرد موردنظر 
خود برای ازدواج باید زمان و وقت کافی را در نظر بگیرند تا به شناخت 
کامل برســند. معیارها و مالک های بســیار زیادی همانند مسائل 
فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی و مالی، اختالف سنی، مذهبی، تیپ 
شــخصیتی، اخالقی و... وجود دارد که در دوره آشــنایی باید مورد 
بررســی قرار گیرند. جدی نگرفتن این مســائل و ساده گذشتن از 
کنار آن ها، احتمال بروز مشــکالت و اختالفات در زندگی زناشویی 
را بیشــتر می کند. حال آنکه با در نظر گرفتن اهمیت این مســائل و 
بررسی دقیق آن ها می توان از بروز خیلی از مشکالت پیشگیری کرد.

وی چالش خانوادگی در این شــهر را اینگونه تحلیل نمود: دلیل 
طالق، ازدواج اشتباه است و ما در فیروزکوه ازدواج اشتباه زیاد داریم؛ 

در این شهر، شناخت زوجین نسبت به هم بسیار کم است.
وی گفت: بعضی از افراد فکر می کنند که وظیفه مرکز مشــاوره 
این است که آمار طالق را کم کند، در حالی که وظیفه ما این نیست؛ 
طالق نتیجه یک کاشــت، داشت و برداشت اســت. از ابتدا و بدون 

شناخت، ازدواج ناموفق شکل می گیرد و بعد انتظار برداشت درست از 
این محصول دارند که منطقی نیست؛ مثل اینکه ما یک میوه بکاریم 
و بعد انتظار میوه دیگری را داشــته باشیم.  این مشاور خانواده ضمن 
اشاره به نقش والدین به تربیت صحیح فرزندان، اظهار داشت: پدر و 
مادر بودن همواره جزو پیچیده ترین و کامل ترین تجربه هایی است 

که هر انسانی در طول عمر خود می تواند داشته باشد.
 آگاهی و دانایی در کنار عشــق و عالقــه به این نقش، می تواند 

هر سختی این راه را برای والدین به خاطره ای خوش تبدیل کند،
اما صرف خواستن برای کســب این نقش، کافی نیست؛ در این 
راســتا باید به والدین آگاهی الزم و به روز داده شــود تا به ســبک 

خودشان بچه ها را تربیت نکنند.  
 وی تاکید کرد: باید روش تربیت والدین اصالح شــود تا نسلهای 
بعدی خوبی داشته باشیم؛ همانطورکه مقام معظم رهبری مکررا در 
خصــوص دغدغه تربیتی  فرمودند ، ما باید به همین منظور یک کار 
گروهی و جمعی داشته باشیم؛ متاسفانه بعضی از دستگاهها در حوزه 
تربیت، خودشــان را کنار کشــیده اند؛ البته قوانین هم در این راستا 
بخوبی تعریف نشده اند ؛ قانونی مصوب شده که در ۸ استان )نه همه 
استانها( کسانی که قصد ازدواج دارند، به مدت ۴ ساعت آموزش ببیند؛ 
این در حالی اســت که در کشورهای دنیا شرط ازدواج و فرزندآوری 
این است که هر کدام حدود ۱۰۰ ساعت آموزش ببینند؛ ولی در ایران 
بدون این آموزشــها صاحب فرزند می شوند؛ سوال من این است که 

آیا مردم بدون دانستن شنا در استخر شیرجه می زنند؟   
 میر عماد یکی از عوامل مؤثر بر ســازگاری و آرامش در زندگی را 
توجه به تفاوت میان زن و مرد بیان کرد و اظهار داشت: با توجه به نوع 
مسئله و مشــکل مراجعین به این مرکز و بررسی های اولیه، به این 
نتیجه رسیدیم که مشکالت اصلی زوجین در شهرستان فیروزکوه، 
کمرنگ بودن توجه به تفاوت زوجین اســت؛ این در حالی است که  
زن و شوهر خودشان را معیار قرار می دهند و به تفاوتهای هم احترام 
نمی گذارند ؛ آنها  زوج خوشــبخت را کسی می دانند که با هم تفاوت 

نداشته باشند . 
وی از دالیــل دیگر طالق را ســخت گیری زیاد پدر و مادرها در 
محیط خانواده بر شمرد و تصریح کرد: بعضی از فرزندان برای فرار از 
این ســخت گیری، ازدواج می کنند و متاسفانه نیازهای افراد درست 
رشد نکرده و گاهی، ازدواج و طالق؛ از روی هیجان است و عاقالنه 
نیســت .وی گفت: ما طالق را نه تایید و نه تکذیب می کنیم، اسالم 
دین ســالمت است و برای ازدواج و طالق نباید عجله نمود و شتاب 

زده عمل کرد. اگر فایده طالق بیشــتر باشد، ما موافق آن هستیم و 
اگر ضررش بیشتر باشد، ما با آن مخالفیم . 

این استاد روان شناسی ضمن اشاره به این نکته که »با ازدواج دین 
کامل می شود، نه شخصیت افراد« ؛ بیان داشت: ازدواج، نقص کسی 
را بر طرف نمی کند؛ بلکه در ازدواج نیازها متعالی می شــود؛ یعنی اگر 
کسی خوب است با ازدواج خوبتر و اگر کسی بد است، بدتر می شود .

دکتر میر عماد از فعالیت های دستگاه های متولی این شهرستان 
در بحث مشــاوره و آموزشهای الزم  انتقاد کرد و گفت: متاسفانه کار 
گروهی بین مســئولین وجود ندارد و  دستگاههای متولی در کار خرد 
جمعی، ضعیف عمل می کنند؛ لذا شــهر فیروزکوه آنچنان که باید، 
رشــد نمی کند؛ به نظر بنده فیروزکوه حقش چنین نیست... وضعیت 
فیروزکوه نسبت به خیلی از شهرهای دورافتاده، ضعیف تر است؛ البته 
بنده نگاه آموزشی دارم و نه نگاه سیاسی؛ لذا مسئولین باید در فرهنگ 
سازی در این  منطقه  در حوزه تفریحی و تحصیلی و ..... پیشتاز باشند. 
این اســتاد بیان داشــت: تاریخچه این شهر، گواه بر اصیل بودن 
و بافت ســنتی این شــهر می دهد، ولی هنوز رفتار و نگرش افراد به 

روز نشده است. 
دکتر میر عماد تاکید کرد: ما در فیروزکوه مشاور تحصیلی نداریم 
؛ البته ممکن اســت که کسی مشاور باشد، ولی بخوبی مشاوره ندهد 
.... در حال حاضر کســانی که در این شهرســتان مشاوره تحصیلی 

می دهند، تخصص مورد نیاز را ندارند. 
وی اعالم کرد: اگر مردم این شــهر از متخصصان استفاده کنند، 
این شهر جان می گیرد؛ ما این آمادگی را داریم که مشاوران تحصیلی 
خوب را از شــهرهای دیگر دعوت کنیم و در حوزه اعتیاد حرف برای 
گفتن داریم، ولی متاســفانه مسئولین مربوطه استقبال نمی کنند و 
در این راســتا دوستان دانشگاهی و آموزش و پرورش کمتر به ما سر 

می زنند. 
ســخن پایانی دکتر عماد: در بحث مشــکالت بین زوجین این 
شهرســتان، نکته اول این است که شناخت کافی بین زوجین وجود 
نــدارد و نکته دوم اینکه افراد آموزشــهای الزم را در این زمینه نمی 
بینند و مهم ترین نکته؛ فرسودگی روابط بین زوجین است که برای 
کاهش این فرسودگی، نیاز به نشاط های فرهنگی و تفریحی در این 
شهرســتان داریم. توصیه من به شهروندان این است که مهاجرت؛ 
درمان نیســت؛ بلکه فرار است، در ابتدا مشکل را حل کنید و سپس 
مهاجرت نمایید، رشــد و موفقیت و پیشــرفت، منــوط به انتخاب 

خودمان است.

مشاوره؛ نیاز فراموش شده مردم فیروزکوه

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت
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جعفــر پرج، شــهردار در گفتگویی اظهارداشــت: جایگاه ســی ان جی 
شــهرداری با هماهنگی قبلی برای چند روز جهت اورهال نمودن و تغییر و 
تحول بهره بردار جایگاه  فعالیت نداشته و از تاریخ اول تیر بازگشایی گردید.

خبرنــگار جام جم فیروزکوه: شــرکت تامین گازســراوین بهره 

بردارقبلــی به دلیل اتمام مدت قراردادوعدم تمایل شــرکت یاد شــده به 
ادامه همکاری باشــهرداری به عنوان بهره برداروپیمانکاروازســویی عدم 
استقبال سایرشــرکتهای مجاز و مورد تایید شرکت گازو.... جایگاه تحویل 
ســازمان حمل و نقل همگانی شــهرداری فیروزکوه قرارگرفته تا با رعایت 

اســتانداردهای مربوطه به شــهروندان وهموطنان ارایه خدمات دهد. وی  
همچنین درادامه  گفت: در صورت تمایل شــرکتهای مجازوموردتایید قرار 
گرفتن، بهره برداری جایگاه در قالب اجاره و قرارداد یکســاله  واگذارخواهد 

شد.

بازگشایی و راه اندازی مجدد جایگاه سی ان جی شهرداری

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرســتانهای 
اســتان تهران، با خانواده های معظم شهداء و ایثارگران در 

شهرستان فیروزکوه دیدار و گفتگو کرد.
عبــداهلل مرتضــوی در مصاحبــه با خبرنــگار جام جم 
فیروزکوه از انجام ۴۰دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران 

در قالب »طرح ســپاس« در شهرستان فیروزکوه خبر داد.
وی، خدمت رسانی و نشــر فرهنگ ایثار و شهادت را دو 
رکن مهم بنیاد عنوان کرد وگفت: به تعبیر فرمایشــات مقام 
معظم رهبری، امروز زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شــهدا؛ 

کمتر از شهادت نیست.
این مقام مســئول ادامه داد: وظیفه بنیاد شــهید با توجه 
به فضای فرهنگی حاکم بر جامعه و هجمه های ســنگینی 
که دشــمنان اسالم برای تخریب راه شــهدا در سر دارند؛ 
به مراتب از گذشــته سنگین تر شــده است.مرتضوی  بیان 
داشــت: امروز اقتدار و صالبت ما مدیون حماســه آفرینی 
شــهیدان و ایثارگران اســت، عزیزانی کــه از همه تعلقات 
دنیــوی، گذشــته و به قرب الهی نائل آمدنــد و مادامی که 
فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ما حاکم باشد، هیچ قدرتی 

فکر تجاوز و تعدی به این مرز و بوم را نخواهد داشــت.
مدیر کل بنیاد شــهید استان تهران افزود: احترام جامعه 
نســبت به خانواده های معزز شــهدا، جانبازان، آزادگان و 
ایثارگران دوران دفاع مقدس؛ نشــان دهنده پایبندی آنان 
به ارزش های ملی و مذهبی اســت و امنیت امروز کشــور، 
مرهون رشادت ها و از خود گذشتگی های شهدا و ایثارگران 

دوران دفاع مقدس است.
این مقام مســئول  همچنین با اشــاره به ســاماندهی و 
بازسازی مزار شــهدای شهرســتان فیروزکوه تاکید کرد: 
بازســازی مزار شــهدا از اولویت اصلی بنیاد شهید است؛ اما 
به دلیل شرایط جوی این شهرستان، فرسودگی گلزار شهدا 
در این شهرســتان نسبت به بقیه شهرها سرعت دارد که در 
این راســتا همکاران ما در بنیاد شــهید فیروزکوه پیگیر این 
قضیه هستند و ان شاءاهلل در اسرع وقت به بازسازی و تعمیر 

مزار مطهر شــهدا اقدام خواهند نمود . وی در ادامه تصریح 
کرد: در این راســتا از همکاری امام جمعه و فرماندار محترم 
و همچنین شهردار فیروزکوه در تأمین نیازهای گلزار شهدا 
تشــکر می کنیم و امیدواریم که این خدمت رســانی تداوم 
یابــد. مرتضوی در ادامه این مصاحبه خبری، خاطرنشــان 
ساخت: در گذشــته مالقات عمومی با خانواده های محترم 
شــهدا و ایثارگران در محل اداره کل اســتان تهران برگزار 
می شد.  بر اساس بررسی و آنالیزی که از طریق همکاران به 
دســت ما رسید؛ به این نتیجه رسیدیم که در طول ۶ هفته از 
برگزاری مالقات عمومی با خانواده های شهدا و ایثارگران، 
ما مراجعه کننده ای از فیروزکوه نداشــتیم؛ وی علت این امر 
را بعد مســافت و مشــکالت اقتصادی مردم این شهرستان 
برشــمرد.مدیر کل بنیاد شهید استان تهران افزود: ما در این 

راســتا اجرای طرح»خادم برای مخــدوم«، جهت دیدار با 
خانواده های شــهدای این شهرستان با رویکرد حل مسئله 
و مشــکالت این قشــر را پیاده کردیم. بنــده افتخار این را 
داشتم که در سال ۹۷ ؛ سه جلسه مالقات عمومی با خانواده 
های معزز ایثارگران و شــهدا در این شهرستان داشته باشم؛ 
این دیدارها ما را اغنا نکرد و امروزدر همین راســتا به اتفاق 
مســئولین شهری، امام جمعه و فرماندار محترم شهرستان، 
۴۰ دیدار در ســطح منطقه با خانواده های شــهدا و ایثارگر 
تدارک دیدیم.  این مقام مســئول در ادامه از همکاری امام 
جمعه و فرماندار و همه مســئولین شــهری این شهرستان، 

تقدیر و تشکر نمود.
وی در ادامه به سوال خبرنگار جام جم فیروزکوه مبنی بر 
اینکه بحران اقتصادی حاکم بر جامعه تا چه اندازه در خدمت 

رسانی این ســازمان به ایثارگران و خانواده شهدا تاثیرگذار 
بوده است؟ این گونه پاســخ داد: طبیعتا تحریمی که کشور 
با آن روبه رو شــده است در خدمات دهی در بخش درمان و 
بهداشت این ســازمان، تاثیرگذار بوده و این بخش را دچار 
اختالل کرده اســت؛ ولی جدایی از بحث تحریم ها، اگر در 
تاریخ جنگ مطالعه داشــته باشیم؛ خواهیم دید کشورهایی 
که دچار جنگ های بزرگ از جمله جنگ جهانی دوم شــده 
انــد؛ خدماتی که بعد از جنگ به بازماندگان ارائه می شــود؛ 
قابل مقایســه با خدماتی که در کشــور بــه ایثارگران تعلق 

می گیرد؛ نیست. 
این مقام مســئول تاکیدکرد: ما نسبت به استانداردهای 
بین المللی و جــدا از بحث تحریمها، در بحث خدمات دهی 
به بازماندگان جنگ، خیلی عقب هســتیم و هنوز نتوانستیم 
حق ایثارگران را طبق استانداردها ادا کنیم. وی خاطرنشان 
ســاخت: قوانین خوبی در این زمینه مصوب شده؛ اما بخشی 
در حین اجرا دچار مشکل بوده و بخشی هم نیاز به بازنگری 
دارند؛ در مجموع ما نتوانســتیم خدمات متناسب با ایثار این 
مجاهدگران داشــته باشــیم. وی در این گفتگو به آخرین 
مصوبات قانون جامع خدمات ایثارگری اشــاره کرد و گفت: 
۸۲ درصد این قانون اجرایی شــده است و بخش باقی مانده 
بــه دلیل بحث اعتبارات، درحال برنامه ریزی اســت که ان 

شــاءاهلل در آینده نزدیک این بخش هم اجرایی می شود.
ســخن پایانی مدیر کل بنیاد شــهید استان تهران: بنده 
دســت تک تک خانواده های محترم شــهدا و ایثارگران را 
می بوســم و اعالم می کنم که ملــت ایران مدیون خدمات، 
ایثار و فداکاری شما هستند؛ هر قدمی که برای شما برداریم، 
نمی توانیم گوشــه ای از زحمات و ایثارگری شما و عزیزان 
تــان را که جان خود را برای این کشــور نثار کردند، جبران 
کنیــم؛ اما تالش می کنیم تا جایی که می توانیم خادم خوبی 
برای این قشــر باشیم و امیدوارم که به فضل خداوند رحمان 
و دعای دوســتان، بتوانیم حق شــهدا و ایثارگران را در حد 

وسع خود ادا نماییم.

دیدار مسئوالن با خانواده شهداء و ایثارگران
در قالب »طرح سپاس«

ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

آگاهی از عملکرد شوراها حق مردم است

فرمانــدار شهرســتان فیروزکوه گفت: یکی از مطالبات بحــق مردم، آگاهی از 
عملکرد شوراهای اسالمی است و شفاف سازی فعالیت های شوراها باید در اولویت 

قرار بگیرد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: مهدی یوســفی جمارانی در مراســم تحلیف 
عضو جدید شورای اسالمی شــهر فیروزکوه افزود: اعضای شورای اسالمی باید با 
عملکــرد مثبت، تعامل و همکاری با نهادهای اجرایــی، موجبات رضایت مردم را 
فراهم کنند.وی با تاکید بر پاسداشــت از امانت مردم توسط اعضای شورا گفت: این 
عناوین به اعتبار رأی مردم منجر به فرصتی برای اعضای شورای اسالمی به عنوان 
منتخبان مردم مهیا شده تا در جهت رضایت خداوند نسبت به رفع مطالبات و کاهش 
آالم و رنج های مردم قدم های سازنده بردارند.فرماندار فیروزکوه اذعان داشت: همه 
این جایگاه ها فرصت خدمت است و به صورت دائمی در اختیار کسی قرار نمی گیرد 
و چه خوب اســت که در طول این مدت هم به تعهدات و قول های انتخاباتی و هم 
به وظایف قانونی عمل شــود.وی با بیان اینکه شورا یک کارگروهی است و فلسفه 
شــورا نیز همین است گفت: رمز غلبه بر محدودیت ها کار جمعی و گروهی است که 

بدون تردید اثربخشی بسزایی در جامعه خواهد داشت.
یوســفی جمارانی افزود: به این ترتیب باید مجموعه اراده ها در یک راســتا قرار 
گیرد تا منجر به موفقیت در بعد اجتماعی شــود. این مقام مســئول مالک قضاوت 
عملکرد مســئوالن را مردم دانســت و تصریح کرد: مردم و افکار عمومی هوشیار و 
بیدارند و عملکرد خدمتگزاران خود را بخوبی می ســنجند. وی بیان داشــت: امروز 
پس از گذشــت پنج دوره از تأسیس شورا در دولت هفتم، شاهد بالندگی این جایگاه 

مهم هستیم. 
وی همچنین بر تعامل و همکاری بیشتر اعضای شورای شهر و شهرداری برای 
عمران و آبادانی و نیز اجرای طرح های ماندگار مطابق با نیاز شهر تاکید کرد و گفت: 
نظارت بر عملکرد شهرداری مهمترین وظیفه شورای اسالمی شهر است. این مقام 
مســئول خاطرنشان کرد: کار شورای اسالمی شهر مکمل کار شهرداری است و هر 
چقدر مصوبات کارشناســی تر، بر اساس اراده جمعی و البته با نظارت بیشتر صورت 

گیرد موجب افزایش سرعت در توسعه شهری خواهد شد.

خبر
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آغاز عملیــات اجرایی 
فاز دوم پــارک مجموعه 

خلیج فارس
مهنــدس باطبــی مســئول فضای ســبز و 
زیباسازی شهرداری از شــروع عملیات اجرایی 
فاز ۲ پارک حاشــیه مجتمع تفریحی خلیج فارس 

خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه:  وی گفت: 
تعویــض و طراحی ونصب المــان میدان معلم و 
همچنین اجرای المان ســردیس اســتاد امیری 
فیروزکوهی در میدان ورودی شهر از دیگر برنامه 
های شــهرداری در راســتای زیبا سازی شهری 
خواهد بود. مسئول واحد فضای سبز و زیبا سازی 
شهری  با اشاره به اینکه طراحی ونقاشی دیواری و 
همچنین شروع فازنخست عملیات اجرایی پارک 
بانوان و استانداردســازی و تجهیز پارکهای شهر 
و ادامه طرح آبیاری  تحت فشــار فضای سبز شهر 
و....از جمله اقدامات مدنظر شــهرداری  خواهد 
بود. وی تصریح کرد: در روزهای آتی با همکاری 
واحد فنی و عمرانی شــهرداری انجام این پروژه 

ها آغاز خواهد شد.  

قابــل توجه مالــکان و 
ســاختمان های  مدیران 

دارای آسانسور 
شــرکت های فروشنده آسانســور تا زمانی 
مســئولیت آسانســورهای فروخته شده را عهده 
دار خواهنــد بود که مالکان یا اســتفاده کنندگان 
قرارداد ســرویس و نگهداری معتبر با شرکتهای 
عضو ســندیکای آسانسور و دارای پروانه طراحی 
و مونتاژ از ســازمان صنعت معدن و تجارت منعقد 

نمایند.
بدیهی است اجرای این فراخوان از مورخ اول 
اردیبهشــت ۹۸  به مدت سه ماه اعالم می گردد 
و چنانچــه از ســوی مالکان مدیران و اســتفاده 
کنندگان اقدام جدی صــورت نپذیرد و باعث به 
وجود آمدن  هــر گونه حوادث مالی و جانی گردد 
مسئولیت قانونی حوادث به عهده آنها خواهد بود.

انبار واحدهای  ضرورت ثبت 
صنفی 

اتــاق  رئیــس 
شهرستان  اصناف 
از ابــالغ دســتور 
ثبــت  العمــل 
انبارهای تمام واحد 
های صنفی ای که 
در مکانــی به غیر از 
محل کســب آنها 

دایر شده اند خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: ســید محمد کیا 
گفت :پیرو دســتور العمل ابالغــی از جانب اداره صمت 
شهرســتان فیروزکوه مقرر شد واحد های صنفی دارای 
انبار مجزا برای ثبت انبار خویش به اداره صمت شهرستان 
مراجعــه کنند.  وی این اقــدام را عاملی در جهت نظارت 
بیشتر و ایجاد وحدت رویه در بین صنوف دانست و گفت: 
متصدیان واحد صنفی شهرســتان باید گواهی پســتی 
خویش، تصاویر کارت ملی و شناســنامه خویش را برای 

ثبت به اداره صمت شهرستان ارائه دهند.

مشکل آب شرب السم چشمه 
رفع می شود 

جلســه بررسی مسائل و مشکالت آب شرب روستای 
الســم چشــمه، ۲۱ خرداد ســال جاری در بخشداری 

مرکزی برگزار شد.
خبرنگار جــام جم فیروزکوه :این جلســه به 
ریاســت بخشــدار مرکزی و با حضور معــاون عمرانی  
فرمانــداری، نماینــده آبفای روســتایی، نماینده ناحیه 
صنعتی، عضو شــورای بخش مرکزی، کارشناس دفتر 
فنی بخشداری، شورای اسالمی و دهیار روستای السم 
چشمه تشکیل گردید . در این جلسه پس از بررسی مسائل 
و مشکالت در خصوص آب شرب روستای السم چشمه 
تصمیماتی اتخاذ شــد. در این جلسه مصوب شد تا هیاتی 
با حضور دفتر فنی بخشــداری، آبفای روستایی و شورای 
اســالمی روستای السم چشــمه جهت بررسی آخرین 
وضعیت موجود آب چاه برای آبرســانی تشکیل شود و در 
صورت عدم تامین آب کافی، با عقد قرارداد و تفاهم نامه 

بین ناحیه صنعتی و دهیار آب منتقل شود.

سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان فیروزکوه از تحویل و رهاسازی 
یک بهله شاه بوف توسط یکی از شهروندان فیروزکوهی خبر داد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: فرشــاد فیروزنیا، رئیس اداره محیط زیســت 
شهرســتان اظهارکرد: یک بهله شــاه بوف بعداز تیمار و مــداوای اولیه و بهبود وضع 

جســمی، توسط محیط بانان در زیســتگاه خود رهاسازی شــد. فیروزنیا افزود:  این 
پرنده حدود ۶۶ تا ۷۰ ســانتیمتر طول و دارای گوش پرهای مشخص، سینه زرد مایل 
به قهوه ای بارگه های پهن، چشم های درشت نارنجی رنگ، سطح پشتی زرد مایل به 
قهوه ای با لکه های قهوه ای پررنگ است. گفتنی است “شاه بوف” از خانواده  جغدهاست 

که جمعیت زیادی ندارند و از گونه های حمایت شــده محســوب می شوند. این گونه 
شــب گرد اســت و از جوندگان، موش ها، مارها و گاهی اوقات از پرندگان دیگر تغذیه 
می کند: یکی از شــهروندان فیروزکوهی در حین تردد در منطقه کتاالن متوجه پرنده 

ای می شود که قادر به حرکت نبوده است. وی گفت: پرنده تحویل اداره حفاظت شد.

یک بهله شاه بوف تحویل و رها سازی شد 

فرماندار فیروزکوه با اشــاره به بارندگی های فصل بهار در سال جاری 
اعالم کرد: ســیالب و سرمازدگی امسال ۷ میلیارد و ۹۰۴ میلیون تومان 
به محصوالت کشاورزی و زیرساخت های شهرستان خسارت وارد کرد. 
مهدی یوســفی جمارانی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا 
تشریح کرد: شــرایط آب و هوایی بویژه در فروردین و اردیبهشت منجر 
بــه از بین رفتن برخی از میوه های باغی فیروزکــوه نظیر گردو و زردآلو 
شده است. وی تاکید کرد: همچنین به اقدامات جهاد کشاورزی در حوزه 
انهار و... آســیب جدی وارد شده که مجموع خسارات این بخش تاکنون 
۴ میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان برآورد می شــود. به گفته این مقام مسئول 
تولیدات محصوالت کشــاوری شهرســتان فیروزکوه با 5 هزار و ۴5۰ 

هکتار اراضی کشــاورزی، ســاالنه به ۱۲۰ هزار تن می رسد. همچنین 
صنعت کشاورزی به عنوان یکی از چشم اندازهای توسعه این شهرستان 
تعیین شــده اســت. نماینده عالی دولت در فیروزکوه تصریح کرد: ۱۳5 
ســاختمان نیز در بخش های مرکزی و ارجمنــد در بارندگی های اخیر 
آسیب دیده اند که برآورد خسارات آنها یک میلیارد و 5۹۰ میلیون تومان 
اعالم شده است.یوسفی جمارانی از خسارت ۸۰۰ میلیون تومانی به منابع 
آب شهرســتان خبر داد و افزود: ۱۰ کیلومتر از مسیر رودخانه تحت تأثیر 

سیالب ها قرار گرفت.
 وی تشریح کرد: ۳ کیلومتر از مسیرهای اصلی و فرعی فیروزکوه نیز 
در این حوادث طبیعی دستخوش ۶۰۰ میلیون تومان خسارت شده است. 

فرماندار فیروزکوه اذعان داشــت: خســارت وارده به شبکه های توزیع 
و ســقوط تیر برق ها نیز ۱5۲ میلیون تومان برآورد می شود.شهرســتان 
فیروزکــوه با آب و هوای کوهســتانی متشــکل از دو بخش مرکزی و 
ارجمند با جمعیتی افزون بر ۳۳ هزار نفر در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی 

پایتخت واقع شده است.

8 میلیارد تومان؛ خسارت بارش بهاری
 در فیروزکوه

خبر

7 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

بنای حکومت اســالمی اجــرای منویات خدای 
متعال و دین و حضرات معصومین است.

خبرنگار جام جم فیروزکوه : حجت االسالم 
امیــری ارجمند، امام جمعه شهرســتان فیروزکوه در 
خطبه های نماز جمعه این هفته بیان داشــت: کسب 
تقوا از راه انجام واجبات و ترک محرمات است، هرچه 
انســان نسبت به دستورات شرع مقدس اسالم پایبند 
تر باشــد مراتب باالتری از تقــوا را به خود اختصاص 

می دهد.
حجت االســالم امیری ارجمند بیــان کرد: با هر 

مفســده ای) فســاد سیاســی، اخالقی و بویژه فساد 
اقتصادی( باید  مبارزه کرد.

وی درخصــوص هفته قوه قضائیــه گفت: یکی 
از مباحث بســیار مطرح در حکومت اســالمی بحث 
عدالت است و از آنجایی که حکومت ما اسالمی است 
درحقیقــت بنای حکومت اســالمی اجرای منویات 

خدای متعال و دین و حضرات معصومین است.
خطیب جمعه افزود: ریاســت جدیــد قوه قضائیه 
روزنه های امید را بر مردم گشود، زیرا اولین دستوری  
را که رئیس جدید قوه قضائیه بیان کرد شــفاف سازی 
اموال مسئوالن است که بیش از ۱۴ سال بود که مطرح 
می شــد  و شــورای نگهبان ایراد گرفت و نهایتا پس 
از بررسی تصویب شــد، اما به خاطر ضمانت اجرایی 
نداشتن و مشــکالت آن رئیس قبلی قوه قضائیه آن 
را ابــالغ نکرد، ولی آیت اهلل رئیســی؛ رئیس محترم 
قــوه قضائیه آن را ابالغ کردنــد و روزنه های امید را 
برای مردم گشــودند، مردم اگر ببینند که دستگاه قوه 
قضائیه با مفسد و هرگونه فساد مبارزه می کند امیدوار 
می شــوند و یکی از راه ها جلب اعتماد عمومی مردم 

برای قوه قضائیه است، چرا دستگاه های مختلف باید 
با رانت  خواری فساد به راه بیندازند و اموال بیت المال 

را به دست بگیرند، این ها باعث ناراحتی است.
امام جمعه فیروزکوه  با اشــاره به بحثی که امروزه 
غربی هــا و عربی ها به راه انداختنــد گفت: حمله به 
دو نفتکش به این خاطر بود که می خواســتند به همه 
دنیا بگویند ایران تروریســت اســت و نه تنها اجماع 
جهانی تشکیل نشد بلکه گفتند سخنانی که ترامپ و 
صهیونیست ها می زنند غلط است، این حمله همزمان 
با حضور نخســت وزیر ژاپــن در ایران و دیدار با رهبر 
انقالب اتفاق افتاد و خواستند رابطه ای که امروز میان 
ایــران و ژاپن وجود دارد  خراب کنند که دشــمنان به 
هیچ یک از اهداف خود نرســیدند و روز به روز سخن 
مقام معظم رهبری دارد به واقعیت نزدیک تر می شود 

و آن هم افول آمریکاست.
وی  درباره هدف قرار دادن پهپاد آمریکایی  توسط 
نیرو های هوایی ایران که قصد انتقال اطالعات ایران 
را به کشور آمریکا را داشت  گفت: این عمل نیروهای  
هوایی کشور عزیزمان نشان می دهد که هرکشوری 

بخواهــد به خط قرمز ما عبور  کند با تیر های غیبی ما 
مواجه خواهد شــد، این تیرها بــرای خود آمریکا هم 

بسیار سرگردان کننده است.
نماینــده ولی فقیه در منطقه  با اشــاره به توهین 
نماینده مردم شهرســتان های فیروزکوه و دماوند که 
مردم را غارنشــین و جنگ طلــب خطاب کرد گفت: 
نماینده وکیل مردم اســت و باید مدافع موکلین خود 
باشد، اگر نماینده محترم گفته ما جنگ طلب هستیم 
و باید جبهه مقاومت را رها کنیم؛ این راهبرد ما نیست 
و آمــوزه های دینی ما به ما اجازه نمی دهد که آغازگر 
جنگ باشیم، اما اگر دشــمن بخواهد تعرضی داشته 
باشــد ما مبارزه می کنیم و به نظر بنــده یقینًا منظور 
نماینــده محترم این بود که مردم ما باید اهل مقاومت 
باشند؛ زیرا دین ما گفته است با صبر و پایداری  پیروزی 
نصیبمان خواهد شــد.وی افزود: هدف ایشان توهین 
بــه مردم نبوده، عذرخواهی را برای چنین زمان هایی 
گذاشــتند و بنده در مصاحبــه ای بایکی از کانالهای  
خبری گفتم جا دارد که نماینده مردم شهرستان های 
فیروزکوه و دماوند از مردم به خاطر اینکه منظورشان 

بنای حکومت اسالمی، اجرای منویات خداوند و دین است

  برگزاری میز خدمت این هفته به مناســبت هفته قوه قضائیه)یکم تا هفتم تیر( به 
میزبانی  دادســتان و رئیس دادگستری شهرســتان فیروزکوه و پاسخگویی به مسائل و 

مشکالت شهروندان در مصالی نماز جمعه

    

ویری
ش تص

گزار

مهدی یوســفی جمارانی در ایــن خصوص گفت: 
اتمام پروژه های بهداشتی جزء ۱۰۰ برنامه تعریف شده 

در ســال جاری اســت که از جمله این پــروژه ها اتمام 
ساختمان ستاد شبکه بهداشت فیروزکوه است.

بــه گزارش جــام جم فیروزکوه و بــه نقل از روابط 
عمومــی فرمانــداری فیروزکوه فرمانــدار فیروزکوه 
افــزود:از این تعداد پــروژه تاکنون ۲خانه بهداشــت 
روســتایی) شــهرآباد، هرانده( آماده افتتاح هســتند و 
مابقی نیز تا پایان ســال افتتاح شــده و به بهره برداری 

خواهند رسید.
وی گفت:ساخت و اتمام پروژه های ساختمان ستاد 

شبکه بهداشت فیروزکوه نیز به عنوان مهمترین پروژه 
بهداشتی تا پاییز سال جاری افتتاح و تحویل داده خواهد 
شــد.این مقام مسئول  گفت: ســاختمان ستاد شبکه 
بهداشــت در دو طبقه با اعتباری بالغ بر ۲۶میلیارد ریال 
با همکاری وزارت بهداشــت، دانشگاه شهید بهشتی و 

استانداری تهران در حال ساخت می باشد.
جمارانــی افزود: طبق گزارش کارشناســان طبقه 
همکــف و اول تا امروز ۸5درصد و طبقه دوم 55درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

بهره برداری از پروژه ساختمان ستاد شبکه بهداشت تا اواسط سال 



* حجت االسالم ســلمانی رئیس اداره اوقاف 
فیروزکوه شــد: طی حکمی از جانب مدیر کل ســازمان 
اوقاف و امور خیریه اســتان تهران و طی مراســم رســمی در 
روز چهارشنبه ۲۸ خرداد ۹۸ حجت االسالم عطا اهلل اسفندیار 
از سمت ریاســت این اداره تودیع و حجت االسالم سلمانی به 

عنوان رئیس جدید این اداره معارفه شد.
* پلمب یک واحــد چلوکبابی: یک واحد چلوکبابی 
به علت عدم رعایت مســایل بهداشتی با دستور عباس رضایی 
دادســتان محترم شهرستان فیروزکوه در گشت مشترک و در 
حضور نمایندگان دادستانی ،شــبکه بهداشت ،اماکن نیروی 

انتظامی،بازرسی اصناف،تعزیرات و دامپزشکی پلمب شد.
* کشــف و توقیف 230 کیلوگرم مواد غذایی 
فاسد: طــی بازرسی های هفته گذشته از مراکز تهیه و توزیع 
و عرضــه مواد غذایی ۲۳۰ کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف 
گذشــته توسط بازرسان بهداشــت محیط فیروزکوه کشف و 

توقیف شد.
* بررسی مشــکالت  روســتای طهنه : جلسه 
مشترک بخشــدار ارجمند با اعضای شورای اسالمی بخش و 
اعضای شورای اسالمی روستای طهنه جهت بررسی مسائل و 

مشکالت, در محل بخشداری ارجمند برگزار شد.
* برگزاری جلسه شورای معاونین فرمانداری 
فیروزکوه : جلسه شــورای معاونین فرمانداری شهرستان 
فیروزکوه به ریاســت یوســفی جمارانی فرماندار فیروزکوه، 
برگزار شــد. این جلسه با حضور معاونین فرماندار، بخشداران، 
مدیران حوزه فرماندار، حراســت، بازرسی و روابط عمومی در 
فرمانداری شهرســتان فیروزکوه برگزار شد و پس از پیگیری 
مصوبات جلســه گذشته، ضمن طرح و بررسی دستور جلسه و 

مسائل و مشکالت، تصمیمات الزم اتخاذ شد.
* معاون عمرانی فرمانداری فیروزکوه منصوب 
شــد : حیدرقلی قاســم زاده به عنوان معاون فنی و عمرانی 
فرمانداری شهرســتان فیروزکوه منصوب شــد. گفتنی است 
قاســم زاده پیــش از این ســابقه مدیریت عمــران و بحران 

فرمانداری فیروزکوه را در کارنامه کاری خود دارد.
* بررســی مسائل و مشــکالت شهرارجمند : 
نشســت بررسي مسائل ومشکالت شــهر ارجمند با حضور » 
مهدی یوسفی جمارانی« فرماندار شهرستان، معاون عمرانی 
فرماندار ،بازرســی فرمانداری، شــهردار و اعضای شــورای 
اسالمی شــهر ارجمند و تعدادی از شهروندان شهر ارجمندبه 
منظور بحث وبررسی در خصوص مسائل مختلف برگزار شد. 
* مشکالت مخابراتی بخش ارجمند، روی خط 
پیگیری  : جلسه بررسی و پیگیری مسائل و مشکالت حوزه 
مخابرات بخش ارجمند به ریاســت »حســن زاده« بخشدار 
ارجمند و با حضور »ابراهیمی« سرپرســت شرکت مخابرات 

منطقه ۷ استان تهران و »ارجمندی« سرپرست جدید شرکت 
مخابرات فیروزکوه در محل بخشداری ارجمند برگزار شد.

* انتخاب جوان برتر والیبال شهرســتان : امیر 
حســین چهارپاشلو بازیکن تیم والیبال باشگاه پدیده سازان از 
سوی هیئت والیبال شهرستان فیروزکوه به عنوان جوان برتر 

سال انتخاب شد.
* ارجمندی سرپرست جدید اداره مخابرات شد  
: در مراســمی با حضور فرماندار فیروزکوه، ارجمندی به عنوان 
سرپرست جدید مخابرات شهرستان فیروزکوه معرفی شد و از 

زحمات خواجه افضلی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
* واژگونی خودروی ســواری سمند: یک دستگاه 
خودروی ســمند  در محور فیروزکــوه - دماوند محدوده پل 
دلیچایی واژگون شد و این حادثه یک مصدوم داشت که توسط 

عوامل اورژانس سرپایی درمان شد.
* انتخاب مسئول دفتر هیئت والیبال: محمد علی 
اســفندیار یکی از داوران خوب شهرستان فیروزکوه از طرف 
رئیس هیات والیبال شهرســتان فیروزکوه به ســمت مسئول 

دفتری هیات والیبال شهرستان فیروزکوه منصوب گردید.
* حریــق در منطقه در بند مزداران مهار شــد : 
کنترل و اطفاء حریق منطقه دربند مزداران عصر روز چهارشنبه 
۲۲ خــرداد جاری با حضور تیم مدیریت بحران بخشــداری، 
همکاران منابع طبیعی و شــورای اســالمی روستای آتشان 
انجام گردید.آتش ســوزی در منطقه دربنــد مزداران حوالی 
ســاعت ۱۸:۳۰ رخ داده و با هماهنگی به عمل آمده و دســتور 
بخشدار مبنی بر حضور تیم مدیریت بحران بخشداری مرکزی 
و اعزام یک دســتگاه ماشین آتش نشانی از دهیاری روستای 
آتشان و حضور بموقع کارمندان منابع طبیعی از روند پیشروی 

آن جلوگیری به عمل آمد.
* بررسی مشکالت مراتع منطقه سیاده از توابع 
بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه : جلسه بررسی 
مسائل و مشــکالت مراتع منطقه سیاده چهارشنبه ۲۲ خرداد 
در بخشداری مرکزی برگزار شد. این جلسه به ریاست بخشدار 
مرکزی و با حضور رئیس منابع طبیعی، مســئول واحد سیاسی 
بخشــداری، شورای اســالمی روســتای امیریه و تعدادی از 
دامداران سیاده برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید دستگاه 
های ذیربط نسبت به اخراج دامداران فاقد پروانه بهره برداری 
طبق قوانین و مقررات اقدام و مراتع را در اختیار دامداران سیاده 
که دارای پروانه و مجوز بهره برداری الزم می باشند قرار دهند.

* برگزاری  پیاده روی دستگاه های دولتی  : پیاده 
روی هفتگی کارکنان ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان 
به میزبانی اداره ورزش و جوانان شهرســتان و همکاری اداره 
آبفای شهرســتان در روز چهارشنبه ۲۲ خرداد از محل آستان 

مقدس امامزاده اسماعیل  به سمت سرخدشت برگزار 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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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه  دوشنبه  3  تیر 1398   شماره 5414

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
حافظاز دوستان جانی مشکل توان بریدن

با فرا رســیدن فصل تابستان و به دلیل وضعیت 
جوی مناسب شهرستان فیروزکوه و واقع شدن در 
محورهای مواصالتی استان های تهران ،سمنان و 
مازندران شهر فیروزکوه میزبان مسافران فراوانی 
خواهد بود که در این بین نقش شهرداری فیروزکوه 
در ترسیم سیمای مناســب از فیروزکوه غیر قابل 

انکار است.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: جعفر پرج، 
شــهردار فیروزکوه در این خصوص گفت :یکی از 

اصلــی ترین اهداف مدیریت کالن شــهری زیبا 
ســازی بصری و اهتمام بــه نظافت کوچه و معابر 
است. وی تصریح کرد: بحمداهلل مدیریت مناسب 
واحد خدمات شــهری در عرصه مدیریت شهری 
ســبب رضایت خاطر نسبی شــهروندان در پاک 
ســازی و نظافت کوچه و معابر شــهر شده است. 
شهردار فیروزکوه خاطر نشان کرد: یکی از جلوه های 
زیباسازی، طراحی دیوار های شهر از کالم بزرگان 
و ائمه اطهار و منقش نمودن به اسلیمی های خاص 

بوده که این موضوع عالوه بر داشتن جلوه بصری 
موجب آرامش روانی شــهروندان محترم خواهد 
شد. پرج نقش شهروندان در مدیریت ظاهری شهر 
را غیــر قابل اجتناب توصیــف و تاکید کرد: جدا از 
وجود مسئولیت نظافت و رفت و روب شهری برای 
شهرداری، احساس مسئولیت شهروندان نسبت به 
داشته ها و تالش برای حفظ و نگهداری ادوات نیز 
عالوه بر کاســتن هزینه از دوش شهرداری، قوت 

قلبی نیز برای انجام خدمات بهتر خواهد شد.

زیبا سازی شهری، مشق تابستانه شهرداری 
چند خط خبر

تعطیلی برای دادگســتری معنا ندارد ، بــه اجرای قانون در هر زمان و 
مکان و در هر مسئولیتی، اعتقاد داریم.

به گزارش خبرنگار  جام جم، فیروزکوه نشســت مطبوعاتی اصحاب 
رســانه با موضوع هفته قوه قضائیه جهت ارج نهادن به مقام واالی قضا 
و قضاوت و تکریم مقام شــامخ شــهید مظلوم آیت اهلل  دکتر بهشــتی با 
حضور ولی اهلل صابر ریاســت دادگستری و دکتر عباس رضایی دادستان 
این شهرستان در محل دادگستری شهرستان فیروزکوه برگزار شد. در ابتدا 
صابر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی به تشریح برنامه های 
هفته قوه قضائیه در شهرستان فیروزکوه پرداخت که به شرح زیر می باشد:

-  ایراد سخنرانی توسط دادستان محترم شهرستان قبل از خطبه های 
نماز جمعه -  گلباران مزار مطهر شهدا   -  دیدار قضات شریف با امام جمعه 
محترم شهرســتان -  مصاحبه مطبوعاتی رییس دادگستری و دادستان  
-  جلســه با فرماندهی محترم نیروی انتظامی و روسا و فرماندهی محترم 
کالنتری و پاســگاهها -  پیاده روی همکاران محترم قضایی و اداری  -  
جلسه دیدار رییس محترم دادگستری و دادستان محترم با مردم و مراجعین

-  بازدید از زندان دماوند -  دیدار همکاران قضایی و جمعی از کارکنان 
اداری با حضور رییس بنیاد شــهید خانواده های محترم شهدا و جانبازان و 
ایثارگران -  تشکیل جلسه حفظ حقوق بیت المال و پیشگیری از وقوع جرم
-  برگزاری جلسه پرسش و پاسخ توسط قضات محترم در مسجد جامع

-  برگزاری نشســت مشــترک همکاران محترم قضایــی و اداری 
دادگســتری و دادسرا و شــورای حل اختالف و تقدیر از کارکنان نمونه 
-  جلسه با فرماندهی سپاه و فرماندهان ناحیه مقاومت بسیج -  و برگزاری 

زیارت عاشورا 
صابر در جمع خبرنگاران، اظهار داشــت: رسانه باید زبان گویای مردم 
باشد و رسانه ها می توانند یک دادگستری مقتدرانه باشند؛ فقط کار رسانه 

تمهید و تمجید از ارگانها نیست؛ بلکه اصحاب رسانه  انتقاد سازنده را هم 
می توانند سرلوحه کار خود قرار دهند.   

رییس دادگســتری شهرستان فیروزکوه تاکید کرد: در همین راستا ما 
هم وظیفه داریم؛ وظیفه اصلی دادگســتری، اجرای قانون است . وی در 
ادامه این نشست خبری، ضمن تاکید بر اینکه قاضی پرونده نباید در پرونده؛ 
حب و بغض داشــته باشد، تاکید کرد: طبق آمار به دست آمده، مراجعین از 
سالمت دستگاه قضایی در سطح شهرستان فیروزکوه راضی هستند و این 
سالمت در دستگاه قضایی این شهرستان حاکم است. صابر در حاشیه این 
نشســت به پرونده های وارد شده در شــوراهای حل اختالف اشاره کرد و 
گفت: اعتقاد قلبی من این است که حق به حق دار خواهد رسید و هر کس 
به این شهرســتان و مردم این خطه ظلم کند؛ ما بر اساس قانون در مقابل 
آنها خواهیم ایســتاد.رئیس دادگســتری  در ادامه بیان داشت: دغدغه ما 
مشکالت پیش روی مردم این شهرستان در زمینه های مختلف از جمله 
محیط زیست و بحث فاضالب شهرک صنعتی و ساخت و ساز غیر مجاز  
می باشد که  همه این مشکالت و پرونده موجود در دست بررسی است .وی 
تاکید کرد: متاسفانه حجم زمین خواری در این شهرستان وضعیت پنهان 
و نامشخصی دارد و مردم می ترسند که علیه شخص و یا مقام مسئول خبر 
دهند؛ اما من از همین جا اعالم می کنم که نباید بگذاریم خالفکار، ســوار 
کار شــود و تا زمانی که این پست بر عهده من است؛ اجازه نخواهم داد که 

کار غیر قانونی در سطح شهرستان شکل بگیرد.
وی حفظ حقوق عامه را از وظایف مهم دستگاه قضایی دانست و یادآور 
شد: اگر قرار است اتفاقات خوب در شهرستان افتد؛ باید مردم این شهرستان 
به ما کمک کنند و شجاعانه در این راه قدم بردارند و اگر جایی خالف قانون 
مشاهده کردند، ما را در جریان قرار دهند و دادگستری شهرستان با جدیت 
این مســائل را پی گیری خواهد کرد.  صابر در ادامه بیانی زیبا داشت: روز 

تعطیلی برای دادگســتری معنا ندارد و ما به اجــرای قانون در هر زمان و 
مکان و در هر مسئولیتی، اعتقاد داریم.این مسئول با اشاره به اینکه مقامات 
باال دســت، تصویب بودجه در این شهرســتان را بر اساس جمعیت این 
شهرســتان تصویب می کنند؛ اظهار کرد: باید در تصویب و بودجه بندی 
این شهرســتان، وســعت این منطقه مد نظر قرارگیرد تا بتوانیم برای این 
شهرســتان قدم برداریم، زیرا بر اساس جمعیت؛ پول به شهرستان تزریق 
می شود که در بحث عمرانی و خدمات دهی، کفایت نمی کند. در حاشیه 
این نشست ، دکتر رضایی دادستان شهرستان  هم در مورد مشکالت این 
منطقه سخن به میان آورد و گفت: ما در مورد مشکالت و پرونده موجود در 

سطح شهرستان، سریعا موضوع را پی گیری می کنیم.
دکتر رضایی با اشــاره به مشکالت مسکن مهر این شهرستان گفت: 
قطعا در این پرو نده ها تخلف صورت گرفته که در حال بررســی اســت و 
ان شــاءاهلل به زودی جواب نهایی پرونده مسکن مهر، خدمت شهروندان 
اعالم خواهد شــد. وی تاکیدکرد: همه پرونده ها در حال رسیدگی است و 
مردم نگران رسیدگی پرونده ها نباشند. دکتر رضایی دادستان شهرستان 
فیروزکوه با اشــاره به ضرورت آشنایی مردم با قوانین حقوقی، یادآور شد: 
خبرهای خوبی در ارتباط با مفسدین شهرستان در راه است و مردم بدانند 

که دستگاه قضایی با هیچ کس تعارف ندارد. 
در ادامه این نشســت خبری، اصحاب رسانه سواالت مورد نظر خود را 
مطرح کردند که ان شــاءاهلل مشروح این نشست خبری، بزودی در چاپ 

بعدی به اطالع خوانندگان خواهد رسید.

تعطیلی برای دستگاه قضا معنا ندارد


