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 حضور مسئوالن فیروزکوه 
 در همایش مدیریت شهری

 و روستایی تهران

 صدورحکم قضایی 
۲ قصاب متخلف 

طرح توزیع کاالهای اساسی 
وارد فاز دوم شد 

الیحه بودجه ۹۸ شهرداری به صحن 
شورا رسید

زمان ایلکا رئیس شورای اسالمی شهر از آغاز فرآیند رســیدگی و مصوب نمودن بودجه سال ۹۸ 
شهرداری توسط شورای دوره پنجم خبر داد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: در دومین جلســه شــورای اسالمی شهر که با حضور واحد های 
عمران و در آمد شــهر داری برگزار شــد کلیات بودجه سال ۹۸ شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. رئیس شورای 
اســالمی شــهر به کلیات و سرفصل های اصلی این الیحه اشــاره کرد و گفت: ساخت پل اصلی معبر ۱۸ متری و 
همچنین ساختمان تجاری شهرداری از اصلی ترین اولویت های لحاظ شده در این الیحه از جانب شهرداری بوده 

است. وی به دیگر سرفصل های لحاظ شده در بودجه سال آتی اشاره کرد و ...

کلنگ گازرسانی دهستان 
پشتکوه به زمین زده شد
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فیروزکوه

 رونمایی  از یادمان ۴۰ سالگی انقالب درحضوراستاندار
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* حکــم سرپرســت دهیــاری 
روستای طارس ابالغ شد: حکم سرپرست 
دهیاری روستای طارس توسط بخشدار مرکزی 

فیروزکوه به رضا بادله اهدا شد.

* بازارچــه کســب و کار دانــش آمــوزان 
دبیرســتان پســرانه امام صادق )ع( در ســالن 

ورزشی ۱7 شهریور برگزار شد .

* امین آباد سرپرست دهیاری خود 
را شــناخت: سید روح اهلل حســینی بخشدار 
مرکزی شهرســتان فیروزکــوه از صدور حکم 
سرپرستی دهیار جدید روســتای امین آباد خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی، 
قنبر حســینی طی حکمی از ســوی بخشــدار 
مرکزی به عنوان سرپرســت دهیاری روستای 

امین آباد معرفی شد.

* شورای اســالمی بخش ارجمند 
و تعاونــی دهیــاری هــای بخــش 
ارجمندتشکیل جلسه داد: جلسه مشترک 
شورای اسالمی بخش ارجمند و تعاونی دهیاری 
های بخش با حضور حسن زاده بخشدار ارجمند 

در روستای اهنزبرگزار شد.

* واژگونی تریلر در امین آباد: ســانحه 
واژگونی تریلر در امین آباد فیروزکوه 2 کشته داد.

* کسب رتبه دوم رشته حفظ ۲۰ جزء 
قرآن کریم: رتبه دوم رشته حفظ 2۰ جزء قرآن 
کریم توســط امیر حسین اسفندیار در بزرگترین 
مسابقات قرآنی مردمی کشــور، دارالقرآن امام 

علی )ع( در شهر مقدس قم کسب شد.

* برگزاری جشن انقالب در روستای 
جلیزجند: جشن انقالب در روستای جلیزجند 
از روســتاهای توابع بخش مرکــزی با حضور 
مسئولین محلی و همراه تجلیل از برخی جوانان 

این روستا در تاریخ ۱6 بهمن برگزار شد.

* تعامل دادگســتری و دادسرا: 
جلســه تعامــل و همــکاری حوزه دادســرا و 
دادگستری شهرســتان فیروزکوه در محل دفتر 

دادستان تشکیل شد. 
الزم به ذکر است این جلسه به ریاست رضایی 
دادســتان و با حضــور آقایان حســینی معاون، 
فاطمیون بازپرس شــعبه ۱، احمــدی بازپرس 

شعبه 2 و لطیفی دادرس دادگستری برگزار شد.

* تیــم امیریه، قهرمان مســابقات 
والیبال جشــنواره فرهنگی ورزشــی 
روستایی: مســابقات در روز جمعــه مورخ ۱۹ 
بهمن ۹7 در سالن ورزشــی الزهرا شهرستان با 
حضور ســه تیم هرانده، امیریــه و نجفدر برگزار 
گردید که تیم امیریه توانســت قهرمان این دوره 

از مسابقات گردد.

* ادای احترام به مقام شهدا : ولی صابر 
رئیس دادگستری و مدعی العموم عباس رضایی 
همــراه تنی چند از قضات، بازپرســان، دادیاران 
و کارمندان دادگســتری و دادســرای عمومی و 
انقالب شهرســتان در آستانه ســالروز پیروزی 
انقالب اســالمی با حضور در گلزار بهشت سجاد 

به مقام شهدای شهرستان ادای احترام کردند.

* افتتــاح 7 پروژه در روســتاهای 
بخش مرکزی: هفت پروژه شامل پست بانک 
روستای حصاربن، گازرسانی روستای گذرخانی، 
زیرسازی آســفالت روســتای دهگردان، دیوار 
ســاحلی و بهسازی معابر روســتای آتشان، برق 
روســتای سرخدشــت و خانه بهداشت روستای 
کتــاالن با حضور معصومه پرندوارمدیر کل دفتر 
امور روستایی و شــوراهای استان تهران افتتاح 

شد.

 *شرکت در مســابقات قرآن کریم:
 ۱5 نفر در چهارمین دوره از مسابقات قرآن کریم 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان تهران در رشته 
هــای حفظ یک جــزء، قرائــت و کتابخوانی از 

شهرستان فیروزکوه شرکت کردند. 

همایش بین المللی مدیریت شهری و روستایی کشور با حضور مسئولین 
عالی رتبه کشــوری و مســئولین محلی شهرستان فیروزکوه درکالن شهر 

بندعباس برگزار شد.

به واســطه برگزاری همایش، نمایشگاهی نیز در این خصوص به صورت 
اســتانی و با میزبانی اداره کل امور روستایی و شــورای های استان تهران 

برگزار گردید. 

جعفر پرج شهردار فیروزکوه و ربابه ارجمندی شهردار ارجمند از مدعوین 
این مراسم بودند . حضور تنی چند از پرسنل دولتی و غیر دولتی تحت عنوان 

نمایندگی روستاهای استان تهران نیز خالی از لطف نبوده است.

حضور مسئوالن فیروزکوه در همایش مدیریت شهری و روستایی تهران

انوشیروان محســنی بندپی، استاندار تهران در 
صدر هیئتی در معیت قاســم میرزایــی نیکو نمایند ه 
مردم در مجلس شــورای اســالمی، مهدی یوسفی 
جمارانی فرماندار، حجت االسالم امیری ارجمند امام 
جمعه وتنی از چند از مسئولین محلی و با حضور پرنیان 

مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی استان، پور 
حیدری معاون صنایع اداره کل صمت استان تهران و 
مهندس آریانا مدیر عامل شــرکت خدماتی شهرک 
صنعتی امیریه از شــهرک صنعتــی امیریه فیروزکوه 

بازدید کرد. 

خبرنــگار جام جم فیروزکــوه: مهندس 
کوه نشــین مدیر عامل شــهرک صنعتی شهرستان 
فیروزکوه در این خصوص گفت: در این دیدار محسنی 
بندپی از واحد تولیدی تزریق پالســتیک مال حسینی 
بازدید نمود. وی با اشــاره به اینکــه این واحد، تولید 
کننــده صندلی های باغ ویالیــی به صورت تزریقی 
است افزود: این واحد تولیدی با سرمایه ای بالغ بر 4۰ 
میلیارد ریال، در زمینی به مساحت 26۰۰ متر و با ۸۰۰ 
متر بنا در آســتانه تولید آزمایشی که زمینه اشتغال ۱5 
نفر را به صورت مســتقیم فراهم آورده است. مهندس 
کوه نشین تصریح کرد: استاندار تهران و هیئت همراه 

در این سفر از واحد تولیدی نو بنیان خانم بنار که تولید 
کننده کرین اســید گریب دارویی می باشد نیز بازدید 

به عمل آورد. 
مدیر عامل شــهرک صنعتی امیریه شهرســتان 
فیروزکوه خاطر نشــان کرد: این واحد تولیدی به بهره 
برداری نسبی رســیده و در مرحله تولید آزمایشی نیز 
قرار گرفت وی اصلی ترین مشکل واحد صنعتی خانم 
بنار را کمبود نقدینگی و فراهم نبودن شرایط مناسب 
دریافت تســهیالت به منظور انجــام کارهای جانبی 
عنوان کرد و گفت: محســنی بندپی در این خصوص 

قول های مساعدی دارد. 

استاندار تهران، مهمان 
شهرک صنعتی امیریه 

چند خط خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

یک دســتگاه پــژو 4۰5 در منطقه گدوک از 
مســیر خود منحرف شد و یکی از سرنشینان آن جان 

باخت.
خبر نگار جــام جم فیروزکوه: ســرگرد 
آقاجانی رئیس پلیس راه شهرستان دراین خصوص 

گفت: درســاعت ۱6:۳۰دقیقــه ۳۰ بهمن ماه خبر 
واژگونی یک دســتگاه پژو در محــور فیروزکوه به 

قائم شهر به پلیس راه واصل شد.
 وی با اشــاره بــه اینکه این ســانحه در منطقه 
گدوک بعد از قرارگاه آموزشی سپاه حادث شده است 

افزود: این خودرو حامل 4 سرنشــین بوده که بعد از 
واژگونی و انحراف متاســفانه یکی از سرنشینان آن 
فوت می کند و ســه تن دیگر مجروح می شوند که به 
بیمارســتان امام  خمینی شهرســتان منتقل شدند. 
رئیس پلیس راه شهرســتان عدم توجه به جلو و عدم 

تمرکــز را علت واژگونی دانســت و گفت: علی رغم 
تاکیدات مســئولین ترافیکی شهرستان و کشور، به 
این موضــوع از جانب راننده خــودرو مذکور توجه 
 نشــده که متاســفانه منجــر به چنیــن حادثه ای 

گردید. 

 فراخوان عمومــی و برگزاری مجمع عمومی 
فوق العاده شــرکت های حمل و نقل شهرستان های 
فیروزکوه و دماوند و با حضور اکثریت اعضای جلســه 
مجمع عمومی به ریاست سید عسگر حسینی برگزار 

شد.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: بعد از عرض 
خیر مقدم و ارائه گزارش از جانب مســعود حســینی 

رئیس انجمن انتخابات برگزار و ســید احمد حسینی، 
سید عسگر حســینی و سید مسعود حسینی به عنوان 
اعضــای هیئت مدیــره انتخــاب و آرش بابازاده به 
عضویت علی البدل ایــن انجمن در آمد در انتخابات 
درون ســازمانی به منظور مشخص شدن سمت های 
حقوقی اعضا ؛سید احمد حسینی به عنوان رئیس، سید 
مسعود حســینی به عنوان نائب رئیس و سید عسگر 

حســینی به عنوان خزانه دار انجمن، قاسم کمالی به 
عنوان دبیــر، اکبر گرجی به عنوان بازرس و آرش بابا 
زاده بــه عنوان عضو علی البدل برای یک دوره ســه 

ساله انتخاب شدند. 
الزم به ذکر اســت سید احمد حسینی با کسب ۱۰ 
رای از ۱۱ رای ماخــوذه با اکثریــت مطلق آرا به این 

سمت نائل شد.

واژگونی پژو یک نفر را به کام  مرگ کشاند

 انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل رئیس جدید خود را شناخت
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الیحه بودجه ۹۸ شهرداری 
به صحن شورا رسید

زمان ایلکا رئیس شــورای اسالمی شهر از 
آغاز فرآیند رسیدگی و مصوب نمودن بودجه سال 
۹۸ شهرداری توسط شورای دوره پنجم خبر داد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: 
در دومین جلســه شورای اســالمی شهر که با 
حضــور واحد های عمران و در آمد شــهر داری 
برگزار شد کلیات بودجه سال ۹۸ شهرداری مورد 
بررسی قرار گرفت. رئیس شورای اسالمی شهر 
به کلیات و سرفصل های اصلی این الیحه اشاره 
کرد و گفت: ســاخت پل اصلی معبر ۱۸ متری و 
همچنین ســاختمان تجاری شهرداری از اصلی 
تریــن اولویت های لحاظ شــده در این الیحه از 
جانب شهرداری بوده است. وی به دیگر سرفصل 
های لحاظ شــده در بودجه سال آتی اشاره کرد و 
گفت: ســرفصل های مالی نیز برای پروژه هایی 
چون آســفالت، لکه گیری، فضای ســبز، ایجاد 
پارک و .... در نقاط مختلف شــهر در نظر گرفته 
شــده اســت. ایلکا گریزی به جلســه مشترک 
اعضای شــورای اســالمی شــهر با تنی چند از 
اعضای هیئت مدیره تعاون ایثار زد و گفت: در این 
جلسه مشــترک ضمن پیگیری مطالبه برخی از 
کارکنان شــهرداری، از تعاونی فوق درخواست 
تســریع در انجام محوله شــده اســت. ایلکا در 
خصوص فاز دوم آســفالت خیابان شهید فامیلی 
گفت: علی رغم لحاظ نشــدن ردیف بودجه ای 
خاص برای آسفالت این معبر، بحمداهلل آسفالت 
یک الین توسط شــهرداری و با همکاری اداره 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی انجام و به محض 
آغاز فصل کاری آزمایشــگاه فنی آسفالت الین 

دوم آن نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 جایــگاه عفــاف و حجاب 
در جامعه اسالمي – قسمت دوم 

زن جلوه اي از جمال، 
محبــت، خالقیت و ربوبیت 
الهي و رکن اساسي در تعلیم 
و تربیت اســت. اگر زنان به 
این منزلت واقف شوند و در 
پاســداري از آن بکوشــند 

فرایند تربیتي و شخصیتي آنان و همه اجتماع سالم 
مانده و بخوبي پیش مي رود.

تجربه ملت هاي گذشــته نیز نشان دهنده این 
نکته اســت که هرگاه زنان، بلنداي مقام و رسالت 
اصلي خود را درک نموده و در رشد شخصیت خود 
اهتمام ورزیده اند منزلــت و محبوبیت آنان حفظ 
شــده، اجتماع در سالمت زیســته و ناهنجاري ها 
کمتر بوده اســت.گرایش به پوشش وعفاف یک 
گرایــش فطري در میان زنان و مردان اســت اما 
میزان و شــکل آن رابطة مســتقیمي با اخالق و 
فرهنگ جوامع داشــته و دارد. در ســرزمین هاي 
مختلف، انســان هایي که به ارزش هاي اخالقي 
اعتقاد بیشــتري داشته اند از پوشــش کامل تر و 
متین تــري اســتفاده کرده اند و هر قدر ســطح 
ارزش هاي اخالقــي در آن جوامــع پایین آمده، 
پوشــش مردان و زنان نیز در سطح پایین تري قرار 
گرفته و شکل نامناسبي پیدا کرده است.در این بین 
ادیان الهي، همواره بر پوشــش تأکید کرده و آن را 
الزمة دینداري شــمرده اند، البته چگونگي و حدود 
آن متفاوت بوده است.اسالم نیز حجاب را بر زنان 
واجب کرده اســت زیرا حجاب بهترین وسیله اي 
اســت که زن را از خطر بیگانه حفظ مي کند.مثلي 
اســت که مي گوید زن بي حجــاب همچون میوه 
درختي اســت که شــاخه آن از دیوار باغ به بیرون 
آویزان اســت که هر رهگذري ممکن است در آن 
طمع کند. در ادامه این مقاله در شــماره های آتی 
سعي خواهد شد با پرداختن به مباحث گوناگون در 
خصوص حجاب با آســیب شناسي راهکارهایي را 
که مي تواند موجب بســط و گســترش فرهنگ 

حجاب اسالمي گردد ارائه شود انشاءا...
محمد مرادپور، سرپرست وخبرنگار 
روزنامه جام جم در فیروزکوه

محسنی بندپی استاندار تهران درششــمین روز از دهه مبارک فجر پس ازحضور 
درگلزارشهداء فیروزکوه از تندیس نمادین چهلمین سالگرد پیروزی انقالب که توسط 
شهرداری تهیه گردید رونمایی کرد و بعد از آن کلنگ ساخت میدان میوه و تره بار نیز به 

زمین زده شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری فیروزکوه: این پروژه در مساحتی بالغ 
بر ۱5۰۰ متر مربع و با مشارکت بخش خصوصی و اعتبار 2 میلیارد تومان و اشتغالزایی 
برای 7۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۰ نفر به صورت غیر مستقیم اجرا خواهد شد. در این 

سفر میرزایی نیکو نماینده مجلس، یوسفی جمارانی فرماندار، حجت االسالم امیری 
ارجمند امام جمعه، پرج شــهردار و اعضاء شورای اسالمی شهر و مسئولین شهرستان 

نیز حضور داشتند.

رونمایی از یادمان ۴۰ سالگی انقالب درحضوراستاندار 

 خبر 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

فرماندار فیروزکوه در پیامی از حضور حماسی و باشکوه مردم سراسر 
شهرستان در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان فیروزکوه، متن پیام 
تشکر یوسفی جمارانی بدین شرح است:

همانگونه کــه از مردم فهیم و با درایت شهرســتان فیروزکوه انتظار 
می رفت با شــرکت گسترده در راهپیمایی و جشن بزرگ ملی 22 بهمن، 
بار دیگر شــکوه، عظمت و پایبندی خود را به اصول و آرمان های انقالب 
اسالمی نشــان دادند و ثابت کردند که علیرغم همه مشکالت و تبلیغات 
دشــمنان، کماکان آماده ایثار و جانفشــانی در راه اعتالی اسالم و ایران 

هستند.
راهپیمایی با شــکوه 22 بهمن ۱۳۹7، نماد راســتین همبســتگی و 
دلبســتگی، تجلی عشــق و آفرینش و تبلور اراده تزلزل ناپذیر شما مردم 
قهرمان و شهیدپرور در صیانت از ارزش های ماندگار انقالب، حفظ عزت 

و شرف ملی و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بود.
با لبیک به ندای مقام معظــم رهبری)مدظله العالی( میثاق و میعادی 
بس شــورآفرین، دلپذیر، با نشــاط و سرنوشت ساز در این روز تاریخی که 
مقارن با چهلمین ســال پیروزی انقالب اســالمی بود، رقم خورد و بدین 
ترتیب اقتــدار افول ناپذیر ایران و ایرانی و نیز پایداری نظام بیش از پیش 

در نزد جهانیان آشکار گردید.
اینجانب به نمایندگي از دولت تدبیر و امید در شهرســتان فیروزکوه از 
آحاد ملت مؤمن، خانواده معزز شــهدا، جانبازان انقالب اســالمي و مردم 
والیتمدار شهرســتان فیروزکوه که با اراده بي نظیر خود، جلوه دیگری از 
عظمــت، اقتدار و میثاق ملی را به نمایش گذاشــتند، قدردانی نموده و از 
تمامي کساني که در ساماندهي این شور مردمي تالش نمودند بخصوص 
کمیته هاي ۱5 گانه ســتاد گرامیداشــت چهلمین سال پیروزی انقالب 
اســالمی ایران در فیروزکوه تشکر نموده و سعادت، سربلندی و بهروزی 

همگان را در مســیر دســتیابی همه جانبه به آرمان های تابناک انقالب 
اسالمی، از درگاه خداوند منان مسألت می نمایم.

امیــدوارم در آغاز چهل و یکمین ســال پیروزی انقالب اســالمی، 
شهرستان فیروزکوه با توجه خاص مسئوالن و مشارکت و همدلی مردم، 

شاهد تحول و تغییرات سازنده در همه ابعاد و زمینه ها باشد. 

 قدردانی فرماندار از حضور باشکوه مردم
 در راهپیمایی 22 بهمن

به هر محصولی که بــرای پاک کردن، جذاب کردن، یا تغییر دادن 
ظاهر روی بدن انسان به کار رود، فرآورده آرایشی بهداشتی گویند.

با توجه به فراوانی و افزایش روز افزون مصرف انواع این گونه فرآورده 
هــا چنانچه به صورت صحیح اســتفاده نگردد و یا در شــرایط مناســب 

نگهداری نگردد، می تواند به مصرف کننده آسیب برساند.
این آســیب ها ناشی از فعالیت میکروارگانسیم ها یا تخریب فیزیک و 
شــیمیائی فرآورده است که سبب صدمه به مصرف کننده و همچنین افت 

کارایی و تهدید ایمنی را در پی داشته باشد.

* نکات حائز اهمیت برای مصرف لوازم آرایشی بهداشتی
۱- هرگز فرآورده آرایشی به طور مشترک استفاده نگردد.

2- به غیر از زمان مصرف، درآن کامال بسته نگهداری گردد.
۳- دور از نــور آفتــاب نگهداری گــردد. زیرا نور ســبب تجزیه مواد 
نگهدارنــده موجود )عامل حفظ فــرآورده از آلودگی( و کاهش اثر آن می 

گردد.

4- تا حد امکان از بســته بندی کوچک اســتفاده گردد. بســته بندی 
کوچــک فرآورده را محافظت کرده و از خشــکی آلودگــی و ناپایداری تا 

حدی ممانعت می گردد.
5- افرادی که به فرآورده های آرایشــی حساسیت دارند از فرآوردهای 

هیپوآلرژیک )که در آزمون حساسیت قابل قبول گزارش شده اند( استفاده 
نمایند.

6- فرآورده های آرایشــی چشم نســبت به دیگر فرآورده ها عمر مفید 
کمتری دارند. این به دلیل ایجاد آلودگی توســط اســتفاده مکرر مصرف 
کننده است. لذا توصیه می گردد. سه ماه پس از باز شدن آن، تعویض گردد.

7- در صورت خشــک شــدن از افزایش آب به فرآورده ها خودداری 
گردد. زیرا آب سبب تخریب مواد نگهدارنده می شود.

۸- چنانچه رنگ، بو و شــکل ظاهری فرآورده تغییر کرد دیگر قابلیت 
مصرف ندارد.

۹- به دلیل اســتفاده مکرر در مجاورت هوا و آلودگی ناشی از انگشت 
جهت کاربــرد )مانند کرمها( امکان آلودگی افزایش یافته و بســیاری از 
فرآورده ها قبل از تاریخ انقضاء دیگر قابلیت مصرف ندارند. به هر حال عمر 
مفید فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی بستگی به فرموالسیون طریقه 

نگهداری و چگونگی مصرف دارد.
روژیار نعمتی – مدیر فروشگاه داروگیاهی مه گل

نکاتی در مورد مصرف لوازم آرایشی وبهداشتی 
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کلنگ گازرسانی دهستان 
پشتکوه به زمین زده شد

مراســم افتتــاح پــروژه گازرســانی به 
روســتاهای دهســتان پشــت کوه شهرستان 
فیروزکــوه پنــج شــنبه ۱۸ بهمن  بــا حضور 
انوشــیرون محســنی بندپی اســتاندار تهران 

برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
فیروزکوه بخشــی از روســتاهای شهرســتان 
فیروزکوه تاکنون از نعمت گاز محروم بودند که 
قرار شــد پروژه گازرسانی به این روستاها در دو 

فاز تکمیل شود.
پیش از این مهدی یوسفی جمارانی فرماندار 
فیروزکــوه علت عدم گازرســانی بــه مناطق 
روســتایی و بخش های محروم استان تهران را 
وجود مشــکالتی در سیاست گذاری طرح های 

گازرسانی دانسته بود.
یوســفی جمارانی معتقد اســت با تخصیص 
مناســب و عادالنــه اعتبارات به شهرســتان 
فیروزکوه؛ تمام روســتاهای باقی مانده تا پایان 

سال ۹۸ از نعمت گاز برخوردار شوند.

کمیته انطبــاق، مصوبات 
شوراهای اسالمی را بررسی 

کرد
جلســه کمیته انطباق با حضــور اعضاء این 
کارگــروه برگزار و مصوبات مربــوط به آخرین 
جلسات در شوراهای اسالمی شهرهای فیروزکوه 

و ارجمند مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
شهرستان فیروزکوه، در این جلسه تک تک این 
مصوبــات قرائت و پس از تطبیق با موازین و مفاد 
قانونی و حوزه اختیارات شوراهای اسالمی، مورد 

تأیید یا رد قرار گرفت.
 این جلســه به صورت مســتمر در راســتای 
بررســی مصوبات شورای اســالمی شهرهای 
شهرســتان و تطبیق آن ها بــا قانون برگزار می 

شود.

مسابقات ورزشی فجر ۹7 
قهرمانان خویش را شناخت 

مسابقات شــطرنج باحضور۸نفراز ادارات 
ونهادهای عمومی شهرستان فیروزکوه درمحل 

خانه شطرنج برگزارشد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: درنهایت 
آقایان طاووسیان ازاداره تامین اجتماعی، فرخی 
اداره محیط زیست، دانایی فرد از شبکه بهداشت 

مقامهای اول تاسوم را کسب کردند. 
شــایان ذکراست این مســابقات با همکاری 
شــهرداری، اداره ورزش وجوانــان، هیات های 
ورزشــی وناحیه مقاومت بســیج دردومین سال 
در دهه مبارک فجر باهدف ایجاد شــور ونشاط 

درسطح ادارات شهرستان برگزارگردید . 
همچنیــن مســابقات دارت که بــا حضور 
24شــرکت کننده از ادارات ونهادهای عمومی 
شهرستان فیروزکوه درمحل سالن تختی برگزار 
شــد ودر نهایت دریک رقابت جذاب بین شرکت 
کنندگان مجتبی ســراج ازاورژانس۱۱5 به مقام 
اول دســت پیداکردو مصطفی رضایی، مهرعلی 
عزیزی ازتیــم نیروی انتظامــی مقامهای دوم 

وسوم راکسب کردند.
مسابقات فوتبال دســتی نیز باحضور ۱۳تیم 
دونفره از ادارات ونهادهای عمومی شهرســتان 
فیروزکوه درمحل اداره ورزش وجوانان برگزار شد 
ودرنهایت تیمهای آبفای شهری و سیروحرکت 
راه آهــن به فینــال راه پیدا کردند کــه درپایان 
ســیروحرکت توانســت بانتیجه۱۰بــر7 آبفــا 

راشکست دهد وقهرمان این مسابقات شود. 

همزمان با شروع اولین روز از فعالیت رسمی مدعی العموم عباس رضایی و در پی آن 
واصل شدن مراتب تبریک فراوان از جانب نهاد های حقیقی و حقوقی به وی، اقدامی 
بسیار زیبا و در خور تمجیدی از دادستان جدید شهرستان شکل گرفت که در نوع خود 

بی نظیر بود. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: نیما عموزاده رئیس اداره بهزیســتی شهرستان 
فیروزکوه ضمن تبریک انتصاب عباس رضایی به سمت دادستان و مدعی العموم جدید 
شهرســتان گفت: بعد از اعالم مراتب تبریک فراوان به وی و پیشکش نان شیرینی و 
شکالت های فراوان به دفتر دادستانی این مقام عالی رتبه در اقدامی قابل تمجید طی 

تماس با اداره بهزیســتی خواستار توزیع آنها در بین مدد جویان شهرستان شد. رئیس 
اداره بهزیستی شهرستان با اشاره به اینکه چنین اقدامی می تواند پایه گذار نوعدوستی 
در شهرستان باشد افزود: آغاز این اقدام توسط مدعی العموم شهرستان اقدامی پسندیده 

و حاوی پیامی مناسب به منظور دستگیری از مدد جویان و نیازمندان بوده است. 

مدعی العموم نوعدوست

بدون تردید با نگاهی گذرا به تمام شهرهای ایران خواهید دید که کمی 
ها و کاستی هایی وجود دارد و این امری است طبیعی که بتدریج و طی زمان 
ایــن نواقص و کاســتی ها برطــرف می گردد اما این عبــور از موانع نیاز به 
همفکری و همکاری عمومی و نوعی همبســتگی گروهی دارد با نگاهی هر 
چند گذرا به وضعیت کلی شــهر فیروز کوه برای شخصی مثل من که بومی 
منطقه نیســتم و بومی منطقه ای بسان فیروز کوه هستم که 5۰ سال پیش 
آن را تجریــش می نامیدند و هم اکنون بســختی می تــوان آن را در میان 
کالنشــهر تهران کــه بخوبی آن را بلعیده تشــخیص داد فیروز کوه همان 
تجریش 5۰ ســال پیش اســت با همان طراوت و شادابی و همان هوایی که 
حتی در این ســال هایی که بحران اقلیمی در جریان اســت همچنان چهار 

فصل خود را دارد . 

جمعیتی واقعــا متعادل بدون کوچکترین ترافیک و ســردر گمی های 
شهری مردمانی ساده و یکدست با داشتن یک زبان بسیار شیرین بومی مایل 
به مازنی و حفظ نمودن بســیاری از آداب و ســنن دیرینه خود که توانسته تا 
کنون بخوبی دوام آورد. اینها همه از خوبیهای این دوردســت ترین شــهر 
شرقی استان تهران است و بی تردید وجود این هوای سردی که 7 ماه از سال 
بر آن جریان دارد باعث آن گردیده که عمدتا و خوشــبختانه مورد اســتقبال 
خیل عظیم خورندگان زمین و کوهســتان و امالک واقع نگردد و اگر خوش 
نشــینان تهرانی خواســتار هوای مطبوعش در جهنم هوای گرم و سوزنده 
تهران هســتند به همان یک ماه مرداد فیروز کوه قناعت کنند که بنظرمن 
همین برایشان کافی به نظر می رسد اما اگر از دیگر سو به این وضعیت بنگریم 
حداقل خود من شاهدم که بارها و بارها مردمان اینجا از این وضعیت ناالنند 

ولی واقعا نمی دانم چرا یعنی واقعا این مردم نمی توانند قدر این همه موهبتی 
را که طبیعت و اقلیم برای آنها فراهم نموده بدانند این درست است که کاستی 
هایی هست و من هم بدان در ابتدای مقاله اشاره نمودم اما باز هم به نظر من 
کفه سنگین موهبت های طبیعی همچنان فیروز کوه را بسان تجریش سال 

۱۳4۰ نگاه داشته است. قدرش را بدانید.
علی مقیم

  فیروزکوه، در مسیر پیشرفت
خبر

ضمیمه رایگان ۴
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

جلسات رسمی شورای اسالمی شهر فیروزکوه طبق مصوبه درون 
ســازمانی این انجمن بعد از اتمام دوره چهارم از روزهای دوشــنبه و چهار 

شنبه به روزهای یکشنبه و سه شنبه تغییر زمان داد.
برگزاری جلســات مدون با حضور تمام اعضا در اکثر مواقع و پذیرفته 
بودن اربابان رجوع در مقاطع مختلف و نظارت بر امور جاریه شــهرداری و 
تعیین ســرفصل های مشخص برای پروژه های جاری و آتی شهرداری از 
جمله وظایف محوله ای بوده که نه این دوره بلکه ادوار گذشــته نیز برآن 

اهتمام داشته اند. 
بــا روی کار آمــدن فضای مجازی و افزایش دامنه اطالع رســانی در 
روزهای یکشــنبه و سه شنبه تصاویری از آغاز به کار رسمی جلسه شورا با 
عنوان » هم اکنون جلسه رسمی شورای اسالمی شهر ....« منتشر شد که 

با ادامه روند اطالع رســانی بدون موضوعیت خاص موجبات تکدر خاطر 
بسیاری از شهروندان حاصل گردیده است.

عده ای معتقدند به دلیل انتخاب مســتقیم این افراد توســط مردم باید 
ریز و جزئیات برگزاری جلســات خویش را به گوش مردم رســانده و حتی 
در مقطعی برای مصوبات خاص با تشکیل اتاق فکر و دعوت از نخبگان و 

فرهیختگان نظر آنها را در مصوبات اعمال نمایند. 
برخی نیز معتقدند که علی رغم دریافت حقوق ثابت ماهانه تحت عنوان 
حق جلســه، این انجمن باید به صورت چند ماه درمیان در قالب نشســت 
خبری مصوبات جلســات خویش را تشــریح و از طریق رسانه ها به گوش 
مردم برســاند. اما متاســفانه از بدو فعالیت رسمی شورای دوره پنجم هیچ 
نشست خبری مبنی بر ارائه گزارش عملکرد و تشریح مصوبات انجام نشد. 

زمان ایلــکا در خصوص این نقد که به نیابت از جمعی از شــهروندان 
صورت گرفت گفت: تا به حال از جانب هیچ رســانه ای ســوالی مبنی بر 
تشــریح عملکرد و اعالم مصوبات جلسات هفتگی شورای شهر صورت 
نگرفت و بی شــک پیگیری این مطالبه از جانب خبرنگاران با آغوش باز از 

جانب شورای اسالمی شهر پذیرفته خواهد شد. 
یکی از رویکرد های اصلی که هر مســئول و هر انجمنی به منظور پویا 
تر شدن خویش باید به آن اهتمام ورزد افزایش حس پاسخگویی و داشتن 
رویکرد رسانه ای است . خصوصا شورای اسالمی شهر که یک نهاد کامال 
انتخابی از جانب مردم بوده باید از طریق برگزاری نشست های خبری، نظر 
مردم و نقاط قوت و ضعف خویش را شناســایی کرده تا در جهت پیشــبرد 

اهداف شهری پویا تر عمل کند. 

 اعضای شورای شهر؛ پاسخگوی پیگیری و مطالبات شهروندان

بتول کیانی، عضو شــورای اســالمی شــهر برای مرتفع ســازی 
مشکالت اهالی خیابان شــهید فامیلی طی دیداری حضوری با جمعی از 
اعضای هیئت مدیره تعاونی ایثار به خبرنگار جام جم گفت: غندالی و بابایی 
دو عضو هیئت مدیره تعاونی مســکن ایثار از ابراز گالیه فرماندار و رئیس 
دادگســتری مبنی بر عدم برگزاری جلســه با حضور اعضای تعاونی خبر 

دادند.
کیانی در پی نوشــت بند فوق نوشــت: این دو عضــو هیئت مدیره از 
برگزاری جلســه مجمع با حضور مازیار شهرآشوب رئیس اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خبر داد که به دلیل به حد نصاب نرســیدن اعضای جلسه 
رســمیت پیدا نکرد. کیانی با اشاره به اینکه علی رغم آگهی منتشر شده و 

نیز دعوت پیامکی یکی از اعضای هیئت مدیره جلســه تشکیل نشد گفت: 
از تمامی اعضای محترم تعاونی مســکن ایثار تقاضا شده در جلسه مجمع 
عمومی که در تاریخ ۱6 اســفند در محل زینیبه شهرک ولیعصر برگزار می 
شود حضور به هم رسانده و مسائل و مشکالت خویش را با اعضای هیئت 

مدیره در جریان قرار دهند.

مشکالت اهالی خیابان شهید فامیلی در حال مرتفع شدن است ؟
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عصر روز دوشنبه 2۹ بهمن مسابقات هفته پایانی لیگ 
فوتسال رده سنی نونهاالن و جوانان در سالن شهدا مدافعین 
حــرم برگزار و در پایان از تیم های قهرمان، اخالق و برترین 

بازیکن لیگ با اهدای جام و حکم قهرمانی تقدیر شد.
مبین میرزایی از تیم وحــدت و حمیدرضا احمدی از تیم 
نگین دیمه الف برترین بازیکنان لیگ فوتســال رده ســنی 

نونهاالن و جوانان انتخاب شدند.

تیم های نونهــاالن میعاد و جوانان آفاق جام اخالق این 
مسابقات را تصاحب کردند.

همچنین در مراسم اهدای جام قهرمانی آقایان سید امین 
حسینی نایب رئیس شورای شهر، سید امید حسینی، معاونت 
اداره ورزش و جوانــان، نــام آور، ریاســت هیــات فوتبال، 
عمــوزاده، ریاســت کمیته انضباطی و غفــاری دبیر هیات 

فوتبال،حضور داشتند

دادســرای عمومی و انقالب فیروزکوه برای دو قصاب متخلف این شهرستان حکم 
صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ؛ رئیس اداره دامپزشکی فیروزکوه گفت: در پی 
اقدام دو قصاب متخلف مبنی بر عرضه و توزیع گوشــت فاسد و بدون مهر دامپزشکی؛ 

ایــن اداره از ایــن متهمان با عنوان تهدید علیه بهداشــت عمومی در محاکم قضایی 
شــکایت طرح کرد.جواد شــایان خواه افزود: دادگاه این شهرستان پس از اقرار صریح 
متهمان و محرز شــدن جرم برای آنان حکم صادر کرد.وی گفت: قصابان متخلف به 
پرداخــت ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی و یک ســال حبس تعزیری و همینطور حبس 

تعزیری تلیقی درجه 7 محکوم شدند.رئیس اداره دامپزشکی فیروزکوه از مردم خواست 
تا جهت جلوگیری از شــیوع بیماریهای مشــترک انسان و دام ؛ در صورت مشاهده هر 
گونه تخلف بهداشــتی و مشــکوک در خصوص فرآورده های خام دامی ؛ مراتب را به 

سامانه 76442۰۰4 اطالع دهند.

صدورحکم قضایی ۲ قصاب متخلف

وجود مراکز فرهنگی چون ســینما از دیر باز جزو مطالبات بحق 
شهروندان بوده است. بسیاری از شهروندان در زمان نبود سینما، کمبود 
این امکان رابه منزله عقبگرد شهرستانی تلقی کرده چرا که شهرستان 
در گذشته های نه چندان دور از این مرکز فرهنگی بهره مند بوده است.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: با اهتمام اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی و همت بخش خصوصی و در طرحی ملی به نام سالم سینما 
برای شهرستان هایی که دارای سینما نبوده با استفاده از ظرفیت های 
دولتی مقرر شــد این مهم مقدور شود .با اجرای این طرح مقدمات دایر 
شدن سینما در مرکز فرهنگی آفرینش با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد 
و به همت بخش خصوصی دایر شد همانگونه که در گذشته به کرات 
بیان شــده بود دایر شدن مراکز فرهنگی دارای دو وجه می باشد: وجه 
اول آن متوجه مســئولین ذی ربط از شــیوه تکریــم تا فراهم آوردن 

مقدمات مناســب برای طی روند اداری موضوع و صدور موازات الزم 
می باشــد. بعد از اهتمام مســئولین ذی ربط بخشی از کار انجام و بعد 
دیگر این موضوع دارای جنبه عمومی و به شیوه استقبال مردم مرتبط 
می شود. مردم شهرستان که اکثرا از نبود مراکز فرهنگی و تفریحی در 
شهرســتان گله مند هستند باید در جریان باشند تمام بنگاه ها و مراکز 
اقتصادی، فرهنگی و تجاری بر حسب یک سیاست کلی در حال خروج 
از بخــش دولتی و واگذاری به بخش خصوصی بوده که چنین بخش 
هایی در صورت نبود توجیه اقتصادی و استقبال مردم برای راکد کردن 
فعالیت خویش با کســی تعارف ندارد با عطف به موضوع بیان شده در 
صورت تســهیل در روند صدور مجــوزات الزم از جانب بخش های 
دولتی یک واحد خصوصی برای ماندگار شــدن به حمایت و استقبال 
مردم نیاز دارد. اکران فیلم های به روز ایران، بهای بلیط بســیار پایین 

در مقایســه با شهرســتان های مجاور و محیطــی گرم و صمیمی از 
محاسنی بوده که به واسطه مدیریت مناسب این  مرکز ایجاد شده که 
متاســفانه عدم استقبال مناسب مردم  ســبب کمرنگ شدن انرژی 
مجری طرح شده که شاید منجر به بسته شدن آن شود .بی شک تنها 
راه استمرار روند فعالیت تمامی مراکز فرهنگی، هنری و تجاری که با 
همت بخش خصوصی دایر شده است حمایت همه جانبه شهرستانی 
را طلبیده و در صــورت عدم توجیه اقتصادی حجت دایر ماندن آن بر 

مردم تمام خواهد شد. 

زنگ  خطر برای سینما آفرینش 

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

* قسامه
قسامه در واقع همان ) قسم خوردن ( است که 

در موارد قتل کاربرد دارد .
وقتــی که قاضی ظن به قاتل بودن شــخص 
دارد و دلیــل و مدرک قطعی یا یقینی ندارد در این 
جا اصطالحا گفته می شــود که مورد از موارد لوث 

اســت و با تشــریفات خاصی باید یک تعداد افراد 
یک تعداد قســم بخورند که تعــداد آن در قانون 

آمده است تا ظن قاضی از بین برود.

* سوگند
در مواردی اســت که شخص برای اثبات حق 

خود یا رد ادعای شخص دیگر علیه خود در اموری 
که قتل نیست سوگند می خورد.

به طور خالصه قســامه مربوط به قتل است و 
سوگند امور غیر قتل.

قنبرعلی وران، وکیل پایه یک 
دادگستری

چشمان جهان خیره شد از ملّت ایران
در جشن چهل سالگِی نهضت ایران 

با غیرت و همبستگی و شور و بصیرت
بیست و دوی بهمن که بود شوکت ایران

در حیرت و ناباوری شرقی و غربی
دشمن شده مبهوت از این قدرت ایران

اقشارو قبایل همه در راه اطاعت
دادند نمایش به جهان وحدت ایران
در پیروی از خامنه ای رهبر و موال

اسباب شگفتی شده بر غیرت ایران
آن دشمن خونی که کند یاوه ُسرائی
انگشت به دهن مانده از هیبت ایران
زّرین شده تاریِخ چهل سال حکومت

بر پایه اسالمی و از نعمت ایران
چشمان حسود کور ز همبستگی ما

در کشور  مهدی )عج( که بود رحمت
ایران

 )هاشــم ( بگــو بــر دشــمن بیچــاره کــه 

دیدید
هم وحدت و هم شوکت و هم عّزت

ایران
در راه پیمائی چهلمین ســال پیروزی انقالب 

اسالمی ایران که دشمنان
یاوه گوئی می کنند این بنــده ناقابل این چند 
بیت را ســرودم که مشتی باشــد بر دهان آن یاوه 
گویان.سروده اینجانب ســید هاشم موسوی در 

تاریخ ۹7/۱۱/2۳ درشهرآباد فیروزکوه

 تفاوت قسامه با سوگند

شکوه و عظمت راهپیمایی ۴۰ سالگی انقالب

قهرمانی نونهاالن آفاق وجوانان نگین دیمه الف

احمــد محمد پور رئیس هیئت ورزش های رزمی 
شهرستان گزارش مبسوطی از روند برگزاری مسابقات 

کیک بوکســینگ شرق استان تهران ارائه داد.
وی گفت: یک دوره مســابقات کیک بوکســینگ 
در رده ســنی نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن جنوب 
شرق اســتان تهران در تاریخ ۹7/۱۱/26در مجموعه 
ورزشی شهدای مشــیریه تهران برگزار گردید که تیم 
اعزامی هیئت رزمی شهرســتان فیروزکوه متشــکل از 
آقایان"جعفرکمنــدی، دانیال کالنتــری، علی ایلکا، 
حســن آهنگر، ســید مهدی حســینی، کیان فخرآور، 
اســماعیل کیانی، صاحب فدایــی، مرتضی میرزایی، 
جعفــر ایلکا، علیرضا یوســفی و مهرزاد شــیرازی" به 
مربیگــری آقای حامد شهرآشــوب در این مســابقات 

شرکت کردند.

 محمد پور اضافه کرد: درپایان در رده سنی نوجوانان 
آقایان"علیرضا یوســفی، جعفرایلکا و اسماعیل کیانی 
موفق به کســب مدال برنز و رتبه ســوم گردیدند و در 
رده ســنی جوانان آقای مهرزاد شیرازی موفق به کسب 
مدال نقره و رتبه دوم و آقای سید مهدی حسینی موفق 

به کســب مدال برنز و رتبه سوم شدند.
 رئیــس هیئــت ورزش هــای رزمی شهرســتان 
فیروزکوه با اشــاره به اینکه در رده ســنی بزرگساالن 
آقای مرتضی میرزایی موفق به کسب مدال برنز و رتبه 
دوم و اقایان"جعفر کمندی و علی ایلکا موفق به کسب 
مدال برنز و رتبه ســوم گردیدند گفت: در پایان از اعزام 
تیم توســط مسئول هیئت رزمی شهرستان فیروزکوه و 
اداره ورزش و جوانان، همچنین استاد بنار کمال تشکر 

را دارم.

 غرش رزمی کاران فیروزکوه 
در استان تهران 

علــی اکبر اســفندیار رئیس جمعیــت هالل احمر 
شهرســتان از واژگونی یک دستگاه پراید و سقوط به دره 
در تاریخ ۱ اســفند و در محور فیروزکوه به تهران خبر داد.

خبرنــگار جام جم فیروزکــوه: وی گفت: پس 
از عملیات رهاســازي توســط نجاتگران هالل احمر، ۳ 
مصدوم توســط عوامل اورژانس و یک مصدوم توســط 

آمبوالنس هالل احمر پس از انجام اقدامات اولیه پزشکي 
و هماهنگــي الزم تحویل امداد هوایي اورژانس در محل 

حادثه گردید.
اسفندیار در پایان خاطر نشان کرد: این حادثه در مسیر 
تهران-فیروزکــوه قبــل از پمپ بنزین فیــروزان)۱6 

کیلومتري پایگاه امین آباد( اتفاق افتاد.

واژگوني پراید و سقوط به دره
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حجت اله حســن زاده بخشدار ارجمند طی 
پیامی از حضور پرشــور و حماســه ســاز مردم 
انقالبــی بخش ارجمند در راهپیمایی یوم اهلل 22 

بهمن تقدیر به عمل آورد.
اینــک بــار دیگــر در یــوم اهلل 22 بهمن در 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی، پیام انقالب 
اســالمی ایران در گوش میلیون ها آزاده حقیقت 

جو در سرتاســر گیتی طنین انداز شــد، بار دیگر 
شهرســتان فیروزکوه به زنان، مردان، جوانان و 
کودکان خود بالید و این روز شــکوهمند را برای 
دشــمنان ایران و اســالم به روز یأس و نومیدی 

تبدیل نمود.
اینجانب ضمن بزرگداشــت سالگرد پیروزی 
شکوهمند و افتخار آمیز انقالب اسالمی از تمامی 

آحاد و اقشــار مختلف مردم والیتمدار و انقالبی 
بخش ارجمند که در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن 
با حضور آگاهانه ضمن نمایش اقتدار، همبستگی 
و وحدت مــردم که در حقیقت تجدیــد بیعت با 
رهبر معظم انقالب اســالمی بود صمیمانه تقدیر 

و تشکر می نمایم.
در پایان از خداوند متعال برای مردم والیتمدار 

بخش ارجمند و همه دســت اندرکاران برگزاری 
برنامه های دهه مبارک فجر، بویژه اعضای ستاد 
بزرگداشــت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی بخــش ارجمند، اجر و پــاداش الهی، 

سالمتی و سعادت را مسألت می نمایم.«
حجت اله حسن زاده، بخشدار 
ارجمند

سعید کیانی رئیس اداره صمت شهرستان فیروزکوه از آغاز فاز دوم توزیع گوشت 
و مرغ دولتی خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت :بــه منظور افزایش قدرت خرید 
خانوار شهرســتان در تامین کاالی اساسی با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان 
و ســتاد تنظیم بازار مقرر گردید با معرفی مباشر)عاملیت فروش( حجم دیگری از 

گوشت و مرغ دولتی در شهرستان توزیع شود. 
کیانی اضافه کرد : در راســتای این طرح همچنین اقدام به افزایش ظرفیت ۱5 
تنی عاملیت فروش برنج دولتی )حاج میر حسین حسینی( به قیمت کیلویی 44۰۰ 

تومان شده است . 
وی همچنین از آغاز طرح توزیع شــکر به نرخ مصوب دولتی خبر داد . کیانی در 

این خصوص گفت : بعد از آغاز و ادامه روند توزیع گوشــت، مرغ و برنج هم اکنون 
توزیع شــکر دولتی به عاملیت حاج میر حســین حسینی و به قیمت مصوب ۳۳۰۰ 
تومان توزیع خواهد شــد. وی با اشــاره به اینکه قیمت این کاالی اساسی در بازار 
آزاد به ازای هر کیلو 5۰۰۰ تومان می باشــد گفت :قرار است در حدود ۱2 تن از این 

کاالی اساسی در طرح تنظیم بازار در آستانه شب عید عرضه شود.

طرح توزیع کاالهای اساسی وارد فاز دوم شد 

بهداشتی  فاضالب  سیستم 
و متمرکز یا اگوی شهری از جمله 
طــرح های مناســبی بــوده که 
استارت و افتتاح آن همزمان با ایام 
دهه فجــر انقالب اســالمی در 

شهرستان فیروزکوه انجام شد.
خبرنــگار جــام جــم 
فیروزکــوه: صابــر احمــدی 
رئیس اداره آبفای شــهری در این 
خصوص گفت: این طرح به منظور 
ضابطه منــد کردن و بهداشــتی 
نمودن سیســتم فاضالب شهری 
بوده و بعد از اجرای نهایی آن آرام 
آرم سیســتم دفع فاضالب توسط 
ماشین های تخلیه چاه جمع آوری 

می شود.
 وی افــزود: اجــرای این طرح 

فقط خــاص شهرســتان نبوده و 
شــاهد آن هستیم که در این طرح 
شهرهای هم جواری چون دماوند 
و رودهن با دریافت هزینه های 5 
و 6 میلیــون تومان بــه ازای هر 
مشــترک ایــن کار را آغاز کردند. 
احمــدی در خصوص هزینه های 
مشمول مشــترکین در این طرح 
گفت: حداکثــر هزینه اجرای این 
طرح در شهرستان فیروزکوه برای 
آپارتمان هــای تک واحدی چهار 
میلیون و صد هزار تومان می باشد. 
رئیس آبفای شــهری فیروزکوه با 
اشاره به اینکه هر آپارتمان دارای 
یک انشعاب خواهد بود افزود: سه 
میلیون و دویســت هزار تومان به 
ازای هــر مشــترک ســاکن در 
آپارتمــان دریافــت و نهصد هزار 
تومان هزینه نصب انشــعاب کلی 
آپارتمان که این هزینه بســته به 
تعداد واحد های مســکونی در بین 
آنها تقســیم می شود. وی به آغاز 
پیش فروش انشــعاب سیســتم 
اگوی شهری اشاره کرد وگفت : در 
دهه فجر ۹7 طــرح پیش فروش 
آغاز و زمین تصفیه خانه فاضالب 

شــهر فیروزکوه بالغ بر 5/2 هکتار 
در منطقه آب تره جار نیز خریداری 
شده اســت. احمدی گفت: افتتاح 
طــرح پیش فروش انشــعابات در 
تاریــخ ۱6 بهمن ســال جاری با 
حضور مســئولین محلی واستانی 
در محل فرمانداری برگزار گردید 
این مقام مســئول انجام این کار را 
فعــال در مرحله پیشــنهاد دهی 
دانســت و گفــت: پیــش فروش 
انشــعاب فاضالب شهری فعال در 
مرحله پیشنهاد بوده و هیچ اجباری 
برای خرید از جانب آبفای شهری 
وجود ندارد اما زمانی که این طرح 
وارد فاز اجرایی شــود طبیعتا واحد 
های مســکونی شــهر باید به این 
مهم تــن داده و بعد از اجرای این 
طرح مشترکی نمی تواند به صرف 
داشــتن فاضالب مجزا این هزینه 
را پرداخــت نکند. رئیــس آبفای 
شــهری به شــیوه پرداخت این 
هزینه اشاره کرد و افزود: پرداخت 
این هزینه به صورت قســطی و با 
پیــش پرداخت 226 هزار تومان و 
الباقی در اقساط 4۸ ماهه پرداخت 

خواهد شد.

 فیروزکوه، در آستانه تجهیز 
به سیستم اگوی شهری

ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

 تقدیر بخشدار ارجمند از حضور مردم والیتمدار ارجمند 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دهمین جلســه شــورای آموزش و پرورش فیروزکوه به ریاست 
مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه، این جلســه با حضور 
امرایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، روح اهلل حسینی 
بخشــدار مرکزی فیروزکــوه، محمدرضا بنار رئیــس اداره آموزش و 
پرورش شهرســتان و دیگر اعضای این شورا روز سه شنبه ۳۰ بهمن در 
سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.فرماندار 
شهرستان فیروزکوه در این جلسه اظهار داشت: هر تغییری در آموزش  
و پرورش زمان بر است و منابع خود را می طلبد و نگاه ما به تحول در این 
حوزه همسویی با نیازهای جامعه است.رئیس شورای آموزش و پرورش 
فیروزکوه خاطرنشــان کرد: باید نیازهای فردی و اجتماعی بدرســتی 
تشــخیص داده شــود تا آموزش  و پرورش بتواند بدرستی برنامه ریزی 

کند و نتایج اثربخشی داشته باشد.
وی اظهار داشت: مدرسه باید به یک محیط سرزنده و بانشاط تبدیل 
شود و دانش آموزان از بودن در مدرسه احساس رضایت و شور و اشتیاق 

داشته باشند و راه موفقیت این است که مدارس به چنین نشاطی دست 
پیدا کنند.این مقام مســئول با اشاره به نقش معلمان و دانش آموزان در 
اقتصاد و در حمایت از کاالی ایرانی گفت: آموزش توأم بامهارت آموزی 
در آموزش  و پرورش مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است و تالش شده 
تا دانش آموزان به این ســمت بروند.بر اســاس این گزارش، پیگیری 
مصوبات جلسات قبل، گزارش روند اقدامات صورت گرفته در خصوص 
دهه فجر و گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی و بررسی 
مشکالت برخی از مدارس شهرستان از جمله مباحثی بود که در دستور 

کار این شورا در این جلسه قرار گرفت.
گفتنی اســت در این جلســه بنار مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
فیروزکوه به ارائه گزارش اجمالی پیرامون مســائل آموزشی شهرستان 
پرداخت و چالش ها و مســائل پیش روی ایــن اداره را با دیگر اعضا به 

بحث و تبادل نظر گذاشت.

دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش فیروزکوه برگزار شد 
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ضرورت شــفاف  سازی  
وضعیت زندان ها

قاســم میرزایی نیکو، نماینده مجلس و عضو 
کمیسیون شــوراها و امور داخلی در مجلس با بیان 
اینکه بازدید نمایندگان از زندان ها می تواند تأثیر خوبی 
بر روند اداره زندان ها داشــته باشد و به بهبود شرایط 
زندان هــا کمک کند،  گفت: با توجــه به اعالم عفو 
گســترده ای که از ســوی رهبرمعظم انقالب مورد 
موافقت قرار گرفته،  بازدید نمایندگان می تواند باعث 

شفاف سازی  از وضعیت زندانیان و زندان ها شود.
وی ادامه داد: هر چند دفعه قبل نیز که نمایندگان 
برای بازدید از زندان ها رفته بودند نتوانستند اقدامی در 
خور انجام دهند. میرزایی تأکید کرد: سازمان زندان ها 
باید گزارش شــفافی از وضعیت زندان ها خصوصا 
مسائلی که درخصوص زندان قرچک عنوان می شود، 
ارائه دهد و در این موارد شفاف سازی  کند و نمایندگان 
مردم را در جریان مسائل مربوط به زندان ها و زندانیان 
بگذارند. به گفته وی، نمایندگان کمیسیون قضایی 
مجلس باید با احســاس مســئولیت بیشتر در این 
خصوص پیگیر برنامه بازدید از زندان ها و بررســی 
وضعیت زندانیان باشــند. به ایــن ترتیب می توانیم 
امیدوار باشیم که این بازدید ها بتواند نتایج بهتری را 
به دنبال داشته باشد.وی تصریح کرد: به  نظر می رسد 
سازمان زندان ها درخواست نمایندگان برای بازدید از 
زندان ها را دچار مرور زمان کرده و با بی پاسخ گذاشتن 
این مسئله و امروز و فردا کردن تالش می کند تا دوره 
دهم مجلس تمام شود و کاری در این باره انجام نشود 
و نمایندگان مجلس نتوانند بازدیدی از زندان ها داشته 
باشــند.نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس 
ادامه داد: البته باید به این نکته توجه کنیم که بازدید از 
زندان ها باید در شــرایط خاص و نه به شکل بازرسی 
انجام شود ونتیجه آن یک گزارش ویژه خاص به سایر 
نمایندگان مجلس باشد. این درحالی است که اکنون 
تنها دسترســی مــا درخصوص زندان هــا به وزیر 
دادگســتری است که ایشان نیز هر زمان به مجلس 
می آید درخصوص درخواست نمایندگان برای بازدید 
از زندان هــا می گویــد اختیاری در این بــاره ندارد و 
نمی تواند کاری انجام دهد. اما سؤاالت زیاد و مهمی 
در ذهــن نمایندگان و مــردم وجــود دارد که باید 

درخصوص آن شفاف سازی  شود.

حضور بخشــدار مرکزی 
در نمایشگاه گردشگری و 

صنایع وابسته
بخشــدار مرکزی 26 بهمن ســال ۹7 در 
دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری و 

صنایع وابسته تهران شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی، 
در این نمایشگاه محسنی بندپی استاندار تهران و 
فرمانداران و مسئولین برخی از ادارات و سازمان 
ها حضور داشــتند.گفتنی اســت، سید روح اهلل 

حسینی در این نمایشگاه با استانداردیدار کرد. 

نگیــن دیمــه، قهرمان 
گل  فوتبــال  مســابقات 

کوچک جام فجر ۴۰

تیم نگین دیمه قهرمان مســابقات فوتبال 
گل کوچک جام فجر4۰ شد.

مسابقات فوتبال گل کوچک که باحضور ۳2 
تیم به صورت آزاد درســطح تیم های شهرستان 
فیروزکوه درمحل ســالن تختی برگزار گردید در 
نهایت در یک رقابت دیدنی بین تیم ها نگین دیمه 
توانست درضربات پنالتی برابرتیم شهیددهستانی 
ناجا به برتری برسد و قهرمان این مسابقات شود.

تیمهای شهیددهســتانی ناجا ودینامو مقامهای 
دوم وســوم راکســب کردند.همچنین بازیهای 
مرحله نیمه نهایی وفینال بامساعدت اداره ورزش 
وجوانان درســالن تازه تاسیس شهدا مدافع حرم 
برگزارگردید.شایان ذکراســت این مسابقات با 
همکاری شهرداری، اداره ورزش وجوانان، هیات 
فوتبال وناحیه مقاومت بســیج دردومین سال در 
دهه مبارک فجر باهدف ایجاد شور ونشاط دربین 

جوانان وورزشکاران شهرستان برگزارگردید.

جشــنواره آدم برفی در روســتای اندریه با حضور مهدی یوســفی جمارانی 
فرماندار شهرســتان، حسن زاده بخشــدار ارجمند، صالتی فرماندهی انتظامی 
حوزه بخش ارجمند، اعضای شــورای اسالمی، دهیار و اهالی روستای اندریه در 

22 بهمن ماه، برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان فیروزکوه، در راســتای 
فراهم کردن فضای شــادی و نشــاط در جامعه و به  مناسبت جشن چهل سالگی 

انقالب، جشنواره آدم برفی در روستای اندریه برگزار شد.
جشــنواره آدم برفی با حضور اقشار مختلف مردم در بخش مسابقه ای ساخت 

آدم برفی برگزار شد و در پایان به برگزیدگان جشنواره، جوایزی اهدا شد.

جشنواره آدم برفی در روستای اندریه برگزار شد

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه، در 
جلســه شــورای هماهنگی مبــارزه با مــواد مخدر 

شهرستان فیروزکوه ضمن اشاره به فرهنگ سازی در 
خصوص پیشــگیری از اعتیاد بیان داشــت: اعتیاد از 

جمله آسیب هایی اســت که با هدف قرار دادن بنیان 
خانواده آســیبی بزرگ به پیکره جامعه وارد می نماید، 
از این رو باید با آموزش، آگاهی بخشی و توانمند سازی 

افراد به تقویت بنیان خانواده ها پرداخت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه وی 
به تأثیر پدیده خانمان سوز اعتیاد در زندگی افراد جامعه 
اشاره کرد و افزود: این معضل و آسیب اجتماعی تنها با 
مشــارکت آحاد مختلف جامعه و فرهنگ سازی، قابل 

کنترل و پیشگیری خواهد بود.
فرماندار فیروزکــوه ادامه داد: نگاه دولت در زمینه 
کاهش آسیب های اجتماعی نگاه ویژه ای است و باید 
همه با هم و بدون بخشی نگری و با همدلی و همکاری 

در این زمینه تالش کنیم.
در ادامه این جلســه مســئوالن کمیته های زیر 
مجموعه این شورا، گزارشی از اقدامات و برنامه های 

آتی خود را بیان نمودند.

 آسیب های بسیار اعتیاد 
بر پیکره جامعه 
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نمایــش کودک » لولو چه و دنیای شــگفت 
انگیز لولــو ها« به نویســندگی و کارگردانی فریبا 
یعقوبلو از روز شنبه مورخ 27 بهمن به مدت ۱2 روز 
در ســالن آفرینش شهرســتان به روی صحنه می 

رود.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: فریبا یعقوبلو 
نویســنده و کارگردان این اثر هنری به خبرنگار ما 
گفــت: ژانر و موضوع این اثــر هنری دارای مفهوم 

شــاد و موزیکال بوده و در بازه تاریخی ذکر شده از 
ســاعت ۱7 به روی صحنه خواهد رفت وی با اشاره 
به اینکه غالب مفهومی این نمایش بیشــتر متوجه 
کودکان و دانش آموزان می باشد گفت: بدین منظور 
ایــن نمایش همه روزه صبح هــا در مدارس تعیین 
شده شهرستان و در محیط آموزشی به روی صحنه 
خواهد رفت. یعقوبلو با اشــاره به اینکه مدت زمان 
اجــرای این نمایش 4۰ دقیقه می باشــد افزود: در 

اقدامی بدیع و تازه قبل از اجرای نمایش در ســاعت 
۱6 روزهای اجرا در ســالن انتظار مجتمع آفرینش، 
عــالوه بر برگزاری مســابقه و برنامه های شــاد و 
متنــوع، گریم کودکان را به صورت رایگان همراه با 

اهدای جوایز انجام خواهیم داد.
 ایــن فعال فرهنگی هنــری تصریح کرد: بعد از 
پایان نمایش به ســه نفر از مخاطبین این اثر هنری 

به قید قرعه جوایز نفیســی نیز اهدا خواهد شد.

 وی به هدف اصلی این نمایش کودکانه اشــاره 
کــرد و گفت: فــارغ از هدف ایجاد فضای شــاد و 
موزیکال برای کودکان، آموزشــی مسائل تربیتی، 
پرورشــی و اجتماعی در قالــب نمایش به کودکان 
خواهــد بود. وی در پایان ضمن تشــکر از دســت 
اندرکاران امر گفت: بی شک تماشای این اثر هنری 
تاثیرات مناسبی در زندگی روزمره کودکان خواهد 

داشت.

جلســه هماهنگی درون بخشی به مناســبت هفته ملی سالمت 
مردان ایران که از یکم تاهفتم اســفند نام گرفت، با شــعار »مردان فعال 
تر، مردان ســالم تر« با حضور طهماســبی، معاون بهداشت و درمان و 
همچنین کارشناس مسئولین واحدهای ستادی اعم از گسترش، مبارزه 
با بیماری ها، بهداشــت حرفه ای، آموزش بهداشت، بهداشت مدارس، 

بهداشــت محیط با مسئولیت واحد ســالمت خانواده در مرکز بهداشت 
برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان فیروزکوه در ابتدای 
این نشست روانبخش، کارشناس مسئول واحد سالمت خانواده، به بیان 
توضیحاتی در خصوص شــعار هفته، روز شمار و برنامه های پیشنهادی 

و همچنین اهمیت فعالیت جسمانی در مردان پرداخت.
در ادامه برنامه ها توسط کارشناسان مسئوالن مورد تبادل نظر و گفت 
و گــو قرار گرفت؛ در پایان طهماســبی، معاون بهداشــت و درمان، در 
خصــوص اهمیت برگزاری برنامه ها و تحقق اهداف ســالمت بویژه در 

مردان مطالبی بیان داشــت و جلسه با انجام مصوباتی به پایان رسید.

 آموزش هنجارهای مناسب اجتماعی، اصلی ترین هدف نمایش 
» لولو چه و دنیای شگفت انگیز لولو ها« 

 جلسه هماهنگی به مناسبت هفته ملی »سالمت مردان ایران«



جلسه کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرستان فیروزکوه به ریاست 
فرماندار شهرستان درسالن جلسات شهدای هفته دولت فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان فیروزکوه، جلســه کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرســتان به ریاســت مهدی یوسفی جمارانی فرماندار 
شهرستان فیروزکوه و با حضور امرایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
 و ســایر اعضاء در محل سالن جلســات شــهدای هفته دولت فرمانداری برگزار

 شد.
در این جلســه نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و شبکه 
بهداشــت و درمان شهرستان به ارائه گزارش پرداختند و پس از بحث و تبادل نظر 
در خصوص دســتور جلسه، بر پایش مســتمر انبارها، اجرای اقدامات فرهنگی و 
ارتقای ســطح آگاهی اقشــار مختلف مردم به منظور پیشگیری از مصرف کاالی 

قاچاق و تقویت گشت مشترک مبارزه با قاچاق کاال تأکید شد.

تاکید بر پیشگیری از مصرف کاالی قاچاق و 
تقویت گشت مشترک مبارزه با قاچاق کاال
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دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
حافظآه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

شاید کنسرت محمودشــریفی و گروه نیراه بار دیگر 
وجود و نیاز یک مرکز فرهنگی و ســالن همایش آبرومند را 

دوباره در اذهان متجلی کرده است.
مجتمــع فرهنگی هنری آفرینش بــه عنوان تنها مرکز 
فرهنگی شهرستان در سنوات گذشته با تامین  منابع ملی در 
دولت اصالحات ساخته و تا کنون توانسته است با دایر نمودن 
کالس های آموزشــی در رشــته های مختلف به صورت نســبی به نیاز های هنری 
شهرستان پاسخ دهد. سپرده شدن برنامه های مختلف نهادها و دستگاه های فرهنگی 
در مناسبت ها و عدم حس مسئولیت مناسب نسبت به نگهداری ملزومات دولتی، سبب 
شده است تا برخی از ادوات آن منجمله سیستم صدا برداری و صندلی آن دچار خسران 
شــده باشد اما مهمترین مشکل این مرکز فرهنگی نبود فضای مناسب فیزیکی برای 
جایگیری مخاطبین در برنامه های مختلف فرهنگی است و نظر به وسیع تر شدن سطح 
نیاز های اجتماعی شهرستان طبیعتا این سالن ظرفیت استفاده غاطبه مردم را نخواهد 
داشــت با تنگ تر شدن حلقه اجرای بخشنامه درون سازمانی عدم برگزاری کنسرت و 
اردوهای مختلط دانشــجویی در دانشگاه های آزاد سراسر کشور عمال ظرفیتی برای 
اجراهای صحنه ای قلمداد نشــده فرصت های مناسب برای استفاده از کنسرت های 
موسیقی در گذشته سبب شده این موضوع به تفرج اجتماعی تبدیل نشده و به موازات 
آن سرمایه گذاری خصوصی تمایل به ساخت مجتمع فرهنگی از خود نشان نداده است. 
در تمامی کالنشهرهای بزرگ کشور معاونتی به نام معاون فرهنگی هنری شهرداری 
تعریف شــده که با تمهید فضای فیزیکی سعی در غالب نمودن فرهنگ های هنری و 
ایجاد فضای صمیمی خانوادگی داشته که عالوه بر ترسیم جلوه خوش از مدیریت کالن 
شهری اسباب طراوت اجتماعی را حاصل خواهد کرد به دلیل اینکه شهرداری نهادی 
غیر دولتی اســت و تمام عواید آن از طریق ســرفصل هایی چــون دریافت عوارض 
ساختمانی، هزینه صدور پروانه ساخت و در مقطعی مالیات بر ارزش افزوده تامین می 
شود. طبق سیاست های کالن کشوری تمامی شهرداری ها باید به سمت ایجاد درآمد 
پایدار پیش رفته تا از این طریق در فصولی که تقاضای ســاخت و ســاز کم بوده از این 
طریق هزینه های جاری خویش را تامین  نمایند. دادن چنین پیشنهادی به شهرداری 
فیروزکوه خالی از لطف نخواهد بود چرا که اوال بستری مناسب برای گروه های هنری 
و موسیقی فراهم کرده و ثانیا با دریافت اجاره بها در قبال هر برنامه فرهنگی می تواند 

نقش سازنده ای در فراهم آوردن منابع پایدار شهرداری حاصل کند.
مسعود حسینی

 ساخت فرهنگسرا، اولویتی 
در تامین منابع پایدار شهرداری 

جلسه ســتاد هماهنگی خدمات سفر فیروزکوه ویژه 
نوروز ۹۸ به ریاســت مهدی یوســفی جمارانــی، فرماندار 
شهرســتان و با حضور مدیران و مسئولین ادارات مرتبط در 

محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه:در این جلسه فرماندار 
فیروزکوه با تأکید بر اهمیت خدمت رســانی به مســافران 
نوروزی اظهار داشــت: در این ســتاد باید با نگاه به اقدامات 
گذشــته و بررسی آن ها، از تجربیات به دست آمده استفاده 
و نظرات کارشناســی را طرح نمود تا برنامه ریزی مناســب 
برای ارائه خدمات صورت پذیرد؛ مسئولین مربوطه نظرات 
و گزارشــات تحلیلی مجموعه خود را منعکس کنند تا جمع 

بندی دقیق و کارشناسی داشته باشیم.
یوســفی جمارانی با اشاره به تغییرات جوی و بارش های 
احتمالــی تأکید بر آماده باش کامل ســتاد مدیریت بحران 
داشــت و ادامه داد: شهرستان فیروزکوه مقصد و محل عبور 
مسافران و گردشگران است که خدمات دریافت می نمایند؛ 
نحوه برخورد و رســیدگی به شــکایات به صورت متمرکز 
پیش بینی شــود تا امکان پیگیری و بررسی اقدامات توسط 

دبیرخانه ستاد وجود داشته باشد.
وی بر ســاماندهی بازار و نظارت بر گرانفروشــی و کم 
فروشــی ها و برخورد با تخلفات احتمالی در ایام پایانی سال 

و همچنین ایام نوروز تأکید کرد.

فرماندار فیروزکوه از مسئولین کمیته های ستاد خواست 
تا تابلوهــا و بنرهای راهنمایی محل اســتقرار اماکن ارائه 
دهنده خدمات و ادارات را برای استفاده مسافران نوروزی و 

شهروندان در مبادی ورودی شهرها نصب نمایند.
وی همچنین رفع مشــکالت نقاط حادثه خیر جاده ای را 
خواســتار شد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز، 
این مهم باید در دســتور کار قرار گیرد تا از خطرات و تلفات 
جانــی و مالی هم برای شــهروندان و هم برای مســافران 

کاسته شود.
یوسفی جمارانی با اشــاره به پتانسیل های گردشگری 
فیروزکوه خاطرنشــان کرد: فرصت بســیار مناسبی است 

تا ظرفیت های گردشــگری شهرســتان را با اطالع رسانی 
مناسب، معرفی کنیم؛ انتظار داریم بین دستگاه های اجرایی 
هماهنگی الزم وجود داشته باشد، شرح وظایف دستگاه ها 
بیانگر حداقل وظایف اســت؛ وحدت رویه از الزاماتی است 

که باید آن را مدنظر داشت.
ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان به منظور توسعه 
گردشــگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انســجام در ارائه 
خدمات مناســب برای رفاه حال مســافران و گردشگران و 
همچنین مدیریت یکپارچه، برنامه ریزی، ســازماندهی و 
نظارت بر انجام فعالیت های سفر در شهرستان تشکیل شده 

است.

 ساماندهی بازار و نظارت بر گرانفروشی و کم فروشی ها در نوروز

مشــاور مشــارکت زنان رئیس ســازمان فناوری 
اطالعات ایران، اعالم کرد: کارگاه »توانمندســازی زنان 
روستایی با اســتفاده از ظرفیت های ict« در روستاهای 

شهرستان فیروزکوه برگزارشد. 
برای من که سال ها در دانشگاه تدریس کردم، آموزش 
ایــن افراد به نظر یک چالش بود، اما این چالش خیلی زود 

به یک رابطه دوسویه منتهی شد.
کارگاه آموزشــی » توانمند ســازی زنان با استفاده از 
ظرفیت های ict « به همت ســازمان فناوری اطالعات 

ایران و با حضور زنان روســتاهای شهرســتان فیروزکوه 
برگزار شد.

 این کارگاه آموزشــی یکــروزه در دو بخش راه اندازی 
کسب و کار خانگی و استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات 
و ارتباطات با هدف توانمند سازی اقتصادی زنان در فضای 
مجازی و ارتقاء ســواد رسانه ای و همچنین کاهش آسیب 
های فضای مجازی با ســر فصل های اقتصاد دیجیتال، 
آشــنایی با انواع کســب و کارهای اینترنتی، کارآفرینی و 
نحــوه راه اندازی کســب و کار اینترنتی با هدف کمک به 

راه اندازی کســب و کارهای اینترنتی و استفاده از فناوری 
اطالعات برای توسعه مشاغل روستای زنان با بهره گیری 

از امکانات فضای مجازی برگزار شد. 
در این نشســت، تاکید شــد که به کمک زیرســاخت 
هــای موجود و ابزارهــای فناوری اطالعــات می توان 
زمینه شــکوفایی اقتصادی در روســتاها را فراهم کرد و 
محصوالت تولید شده توسط بانوان روستایی را در سراسر 
 ICT کشــور عرضه کرد و بهره گیــری از ظرفیت های
و ایجاد کســب و کارهای اینترنتی زمینه مناســب برای 

مهاجرت معکوس از شــهرها به روســتا هــا را نیز فراهم 
می کند. همچنین در این ســفر یکــروزه به منظور احصاء 
مهمترین مســاله های زنان روستایی در راه اندازی کسب 
وکار های خانگی، بازدید حضوری از روســتاها توسط تیم 

کارشناسی انجام شد. 
زنان روستایی از روستاهای حصاربن، ارجمند، تبریان، 
مشــهد، فاروج، هرانده، جلیزجند و لزور در این نشســت 
حضور داشــتند و بازدید حضوری از دو روستای حصاربن و 

هرانده توسط تیم کارشناسی انجام شد. 

 چالشی که به یک رابطه دوسویه منتهی شد


