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 سالن ورزشی دشت ناصر 
چشم انتظار بودجه 2 میلیاردی 

 نفس های دانشگاه آزاد فیروزکوه 
به شماره افتاد

دکتر رســتمی رئیس دانشــگاه آزاد اســامی واحد فیروزکوه از قبول پیشــنهاد بازخرید کارکنان توسط  این واحد دانشگاهی خبر داد.
همزمان با آغازتعطیات تابســتانی کارکنان دانشــگاه آزاد اســامی واحد فیروزکوه و نیز وجود مشــکاتی چون اشباع شدن  دانشگاه آزاد 
در سراســر  ایران و به تبع آن کمبود دانشــجو زمزمه های فراوانی در خصوص اســتقبال این دانشــگاه از بازخرید کارکنان به گوش رســید. 
دکتر رســتمی رئیس دانشــگاه آزاد اســامی واحد فیروزکوه در گفت وگو با خبرنگارما گفت :با توجه به مشــکات پیش آمده در دانشــگاه 
 های سراســری کشــور و متاثر شــدن واحد فیروزکوه از این موضوع ،همانگونه که قبا بیان شــد  در ماه های آتی این واحد آموزشــی از 
پرداخــت حقــوق کارکنــان خویش ناتوان خواهد شــد. وی افزود :در حال  حاضــر  درآمد این واحد در حدود 600 الی 700 میلیون بوده که 

هزینه کرد این واحد  مبلغی بیش از یک میلیارد و دویســت میلیون اســت. 

 صفحه3

 صفحه4

 صفحه3

 صفحه3

تقویت سفره های آب زیرزمینی با اقدامات 
30 درصد مردم فیروزکوه ورزشکارند موثر اداره منابع طبیعی

 از نقد منصفانه استقبال 
می کنم 

شــهردار فیروزکوه گفت: برای انتقاد و پیشــنهاد به دور از حب و 
بغض و جهت گیری جایگاه خاصی قائل هستم.

 مهندس جعفر پرج با تاکید بر اهمیت بحث شفاف سازی گفت: 
شــهرداری به عنوان یک نهاد عمومی بیشــترین وظایف در 
هرشهر را برعهده داشته و برابر قانون تمامی امور و وظایف خود 
را از طریق کســب منابع درآمدی از شــهروندان هر شهر تامین 
و در قالب بودجه ســاالنه و بر اســاس سیاست اباغی سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری ها تنظیــم و برابر ردیف و برنامه های 
تعریف شده با مصوبه و نظارت مستقیم شوراها و استانداری ها 
درآمد وصول و هزینه می گردد؛ پس این حق را برای شهروندان 

قائل هستیم و اعتقاد داریم که ... 4 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

  عاشقانه اي 
براي مهتاب

هشتمین جشنواره 
شعر ویژه شهرستان های 

تهران برگزار می شود 
رامین هرانده ای دبیر جشــنواره  از برگزاری هشتمین 
جشــنواره شعر ویژه شهرستان های استان تهران خبر 

داد. وی به   جام جم گفت :در این جشنواره کانون ...
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2
فیروزکوه

قله دماوند، زیر پای بانوان کوهنورد فیروزکوه 
صفحه 2
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2ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

*صیادان غیر مجاز در منطقه ارجمند زمین گیر شدند :محمد فریدی 
گفت: مامورین مستقر در سر محیط بانی ارجمند چندی پیش  ودر حین گشت  زنی 
وکنترل منطقه، واقع درمحدوده سد نمرود یک گروه صیاد غیر مجاز را دستگیر و 
از آنها جمعا 40 قطعه ماهی کپور و یک رشته تور کشف و ضبط کردند.وی افزود: 
پرونده این تخلف بعداز تکمیل جهت ســیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع 

می شود. 
*بازدید سر زده آقای فرماندار : مهدی یوسفی جمارانی ،فرماندار شهرستان 
به همراه مسئول بازرسی این نهاد به صورت سر زده از چند دستگاه  اجریی شهرستان 

بازدید کردند.
*تغییر و تحول در ناحیه مقاومت بســیج :طی حکمی از ســوی فرمانده 
ســپاه سیدالشــهدا )ع( محمد حیدری منش به سمت جانشین ناحیه مقاومت بسیج 

شهرستان  منصوب شد.
*نشســت مشترک 2 مســئول: محمد رضا بنار مدیر  آموزش و پرورش  و 
وحید شهبازی بخشدار مرکزی  در خصوص اعتای فرهنگ آموزشی در روستاهای 

بخش مرکزی با هم تبادل نظر کردند.
*برگزاری همایش پیاده روی : همایش پیاده روی خانوادگی روستای آسور 
شهرســتان فیروزکوه درروز جمعه مورخ  5 مرداد با حضور مســئوالن شهرستانی و 

دهیار و شورای روستا برگزار شد.
*افتخاری برای هنر شهرستان : ملیکا بلند همتی برگزیده  سه نََفر گیتاریست 

در مرحله اول دوازدهمین جشنواره ملي موسیقي جوان از فیروزکوه شد.

نظر یک شــهروند در خصوص بلوار انتهای 
شــهرک ولیعصر :ضمن تشــکر از شــهرداری و 
مجموعه خدمات شــهری به ســبب همیت در ساخت 
بلوار انتهای شهرک ولیعصر با توجه به عرض نامناسب 
خیابان و نیز نبود فضای مناسب پارک خودروها  ساخت 
بلوار و نصب عائم روشــنایی ســبب  کاســته شدن از 
عرض و فراهم شــدن مشــکات  تردد برای  عابرین و 

خودروها می شود.

قطعی چند ساعته آب شرب روستای هرانده: 
بنا بر گزارشــات واصله در این روزهای گرم تابســتان ، 
آب روستای ذکر شده به مدت طوالنی قطع و مشکاتی 
برای ســکنه به همراه داشــته است ،از دهیار و شورای 
اســامی این روســتا تقاضای رســیدگی به  موضوع تا 

منتج شــدن به نتیجه  را داریم.
چند سکنه 

بســتر های گردشگری شهرستان را فراهم 
کنید : بســیار شــنیده یا دیده شــده که مســئوالن 
شهرســتان مدام بر روی پتانســیل های گردشــگری 
شهرســتان مانــور می دهنــد ،حرف زدن از مســائل 
گردشــگری دردی را دوا نمی کنــد ،زیر ســاخت ها و 

زمینه هــای آن را فراهم کنید.
شهرآشوب

بوی تعفن در خیابان 45 متری :در هنگام شــب 
و در بازه هــای  زمانــی به دلیل تخلیــه فاضاب چند 
رســتوران بوی تعفن شــدیدی در این محور احساس 
می شــودکه موجــب نارضایتی  شــهروندان را فراهم 

نموده است. 
یک شهروند 

قله دماوند، زیر پای بانوان کوهنورد فیروزکوه 
 تیــم کوهنــوردی بانوان شهرســتان 
فیرزکــوه موفق شــد بعــد از تاش و 
ممارســت چند ماه از مسیر جدید به بام 

ایران صعود کند. 
باالخره پس از گذشــت یک ســال  از 
تمرینــات پیوســته و فشــرده  تیــم 
کوهنوردی بانوان فیروزکوه موفق شد 
 از مســیر جدیــد قلــه دماونــد را فتح 

کند. 
علی مقیم سرپرست این تیم کوهنوردی 
بــه جام جم گفت :این گــروه از بانوان 

هیئت کوهنوردي و صعودهاي ورزشي 
فیروزکوه موفق شــد در معیت ٣نفر از 
مربیان باشگاه کوهنوردي بهمن تهران 
به اســامي حمیدرضا شــاه بنده، محمد 
حســین عمراني و محمد زاهدي از این 
مســیر به قله دماوند دســت یابند این 
برنامــه بــا حمایت هاي بي دریغ جناب 
آقــاي ســتار وطني رئیــس هیئت و به 
سرپرســتي آقاي علي مقیم و ســرکار 
خانم تمنا شــعباني از این مسیر به انجام 

رسید.

چند خط خبر حرف حساب

چه کردي با من ، سالهاســت روزهایم را 
به تنهایی شــب مي دوزم و شــیریني هر 
عسلي به کامم چون زهر هاهل تلخ مي 

نماید .
هر زمان که در بیکران آســمان شب هایم 
، مهتاب عالم تاب رخ می نماید ، در همان 
اثنــی روي همچو ماهت در ذهنم تداعي 
مــي گــردد و تاریکــي روح و روانم را به 

ســپیدي صبح مبدل مي سازد .
حســرت لبخندت ، جادوی خیالیست که 
رعشــه به اندامم مي اندازد و مرا به ورطه 

نیستي و جنون مي کشاند.

چه خطایي کرده بودم که روزگار تورا پیش 
روي من گذاشــت و ایــن چنین دوري از 
 نــگاه مهربانــت را بــر عمــق جانم داغ

 نمود.
زیباي من تو از کدام فصل عاشقي رهیده 
و بر پهنه قلب خسته ام فرود آمده بودي؟

گهگاهــي که در خیالم طنازي بي مانندت 
را به یاد مي آورم ، شهزاده سرزمین پریان 

بــه ارزني ناقابل پیش پایت مي نمایاند .
چه کنم که پادشاه عالمیان این چنین عیار 
عشــاق را مي ســنجد و مي فرماید: از آن 
زماني که مي گویید ایمان آوردم آزمایش 
شــما شــروع  مي شــود و هیچ آزمایش و 
امتحاني ســنگین تر و جانفرساتر از دوري 
 و ناکامــي از وصــال تــو برایــم متصور 

نیست . 
به خروش امواج دریاي نیلگون قســم که 
به ســان آتشــي که در میان نیزار مي افتد 
در آتش عشــقت مي ســوزم و جانم زبانه 

اي به بلنداي عرش  مي کشــد .
محبوب من! آســایش و آرامش و عاقبت 
بخیري ات خواست همیشگي من از درگاه 
باري تعالي بوده اما حســرت و نگراني من 
از آن است که عشق بازي با جان جانان و 

مراد درویشــان را کنار گذاشته اي و صرفًا 
بــر طبل عیش و نوش جهان کمترین مي 
کوبــي و درگیــر روزمرگي هاي بي پایان 
شده اي ، مبادا که رفاه و نعمتهاي زودگذر 
مــادي تــو را از یاد آخــرت غافل کند و به 
وجود قیامت و حقانیت اهل بیت )ع( شک 
کني  چرا که زمانی فرا می رسد که  پرده و 
حجاب از جلوي دیدگان آدمی برداشــته 
خواهد شــد و غریو افهمي افهمي مائک 
ســاکن قبر ما را به خود می آورد و البته که 
در آن زمــان پشــیماني ســودي ندارد و 

فرصتی دوباره داده نخواهد شــد .
تو کار مرا سخت مي کني زیرا که پیش تر 
با اهلل العظیم عهد کرده ام در قبال سربازي 
و خدمــت به خلق ناتوان و مســتضعف و 
ابــراز رضایت بي چون و چرا به مقدراتش 
، در عــوض ناکامــي در وصال یار ، مرگي 
شــهادت گونه و دیدار و همنشیني ابدي با 
معشوقم را در بهشتي جاوید رقم زند و این 
رویاي صادقانه محقق نخواهد شــد مگر 
آنکــه همکفو هم شــویم و فاصله ایماني 
بین ما قبل از ســرآمد عمر هر روز نزدیک 

و نزدیک و نزدیکتر شــود .
خوب مي داني که عشق واژه مقدسي است 

که مفهوم و تعبیر آن در ادراک هر بي مایه 
اي نمي گنجد و این چنین است که شاعر 
مي گوید : عشق بازي کار هر شیاد نیست 
و باالتریــن مرتبه و ناب ترین نوع آن این 
اســت که منجر به تعالي روحاني و کمال 
معنوي براي عاشــق و معشوق گردد و در 
نهایت پاداش این حس پاک و آســماني به 
عــروج آدمــي و کندن از جســم خاکي و 
دلبســتن همیشگي به منشأ حقیقي عالم 
امکان منجر خواهد شد و در این وانفساي 
روزگار ، ایــن بزرگ ترین آرزوي من براي 

توست .
حــال در اندک زمــان باقیمانده از فرصت 
زیستن ، بچرخ و بنوش و برقص و زیبایي 
و طراوت هواي صبحگاهي را در ســبزي 
بي منتهاي دشــت امید استشــمام کن اما 
نــه مرا فراموش کــن نه خدایي که چنین 
نعمــت بــي نظیر شــیدایي را در وجود ما 

انسانها قرار داده است . 
شیشــه پنجره را باران شســت .  

از دل من اما ،  
چه کســی نقش تو را خواهد شست ؟                                                                                       
 محمــد مهــدی شــیخ عطار 

» مسافر«

 عاشقانه اي براي مهتاب

رامین هرانده ای دبیر جشنواره  از برگزاری هشتمین جشنواره شعر ویژه شهرستان های 
استان تهران خبر داد.

 وی به   جام جم گفت :در این جشنواره کانون بسیج هنرمندان  شهرستان  وبا همکاری 
انجمن شعر بسیج هنرمندان استان تهران افتخار دارد میزبان قلم ها و قوم هایی باشد 
که به مقصد  تولید آثار اثر گذار در حرکت درآمده است. وی با اشاره به اینکه این جشنواره 
همراه کارگاه تخصصی  با هدایت اســتاد راهنما برگزار خواهد شــد  گفت :متقاضیان  
می توانند حداقل 1 و حداکثر 5 اثر از هم اکنون  لغایت 10 شــهریور  به دبیر خانه این 
جشــنواره  واقع در اداره فرهنگ و ارشــاد  اســامی شهرســتان ارسال یا به نشانی پیام 
رسان سروش به شماره 09194957212 یا با شماره تماس ونمابر 7640٣47٣ - 021  
تلگرام وفاکس نمایند.هرانده ای افزود :در این جشــنواره محدودیت ســنی وجود ندارد  
و مراســم اختتامیه آن در روز پنجشــنبه 5 مهر ماه  همزمان با  ســالروز شکســت حصر 
آبادان برگزار  می شود. وی به محور های این جشنواره  اشاره کرد و  افزود :این جشنواره  
در دو محور بخش موضوعی شامل شعر آیینی ،فرهنگ دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ 
عاشورا  و حمایت از کاالی ایرانی و در بخش آزاد شامل کاسیک ،نو ،نیمایی و سرود 

برگزار  خواهد شد. 

هشتمین جشنواره شعر ویژه 
شهرستان های تهران برگزار می شود 

همشهریان عزیز می توانند مسائل و 
مشکالت خویش را از طریق 

شماره های 09383478096 ،   
  9122472194  ،  09109768025

اطالع رسانی کنند.
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه 3
معاون وزیر ورزش و جوانان:

30 درصد مردم فیروزکوه ورزشکارند 
نشست مشــترک هیات های ورزشی 
شهرســتان فیروزکوه با حضور معاون 
فرهنگــی و توســعه ورزش همگانی 
وزارت ورزش و جوانــان در فرمانداری 

این شهرستان برگزار شد.
کاظم شــادمهر، رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان فیروزکوه، در ابتدای 
جلســه ضمــن تشــریح امکانــات 
هیات های ورزشی در شهرستان، خاطر 
نشــان کرد: 29 رشــته ورزشــی در 
شهرســتان فیروزکوه فعال هستند که 
در برخــی از این رشــته ها توانســتیم 
مقام های خوبی در ســطح کشــوری 
کســب کنیــم؛ نیــاز به همــکاری و 
مســاعدت دولت در زمینــه احداث و 
تجهیــز خانــه ورزش روســتایی در 
شهرستان است؛ همچنین هیات های 
ورزشــی شهرستان فاقد دفتر هستند با 
وجود این که زمین در شهرستان داریم 
ولی نیاز به اعتبار از سوی وزارت ورزش 

است.

ســپس مهــدی یوســفی جمارانی، 
فرماندار شهرســتان فیروزکوه با تاکید 
بــر لــزوم توجه به ورزش روســتایی، 
خاطرنشان کرد: این که خود روستاییان 
اولویت هــا و هزینه در بخش های مورد 
نیاز را مدیریت می کنند و بر عهده خود 
بخش و روستا قرار داده شده اقدام خوبی 
است ولی در برخی جاها نیاز به همکاری 
و مســاعدت مســئوالن دارد.در ادامه 
جلســه برخی از روســای هیات های 
ورزشــی و پیشکسوتان عرصه ورزش 

شهرستان به توضیح مشکات ورزشی 
پرداختند.احمــدی، معاون فرهنگی و 
توســعه ورزش همگانی وزارت ورزش 
و جوانان، در ادامه با اشاره به صحبت ها 
ی حاضرین در جلســه اذعان داشت: 
آمار مشــارکت مــردم در حوزه ورزش 
مطلوب نیســت؛ آمــار ٣0-20 درصد 
ورزشــکار برای این جمعیت جوان آمار 
مناسبی نیست؛ باید همراه کردن مردم 
با ورزش را در دستور کار خود قرار دهیم.

احمدی با اشاره به وظیفه دولت در حوزه 

ورزش تصریــح کرد: اگر قرار اســت 
هزینه ای در ســاخت و سازها شود باید 
توجه کرد ساختمان ورزشی به تنهایی 
کمک به حل مشــکل ورزش نمی کند؛ 
باید نگاه جامع به این امر داشت، با توجه 
به نیاز باید امکانات ایجاد شــود و مورد 
استفاده قرار گیرد؛ منابع خوبی در دولت 
برای توسعه ورزش همگانی پیش بینی 
شــده اســت و بخشــی از این منابع به 
صورت استانی تخصیص داده می شود.

وی با اشــاره بــه احداث و تجهیز خانه 
ورزش روســتایی اذعان داشت: سهم 
اســتان تهران در این زمینه در سال 97 
صد خانه ورزش اســت که با پیگیری 
رئیس اداره ورزش شهرستان می توان 
سهم خوبی برای شهرستان فیروزکوه 
اختصــاص داد؛ همچنین بحث ورزش 
بانوان باید به صورت جدی مورد توجه 
قرار گیرد، سلیقه های شخصی نباید در 
تعییــن نــوع ورزش و جایگاه ورزش 

بانوان دخیل باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکــه تاکنون 22 طرح در کمیته فنی 
شهرســتان فیروزکوه مصــوب و به 
بانک ها اباغ شــده اســت، گفت: ٣1 
میلیــارد تومان اعتبار جهت ایجاد 600 
شــغل در این شهرســتان تخصیص 

یافت.
علی ربیعی در ســفر یکــروزه خود به 
شهرســتان فیروزکــوه در جمــع 
خبرنگاران بیان داشــت: سفر استانی 
امــروز به دماونــد و فیروزکوه جهت 
بررســی و پیگیــری مصوبات بحث 

اشتغال روستایی و فراگیر است.
وی ابراز کرد: جهت ایجاد ٣٣0 شــغل 
در دماوند 1٣ میلیارد تومان تخصیص 
یافــت و ســقف آن جهت جذب 550 
میلیــارد تومــان از مجموعه اعتبارات 
اســتان تهران باز گذاشــته شده است.

ربیعی گفــت: تاکنون از ظرفیت های 

گردشــگری منطقه بخوبی اســتفاده 
نشده است و بیشتر شاهد عبور مسافرین 
هستیم؛ باید جهت جذب گردشگران، 
برای اســتقرار آنها برنامه ریزی های 
مناسبی صورت گیرد.وزیر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی ادامــه داد: در بحث 
رفاهی و درمانی بودجه مشخص شده 
اســت تا ســونوگرافی و رادیولوژی در 

درمانگاه تامین اجتماعی فیروزکوه راه 
اندازی و دارای شیفت بیشتر کاری شود.

وی افــزود: بودجه ای در جهت احداث 
مرکــز رفاهی کنار درمانــگاه مذکور 
تخصیص یافت تا بتوان با بهره برداری 
از آن تا پایان امسال، شاهد جذب پزشک 
متخصص در فیروزکوه باشیم.ســفر 
وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی به 

فیروزکوه به منظور بازدید از طرح سالن 
ورزشــی چند منظــوره کارگری اداره 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ایــن 
شهرســتان بود که از سال 88 عملیات 
احــداث آن آغــاز شــده و 80 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. 2میلیارد و 500 
میلیــون تومان تاکنــون در این طرح 
هزینه شده و برای تکمیل آن 2 میلیارد 

تومان نیز بودجه نیاز است.
ربیعی همچنین از مرکز شــبه خانواده 
بهزیســتی با 16 کودک دختر 11 تا 16 
سال بازدید کرد و مقرر شد زمین 2 هزار 
متری برای احداث ســاختمان جدید به 
مجموعــه تخصیــص یابد.بازدید از 
درمانگاه تامین اجتماعی جهت بررسی 
وضعیــت و ارتقای درجــه درمانگاه و 
جــذب متخصــص و تجهیــزات 
تخصصی، از دیگــر برنامه های وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

جمشــید جویبــاری، رئیــس اداره منابــع طبیعی و 
آبخیــزداری فیروزکوه با اشــاره بــه اینکه  اقدامات 
آبخیزداری راهکاری مناسب و اصولی برای خروج از 
بحران کم آبی و مقابله با خشکســالی اســت ، اظهار 
داشــت: با توجه به خشکســالی های پیاپی و تغییر در 
نوع بارش ها شــاهد کاهش آبهای زیرزمینی و وقوع 
ســیاب های مخرب درمنطقه می باشــیم در جهت 
مقابله با این موارد  امسال عملیات آبخیزداری در قالب 
اقدامات مکانیکی شــامل احداث بندهای ســنگی- 

ماتی، خشــکه چین و ســنگی-گابیونی و اقدامات 
بیولوژیکی شــامل نهالکاری، کپه کاری و بذرپاشی 
در زیرحوزه های آتشــان و مزداران، ســله بن، آرو و 

درده- پیرده به مرحله اجرا درآمد.
جویباری در خصوص حجم عملیات انجام شــده در 
ایــن زیرحوزه های آبخیز بیان داشــت: در زیرحوزه 
آتشــان و مزداران عملیات سنگی – ماتی و احداث 
بندهای رســوب گیر به تعداد 15 واحد و به حجم 14 
هــزار مترمکعب، عملیــات نهالکاری در 10 هکتار ، 
عملیات خشــکه چین 800 مترمکعب و اسکله ریزی 
به حجم 800 مترمکعب انجام شده است و در زیرحوزه 
»ســله بن«  عملیات اجرایی شــده شامل احداث بند 
ســنگی - ماتی به حجم 450 مترمکعب، عملیات 
کپه کاری و بذرپاشــی در 95 هکتار و حفاظت و قرق 
در ســطح 650 هکتار از مراتع نم و نچرســتان است و 
در زیرحــوزه »آرو« اقداماتــی شــامل کپه کاری و 
بذرپاشــی به وســعت 270 هکتار و حفاظت و قرق در 

سطح 700 هکتار از مراتع »کاشه« و »نولی« شرقی 
و همچنیــن 270 مترمکعب عملیات احداث بندهای 
خشــکه چین و 1000مترمکعــب عملیات خاکی به 
مرحلــه اجــرا درآمــده و 2200مترمکعب بندهای 
سنگی-گابیونی در زیرحوزه درده- پیرده احداث شده 

است.
رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان 
فیروزکــوه همچنین خاطرنشــان کــرد: کارهای 
آبخیزداری درصد آب و نفوذ آن را در آبخوان ها تقویت 
می کنــد و بــه تدریــج آب در آبخوان ها برای مناطق 

پایین دست آزاد می سازد. 
امیدواریم تا طرح های آبخیزداری در حوزه های آبخیز 
شهرســتان ادامه یابد که بــرای اجرای این طرح ها 
نیازمنــد منابع مالی هســتیم کــه در این خصوص 
امیدواریــم بــا مســاعدت و همکاری مســئوالن و 
دســتگاه های ذیربــط این منابع تأمیــن و اقدامات 

آبخیزداری به سرعت اجرایی شود.

جلســه ای با عنوان هماهنگی دهیاران 
بخش مرکزی در بخشــداری مرکزی به 
ریاست وحید شهبازی، بخشدار مرکزی 

فیروزکوه، برگزار شد.
وحید شهبازی  بخشدار مرکزی فیروزکوه 
گفت :باید مشــکات ریز روســتاها را در 
خود روســتاها حل کنیم و این بازدیدها از 
هفته بعد آغاز خواهد شــد و هر روز از دو 
روســتا بازدیــد به عمل خواهــد آمد و از 
نزدیک با ظرفیت های روستا آشنا خواهم 
شد و به صورت گروهی مشکات را حل 

خواهیم کرد.
بخشــدار مرکزی فیروزکــوه در حضور 

دهیاران عنوان کرد: ارزش افزوده کمک 
خوبی به روســتاها کرد و یک اقدام بسیار 
خوب دولت تدبیر امید بوده اســت و باید 
بین مردم اطاع رسانی شود قبل از هزینه 
کردن، ارزش افزوده طرح ها باید بررسی 

شود تا دوباره کاری نشود.
وی با تاکید بر این که در ســال 97 باید از 
خرج کــردن ارزش افــزوده در جاهای 
مختلف خودداری کنید، اشــاره داشــت: 
بررســی کنید چــه طرح هایی در اولویت 
هستند باید کاری کنیم مهاجرت معکوس 
در روستاها صورت بپذیرد و این به همت 
شما انجام خواهد شد باید در بحث طرح ها 

از ناظران قوی استفاده کنید و پیمانکاری 
را از شــکل انحصــاری در آورید با ایجاد 
رقابــت با قیمت پاییــن تر و کیفیت بهتر 

طرح ها را انجام دهید.
شــهبازی همچنین تصریح کرد: اگر نیاز 
به آموزش دهیاران وجود دارد با هماهنگی 
امور شــورا و دهیاران با دعوت اســتاد از 
اســتانداری، کاس آموزش برگزار شود 
تا در امور عمرانی بویژه مالی مشــکلی به 
دلیــل عدم آگاهــی به وجود نیاید چرا که 
عدم اطاع از قانون رافع مسئولیت نیست.

وی به بحث امنیت روستاها نیز اشاره نمود 
و نصب دوربین مدار بســته را نیز پیشنهاد 

کــرد و بــر بیمه مدنی نیز تاکید کرد که در 
این امر کمک کند  و این  خود نوعی آرامش 
روانــی و روحی برای مردم ایجاد می کند.

بخشدار مرکزی فیروزکوه در پایان گفت: 
تمام روستا ها موظف هستند چاه های غیر 
مجــاز را شناســایی کنند و به مراجع ذی 
صــاح اطاع دهند چــرا که این چاه ها 
ســفره های زیر زمینی را کاهش می دهند 
و مشکل بی آبی را به وجود می آورند؛ باید 
تمهیداتــی در زمینه جلوگیری از بایای 
طبیعی اندیشــیده شود تا مشکاتی مانند 
ســیل به یک روســتا آنقدر آسیب جدی 

نزند.

سالن ورزشی دشت ناصر، چشم انتظار بودجه 2 میلیاردی 

تقویت سفره های آب زیرزمینی با اقدامات موثر اداره منابع طبیعی

تزریق ارزش افزوده به روستا ها، برگی از افتخارات دولت 
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سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  
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تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
حافظکز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه شنبه 13 مرداد 1397  شماره 5169

 آغاز ثبت نام در طرح مهارت آموزی در محیط 
کار واقعی

ســید مجتبی هاشمی رئیس مرکز آموزش 
فنی وحرفــه ای فیروزکوه از طرح مهارت 
آموزی در محیط کار واقعی)استادشاگردی(

با همکاری اتاق اصناف وواحدهای تولیدی 
خبر داد.

وی افزود:درراســتای اجرایــی نمودن بند 
2سیاست های کلی اشتغال اباغی از سوی 
مقام معظم رهبری وبند 5سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با رویکرد توانمند سازی 
جوانان،ایجاد بستر مناسب اشتغال، وتوسعه آموزش های فنی وحرفه ای با همکاری 

اتاق اصناف وواحدهای تولیدی ،صنعتی ،صنفی وکشاورزی آغاز گردید.
متقاضیان اعم از واحدهای پذیرنده وکارآموزان جهت اطاعات بیشــتربه مرکز 
آموزش فنی وحرفه ای شهرســتان یا به پرتال ســازمان فنی وحرفه ای کشــور به 

آدرس :www.portaltvto.com مراجعه وثبت نام نمایند.

مدیر جهاد کشاورزی: 

دریافت وجه از زنبورداران غیر قانونی است 
جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی با حضور خانم ارجمندی ، معاون برنامه 
ریزی و اداری فرمانداری و اعضای کارگروه در ســالن جلســات فرمانداری در مورخ 

تشکیل شد. 
در این جلسه، مسائل و مشکات زنبورداران شهرستان فیروزکوه بررسی شد . رضا 
فرازی مدیر جهاد کشاورزی بیان داشت: در شهرستان فیروزکوه 48 زنبوردار با تولید 
96 تن عســل مشــغول فعالیت می باشــند عاوه بر این  ، زنبورداران غیر مجاز برای 
زنبورداران بومی شهرســتان مشــکاتی را به وجود می آورند که جهت احقاق حق 
زنبورداران مجوز دار این شهرســتان اقدامات خوبی در ســال گذشته و امسال انجام 
شــده و در حال انجام می باشــد. در ادامه فرازی خاطر نشــان کرد: مطابق قانون نظام 
جامع دامپروری مصوبه مجلس شورای اسامی در مراتع اشخاص حقیقی یا حقوقی 
در قبال اســکان کندوهای زنبور عســل حق دریافت هیچگونه وجهی از زنبورداران 
ندارند. همچنین مقرر گردید: پس از شناســایی زنبورداران غیر مجاز توســط شرکت 
تعاونی زنبورداران شهرســتان و اخذ حکم دادســتان با همکاری نیروی انتظامی این 

زنبورستانها به مختصات جدید جغرافیایی انتقال یابند .
* آغاز برداشت کلزا از اراضی فیروزکوه

فرازی ازآغاز برداشت کلزا  در 41 هکتار از اراضی شرکت ران فیروزکوه خبرداد.وی 
درادامه افزود: برداشــت کلزا با اســتفاده از کمباین مدل »کاس« با هد مخصوص 
برداشت کلزا  در حال انجام است و ارقام کشت شامل دانوپ و ناتولی بوده  و بادر نظر 

گرفتن شرایط مزارع پیش بینی می گردد 100تن کلزا از این مزارع برداشت شود.

75 کیلو مواد لبنی سنتی فاسد معدوم 
شد

 طی هفته گذشته کارشناسان بهداشت محیط فیروزکوه در راستای 
ارتقای سطح سامت شهروندان و مسافران از لبنیاتی های سنتی 

سطح شهر در ساعات اداری و غیر اداری بازدید کردند.
در این تشــدید نظارت ها بازرســان بهداشت محیط ضمن بررسی 
وضعیت بهداشت محیط، بهداشت تجهیزات قابل استفاده در تهیه 
لبنیات، بهداشــت فردی کارگران و بهداشــت مواد غذایی مورد 
اســتفاده، بیش از 75 کیلوگرم مواد لبنی ســنتی فاســد را کشف و 

معدوم کردند.
قابل ذکر است که استفاده از محصوالت لبنی ناسالم باعث انتقال 
بیماری های مشــترک بین انســان و دام می گردد که بیماری تب 
مالت یا بروسلوز به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های مشترک 
انسان و دام محسوب می شود و بهترین راه پیشگیری ، اجتناب از 
مصرف شــیر نجوشــیده یا غیر پاســتوریزه، پنیــر محلی بویژه 

بستنی های غیر پاستوریزه و متفرقه است.

 گرانفروشــی؛ اصلــی ترین تخلف 
تیر ماه صنوف فیروزکوه 

مسئول واحد بازرسی اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه  ضمن ارائه 
گزارش ماهانه از وضعیت بازرسی این واحد از صنوف سطح شهر 

،گرانفروشی را اصلی ترین تخلف صنوف شهرستان دانست.
ســید امین حســینی به  جام جم گفت: در راســتای نظارت بر نحوه 
عملکرد صنوف شهرســتان 880 بازدید در تیر ماه امســال انجام 
شده است. حسینی افزود :در این خصوص نیز 12 گزارش مردمی 
به این نهاد واصل گردید. مسئول بازرسی اتاق اصناف شهرستان 
فیروزکوه با اشاره به اینکه به غیر از گرانفروشی کم فروشی تخلف 
درجــه دوم صنوف شهرســتان بوده اســت گفــت  : از مجموعه 
بازدید های به عمل آمده  46 مورد تشــکیل پرونده و اقدام قانونی 

داشته ایم.

نفس های دانشگاه آزاد فیروزکوه به شماره افتاد
دکتــر رســتمی رئیس دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد فیروزکــوه از قبول 
پیشــنهاد بازخرید کارکنان توسط  این 

واحد دانشگاهی خبر داد.
همزمــان با آغازتعطیات تابســتانی 
کارکنان دانشــگاه آزاد اسامی واحد 
فیروزکوه و نیز وجود مشــکاتی چون 
اشــباع شدن  دانشــگاه آزاد در سراسر  
ایــران و بــه تبع آن کمبود دانشــجو 
زمزمه هــای فراوانــی در خصــوص 
اســتقبال ایــن دانشــگاه از بازخرید 
کارکنان به گوش رســید. دکتر رستمی 
رئیس دانشــگاه آزاد اســامی واحد 
فیروزکــوه در گفت وگــو با خبرنگارما 
گفت :با توجه به مشــکات پیش آمده 

در دانشگاه  های سراسری کشور و متاثر 
شــدن واحد فیروزکــوه از این موضوع 
،همانگونه که قبا بیان شد  در ماه های 
آتی این واحد آموزشی از پرداخت حقوق 

کارکنان خویش ناتوان خواهد شد. وی 
افــزود :در حال  حاضر  درآمد این واحد 
در حدود 600 الی 700 میلیون بوده که 
هزینه کرد این واحد  مبلغی بیش از یک 

میلیارد و دویست میلیون است. رئیس 
دانشــگاه آزاد فیروزکــوه تصریــح 
کرد:کارکنانی که قصد انجام این مهم 
را داشــته با تنظیم تقاضا و طی شــدن 
روند بروکراســی اداری مبلغ محاسبه 
شده خویش را از  مبادی  استانی دریافت  
خواهند نمود. وی هشدار داد :همانگونه 
که قبا در مصاحبه اشــاره شد موضوع 
اضمحال دانشــگاه آزاد جدی است و 
متاســفانه در آینده نزدیــک با چنین 
مشکاتی دست به گریبان می شویم. 
رســتمی ضمن ابــراز امیدواری گفت 
:بهتریــن تصمیــم در این برهه زمانی  
بازخریــد و پیگیــری ســنوات بیمه و 

بازنشستگی کارکنان خواهد بود. 

خبرخبر

شــهردار فیروزکوه گفت: برای انتقاد و پیشنهاد به دور از 
حب و بغض و جهت گیری جایگاه خاصی قائل هســتم. 
مهندس جعفر پرج با تاکید بر اهمیت بحث شفاف سازی 
گفت: شــهرداری به عنوان یک نهاد عمومی بیشــترین 
وظایف در هرشهر را برعهده داشته و برابر قانون تمامی 
امور و وظایف خود را از طریق کســب منابع درآمدی از 
شــهروندان هر شــهر تامین و در قالب بودجه ساالنه و بر 
اساس سیاست اباغی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
تنظیم و برابر ردیف و برنامه های تعریف شــده با مصوبه 

و نظارت مستقیم شوراها و استانداری ها درآمد وصول و 
هزینه می گردد؛ پس این حق را برای شــهروندان قائل 
هســتیم و اعتقاد داریم که در جریان امور باشــند و از این 
رو شهرداری ها هر ماه گزارش عملکرد مالی شامل درآمد 
و هزینه را به شــورای شــهر ارســال و هر 6 ماه به نحوی 
مقتضی اقدامات خود را به اطاع عموم می رساند.وی در 
ادامه تاکید داشت: بدین منظور شهرداری ضمن داشتن 
سایت، گاهنامه فصلی داخلی پیام شهر، حضور در محافل 
عمومــی و میــز خدمت نماز جمعه و انعکاس اقدامات در 
کانال های خبری، روزنامه های محلی و حتی نشســت 
مطبوعاتــی بــا خبرنگاران محترم اقدام و خدمات خود را 
اعام می نماید.شهردار فیروزکوه در ادامه اعام داشت: 
از بدو ورودم در شــهرداری فیروزکوه سعی کردم شفاف 
سازی در تمام امور نظیر درآمد، هزینه برگزاری مناقصات 
و مزایدات و انعقاد قراردادها و … را رعایت و در چارچوب 
مقررات عمل کنم و همواره برای انتقادات و پیشنهادات 
سازنده جایگاه خاصی قائلم؛ انتقادی که به دور از حب و 
بغــض و جهــت گیری باشــد و بارها اعام داشــتم هر 

شهروندی نسبت به برخی از موارد شک و شبهه و سوالی 
دارد، به شــهرداری مراجعه کرده و جهت روشــن شدن 
موضوع پرونده و مســتندات غیر طبقه بندی شــده را در 
اختیار وی قرار خواهیم داد و این موضوع را به حراست و 
بازرسی هم اباغ نمودم. پرج همچنین اذعان داشت: از 
درج اخبــار و گــزارش از شــهرداری آن هم برابر قانون 
مطبوعات و فضای مجازی استقبال نموده و انتظار می رود 
امانتــداری را عزیــزان در انعکاس خبر رعایت نموده و ا 
زدرج منبع خبری نامعلوم جداً خودداری و این حق برای 
اینجانب و مجموعه خدوم شــهرداری مثل سایر ادارات 
و سازمان ها وجود خواهد داشت تا از مراجع ذیربط موضوع 

را پیگیری نماییم.
وی در پایان با اشاره به این که توسعه و عمران و آبادانی 
همیشــه در ســایه وفاق و همدلی و تعامل شکل خواهد 
گرفت، تاکید کرد: بر این اســاس از تمامی شــهروندان، 
معتمدین، کســبه، نخبگان و تحصیلکرده ها و اصحاب 
رســانه درخواست دارم همواره مجموعه شهرداری را در 
ارائه خدمات و اجرای طرح و برنامه مدنظر یاری دهند.

شهردار فیروزکوه:

از نقد منصفانه استقبال می کنم 


