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سایه اوضاع نابسامان 
اقتصادی بر صنعت حمل و نقل

جنبه های فرهنگی؛ دستاورد برگزاری 
هفته فرهنگی 

دومین جلســه هیأت رئیســه شــورای مشورتی جوانان شهرستان فیروزکوه با حضور دبیران کارگروه های تخصصی شورای مشورتی جوانان 
شهرستان در محل فرمانداری، برگزار شد.

دومین جلســه هیأت رئیســه شــورای مشورتی جوانان شهرستان فیروزکوه به ریاست مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار شهرستان فیروزکوه 
و با حضور امرایی، معاونت سیاســی و انتظامی فرمانداری، کاظم شــادمهر، ریاســت اداره ورزش و جوانان و دبیران کارگروه های تخصصی 
شورای مشورتی جوانان شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.در ابتدای جلسه نمایندگان شورای مشورتی شهرستان 

در استان و دبیران کارگروه ها، به ارائه گزارش پرداختند و کارگروه های گردشگری و محیط زیست و دانش آموزی...
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 نظارت ومدیریت؛ حلقه  ضروری در کنترل
 بازار وقیمت ها

حضور خیران، زمینه ساز اعتالی 
فرهنگ آموزشی 

مجمع خیرین مدرسه ساز از جمله تشکالت مدنی اجتماعی 
شهرســتان بوده که از ســال 1389  در شهرستان شروع  به 
فعالیت کرده و با حضور تنی چند از سرمایه گذاران شهرستان 
شرایط را برای ایجاد  و بهسازی مدارس شهرستان به منظور 

ارتقاء سطح علمی شهرستان فراهم نموده است.
محمــد رضا بنار، مدیر اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
فیروزکــوه در گفتگویی اجمالی ضمن  مثبت ارزیابی کردن 
فعالیت های این مجمع به گوشه ای از اقدامات انجام   شده 
آن اشــاره کرد.وی گفت : این مجمع از سال 1389شروع به 
فعالیــت کــرده ودر حال حاضر پنجاه نفر عضو اصلی و 150 

نفر از همکاران فرهنگی... 3 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

 بررسی طرح های 
 سرمایه گذاری برای تسریع 

در سرمایه گذاری

تجلیل از مدیران و 
کارکنان شرکت تولیدی 

مجموعه اسپندار
 درهفته HSE ) ایمنی ، ســالمت ومحیط زیســت( 
مراســم جشــنی بمنظور تجلیل وقدردانی از مدیران  

سرپرستان، کارکنان وکارگران  شرکت...
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فیروزکوه

 از سیر نزولی پرونده ها تا دستگیری 3 سارق منزل

 پلیس فتا در فیروزکوه 
مستقر شد
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2ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

زنان خانه دارهم می توانند خود را بیمه کنند : طاووســیان، 
رئیــس اداره بیمه تامین اجتماعی شهرســتان فیروزکوه در گفتگوی 
تلفنی با خبرنگارجام جم اظهار داشت: زنان خانه دار با داشتن حداکثر 
50 سال سن می توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند 

واز خدمات ســازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.   

دانــش آمــوزان فیروزکوهی بــا آبهای پنهان آشــنا 
شــدند:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری ادره 
محیط زیســت و گروه زیســت محیطی جارمز به مناســبت هفته ملی 
کــودک بــا حضور 80دانش آمــوز مدارس امیر کبیر و ولی عصر )عج(

به اجرای برنامه هایی از قبیل آشنایی با محیط زیست و آب های پنهان 
،مسابقه نمایش  فیلم پرداختند.

پاکســازی ورودی شهر توسط شرکت سن ایچ :مدیریت 
و پرســنل واحد تولیدی عالیفرد » ســن ایچ « در یک اقدام مناســب و 
شایســته به منظور ترســیم سیمای خوش از چهره شهرستان ،ورودی 
شهر فیروزکوه از سمت مازندران را در تاریخ 7 مهر از زباله ها و نخاله ها 

پاکسازی کردند. 

دیدار رئیس ارشــاد با هنرمندان : امیر اســماعیل پور روشن 
رئیس اداره ارشــاد شهرســتان با  رئیس انجمن موســیقی ،مســئول 
آموزشــگاه نــوای خوش و تنی دیگر از هنرمندان شهرســتان دیدار 
داشــت.وی  در این دیدار موســیقی ایرانی را ریشــه در تاریخ و مذهب  

ما دانست.

حضــور رکاب زنان مدیریت برق کاشــان در فیروزکوه: 
داداش زاده مدیر برق فیروزکوه از حضور تیم دوچرخه سواری مدیریت 
برق کاشــان که به منظور ترویج اصالح الگوی مصرف ،کاشــان را به 
مقصد مشــهد مقدس رکاب می زنند خبر داده و عنوان کرد: این تیم 
یــک روز مهمــان بــرق فیروزکوه بوده  و با حضور در مناطق مختلف و 
توزیع بروشــورهای تبلیغاتی می کوشــند فرهنگ مصرف بهینه را در 

بین مردم نهادینه کنند .

واژگونی یک دستگاه کمپرسی: 14 مهر یک دستگاه کمپرسی 
ده چرخ به علت اوضاع نامســاعد جوی در حوالی  بیمارســتان امام 

خمینی » ره« واژگون شد. 

افتخــاری برای آتش نشــانی فیروزکوه : محرابیان رئیس 
ایســتگاه آتش نشــانی به عنوان مدیر فعال توســط معاونت عمرانی 
استانداری انتخاب و لوح وی توسط دکتر جعفر پرج  شهردار فیروزکوه 

به وی اهدا شد.

ترافیــک ســنگین و بی نظمی  در خیابــان طالقانی  :در هنگام 
تعطیلی مدرسه دخترانه 17 شهریور به دلیل عدم توجه به موازین راهنمایی 
و رانندگی ،عدم انعطاف مناسب در رعایت حق تقدم ،پارک خالف خودرو 
و ... ترافیک ســنگینی حاکم می شــود که ســبب تکدر خاطر بســیاری از 
راننــدگان و دانــش  آموزان را فراهم آورده اســت. از راهنمایی و رانندگی 

شهرســتان تقاضای گسیل نمودن نیروهای خویش را داریم. 

باز هم سگ های ولگرد : علی رغم همیت مناسب شهرداری در طرح 
زنــده گیری ،عقیم ســازی و ایجاد مکانی مناســب  بــرای نگه داری این 
حیوانات، )که این خود جای تقدیر دارد ( اما متاسفانه روند مشاهده سگ های 
ولگرد در کوچه و خیابان های شــهر رو به افزایش و در حال نزدیک شــدن 
 به روند قدیمی اســت. از مســئولین امرتقاضای رسیدگی عاجل را داریم  را 

داریم؟!!
بنار

جواب اعتماد ، بی اعتمادی نیســت: یکی از شــرکت های  تعاونی  
مســکن مهر شهرســتان در قبال طلب ده میلیونی از یکی از ســکنه برای 
تضمیــن پرداخــت طلــب  ، چکی به مبلغ هفتصــد میلیون ریال به عنوان 
ضمانت  که هم قیمت با واحد مســکونی فروخته شــده می باشــد را مطالبه 
کرد. به گفته این شهروند وی در زمان تحویل خانه مبلغی در حدود دویست 
میلیــون ریــال را بدون دریافت کوچکترین ضمانتنامه ای پرداخت کرد اما 
متاســفانه تعاونی مذکور هیچ ترحمی  در این خصوص مبذول نداشــته و در 
صورت پاس نشدن حتی یک فقره از چک این فرد،تعاونی از لحاظ حقوقی 

دارای توانایی مطالبه هفتصد میلیون ریال می باشــد. 
بختیاری

چــرا با وجود وضعیت بد اقتصــادی فکری به حال رانندگان 
تاکســی نمی شود: چرا ماموران محترم راهنمایی و رانندگی اقدام به 
جمع آوری ماشینهای شخصی نمی کنند که نه تنها باعث ایجاد   بی نظمی 
در جابه جایی مســافر می شــوند بلکه باعث نابســامانی  وضع امور مربوطه 
 نیز می شــوند لذا از واحد مربوطه  اســتدعا داریم اقدامات الزم را مبذول 

فرمایند. 
یک تماس

جنبه های فرهنگی؛ دستاورد برگزاری هفته فرهنگی 
دومین جلســه هیأت رئیســه شورای 
مشورتی جوانان شهرستان فیروزکوه با 
حضور دبیران کارگروه های تخصصی 
شــورای مشورتی جوانان شهرستان در 

محل فرمانداری، برگزار شد.
دومین جلســه هیأت رئیســه شورای 
مشورتی جوانان شهرستان فیروزکوه به 
ریاســت مهــدی یوســفی جمارانی، 
فرماندار شهرستان فیروزکوه و با حضور 
امرایــی، معاونت سیاســی و انتظامی 
فرمانداری، کاظم شادمهر، ریاست اداره 
ورزش و جوانــان و دبیران کارگروه های 
تخصصی شــورای مشــورتی جوانان 
شهرســتان در محل ســالن اجتماعات 
فرمانداری برگزار شــد.در ابتدای جلسه 
نمایندگان شورای مشورتی شهرستان 
در اســتان و دبیران کارگروه ها، به ارائه 
گــزارش پرداختنــد و کارگروه هــای 
گردشــگری و محیط زیســت و دانش 
آموزی مصوبات جلســه کارگروه خود را 
مطــرح و اعضــا به بررســی مصوبات 
پرداختند.مهــدی یوســفی جمارانی، 
فرمانــدار شهرســتان فیروزکوه در این 

نشســت، ضمن خیر مقــدم به حضار و 
تسلیت ایام محرم و صفر و گرامیداشت 
هفته نیروی انتظامی، اظهار داشــت: در 
جهــت رفع موانع توســعه و پیشــرفت 
شهرســتان باید تالش کنیم، بخشی از 
این موانع فرهنگی است و تأثیر کارهای 
شــما در این بخش، پس از گذشت زمان 
و به صورت تدریجی، اثر خود را نشــان 
می دهد.یوســفی جمارانــی با تأکید بر 
برگزاری هفته فرهنگی در شهرســتان، 
افــزود: نمــود پیدا کــردن جنبه های 

فرهنگی و بیان و تثبیت هویت فرهنگی 
شهرستان مهم ترین دستاورد برگزاری 
هفته فرهنگی اســت و با برنامه ریزی و 
اســتفاده از ظرفیت های جوانان، بخش 
خصوصــی، ســازمان های مردم نهاد و 
ادارات در ایــن زمینه می توان اقدامات 
مناسبی را انجام داد.فرماندار شهرستان 
با اشــاره به نقش موثر جوانان و اعضای 
شورای مشورتی شهرستان گفت: تمرکز 
زدایی، افزایش مشارکت مدنی، افزایش 
نشــاط اجتماعی و امید به آینده، تحکیم 

شــاخص های فرهنگی و شناســایی 
ظرفیت هــا به عنوان اهداف پیش بینی 
شده برای این هفته است که ارائه ایده ها 
و برنامه ها توســط کارگروه ها می تواند، 
دستیابی به این اهداف را تسهیل نماید.

وی افــزود: شهرســتان فیروزکــوه با 
برگزاری برنامه های متنوع و مختلف در 
همــه ایام هفته فرهنگــی و در تمامی 
شــهرها و روســتاها و در همه گســتره 
جغرافیایــی شهرســتان می توانــد با 
مشــارکت شما جوانان، یکی از بهترین 
اقدامات و برنامه ها را به نمایش بگذارد.

مشــارکت جوانان و اعضای شــورای 
مشورتی جهت ارائه ایده ها و پیشنهاد در 
موضوعــات مختلــف شهرســتان به 
فرمانــدار و طرح ایده هــای اجرایی در 
کارگروه های شهرســتانی و تبدیل آن 
ایده ها به مصوبات اجرایی و بهره گیری 
از ظرفیت جوانان و آماده سازی و آموزش 
جوانــان فرهیختــه جهــت پذیرش 
مســئولیت های مدیریتی و مشارکت در 
فرآیند تصمیم سازی، از اهداف شورای 

مشورتی جوانان شهرستان است.

چند خط خبر حرف حساب

خــود تحریمــی زمانی به وجود می آید که در کشــور 
مشــکالتی وجود دارد که دراثر عدم نظارت و مراقبت 
از بازار و نیزوقتی مواد اولیه که دراخل تولید می شــود و 
نیــاز چندانی به واردات نیســت بــا افزایش قیمت غیر 
منطقی مواجه شــود. اقتصادی کــه توام با مدیریت با 
برنامــه وکارآمدو طرح و کارکرد پیش بینی نشــده در 
گذشته باشد طبیعی است که امروز مشکالتی را با خود 
بــه همــراه دارد، وقتی در داخــل تولید کننده ها از عدم 
حمایت مسئوالن درد خود را بیان می کنند و کمتر گوش 
شــنوایی برای حل دغدغه های  آنها وجود داشــته باشد 
نباید انتظار داشــت تولید و رونق کاالی ایرانی و رشــد 

اقتصادی و افزایش اشــتغال وجود داشته باشد.
حلقــه مفقوده دراقتصاد ایران، عــدم حمایت کافی از 

تولید داخل توسط دولت  است، تولید داخل اگر بخوبی 
حمایت شود باعث عدم ورود کاال با نمونه مشابه داخلی 
شــده و از طرفی باید ضرورت اســتفاده از کاالی ایرانی 
از خود مســئوالن در نهاد های دولتی آغاز و به جامعه 
بسط داده شود، در وضعیت فعلی اگر تولید داخل رونق 
نداشــته باشــد طبیعتا مشکالت زیادی به وجود خواهد 

آمد.
مشکالتی از قبیل عدم رشد اقتصادی و اجبار به واردات 
کاالی خارجی در شــرایط تحریم و خروج ارز از کشــور 
و افزایــش قیمــت خریــد این محصــوالت به دلیل 
هزینه های زیاد واردات و پایین آمدن توان خرید مردم 
در بازار در شــریط رکود و تورم نتیجه وضعیت کنونی 
اســت، ناگفته نماند نباید از نقش مردم در اســتفاده از 

تولید داخل غافل شد، زیرا کاالی بومی باید بازار مصرف 
داخلی داشــته باشــد و حمایت  مردم به نوعی همکاری 
با تولید کننده و حمایت دولت از کاالی داخلی اســت. 
هر چند نباید نقش نظارت بر قیمت های ارائه شــده به 
بازار را جهت پیاده سازی و رساندن به دست مردم نادیده 
گرفت و فروش و عرضه و رســیدن به دســت مصرف 
کننده دارای مراحل و سیر منطقی باشد، بر همین اساس 
در خــود بازار نظارت دقیق و مبارزه با افزایش قیمت ها 
و ســودجویی و از طرفی عدم عرضه  و وفور محصول و 
کاالی مورد نیاز در اثر احتکار، دلیلی دیگر برای افزایش 

قیمت هاست.
محمد مرادپور، سرپرست روزنامه جام جم 
در شهرستان فیروزکوه

نظارتومدیریت؛حلقهضروریدرکنترلبازاروقیمتها

شما هم  می توانید از طریق تماس یا ارسال پیامک 
به شماره های 09122472194   

09383478096 و 09109768025 مسائل و 
مشکالت شهری را برای درج در روزنامه جام جم 

اطالع رسانی کنید.
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 از سیر نزولی پرونده ها تا دستگیری 3 سارق 
منزل 

دکتر علی صالحی دادستان و مدعی 
العمــوم شهرســتان فیروزکوه از 
دستگیری  سه تن از سارقینی که در  
ایام محرم  اقدام به سرقت چند باب 
منزل مسکونی کرده بودند  خبر داد 
و نیز به کاهش و ســیر نزولی تعداد 
پرونده هــای ورودی  در حوزه های 
مختلف به  دادســرای شهرســتان  

اشاره کرد.
وی  گفت : اختالفات خانوادگی، مواد 
مخــدر و  تصادفــات  اصلــی ترین 
موضوع  پرونده های ورودی در شهرستان است  که پرونده های تصادفات و مواد 
مخدر هم  به دلیل ترانزیتی بودن محور فیروزکوه مربوط به برخی از مسافرینی 
بوده که وارد منطقه می شــوند. وی با اشــاره به کاهش محســوس پرونده های 
ورودی بــه ایــن حــوزه و به موازات آن حل و فصل موضوعات  بســیاری از آنها 
گفت:آمار  و ارقام های مستند نشان از رضایت مردم و عملکرد مطلوب دادسرای 
فیروزکوه دارد .مدعی العموم شهرستان ضمن تشکر از همکاری مردم با دستگاه 
قضایی و نیروی انتظامی تصریح کرد :دادســرای عمومی و انقالب فیروزکوه با 
تمام توان ســعی در تســریع رسیدگی به  مشــکالت مردم به صورت دقیق و در 
چارچوب قانون  داشــته که الزم اســت از کارمندان و قضات محترم این دادســرا 
کمال تشــکر و قدردانی را  به عمل آورم. این عضو شــورای تامین شهرســتان  
خاطرنشان کرد: مردم شهرستان دقت و توجه بیشتری نسبت به اموال شخصی 
خود، خودروها، منازل، ویالها و... داشــته  و در صورت امکان در منازل، ویال و 
خانه های سر باغی خود  را مجهز به دوربین های مدار بسته نمایند. وی ادامه داد: 
توجه به نکات امنیتی و نصب دوربین مدار بسته تا حد زیادی از ارتکاب جرم افراد 
ســودجو پیشــگیری و به شناسایی شدن سارقان کمک می کند.دادستان به لزوم 
آگاهی بخشــی به طیف های مختلف مردم در اســتفاده از شبکه های مجازی و 
اینترنتی  اشاره کرد و  از گسترش جرایم کالهبرداری رایانه ای خبر داد و گفت: 
تعداد پرونده های افراد فریب خورده مبنی بر دریافت پیامک هایی جهت مراجعه 
بــرای دریافــت جوایز نقدی با مبالغ باال، تحویل خودروهای صفر، شــرکت در 
مســابقات همراه با جوایز نفیس، ســکه و... رو به افزایش  اســت. وی ادامه داد :  
مردم با دریافت پیام هایی از این نوع  عناوین با هوشیاری و دقت بیشتری رفتار  
کرده  و تسلیم  فریبکاری و سودجویی مجرمان نشوند. این مقام مسئول در پایان 
هشدار داد :  شهروندان محترم در استفاده از کارت های اعتباری از افراد ناشناس 
و غیر آشــنا کمک و راهنمایی  نگیرند  و رمز را در مجاورت کارت قرار ندهند تا 

در صورت مفقود شدن از حساب های بانکی سوء استفاده نشود.

 بررســی طرح هــای ســرمایه گــذاری 
برای تسریع در سرمایه گذاری

جلســه بررســی طرح های ســرمایه گذاری به ریاست مهدی یوسفی جمارانی، 
فرماندار فیروزکوه، در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد.

جلســه بررسی طرح های ســرمایه گذاری به ریاست مهندس یوسفی جمارانی 
فرماندار فیروزکوه و با حضور مسئولین مربوطه و سرمایه گذاران، در محل سالن 

اجتماعات فرمانداری شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
این جلسات جهت تسریع و تسهیل در امر سرمایه گذاری برگزار می شود و هدف 
ســرمایه گذاران از طرح بررســی شــده تا در صورت عدم موانع قانونی، طرح به 

مرحله اجرا برسد.
الزم  به ذکر است در این جلسه چند تن از سرمایه گذاران طرح های خود را ارائه 
کردند و طرح های تأیید شده برای رسیدگی به دستگاه های مربوطه ارجاع شد.

 انتقال رئیس  اداره بهزیستی فیروزکوه 
به دماوند 

یک منبع موثق در اداره بهزیســتی شهرســتان از صدور حکم ریاست 
اداره بهزیستی شهرستان دماوند با حفظ سمت سرپرستی مقطعی اداره 

شهرستان فیروزکوه برای فاطمه خانزادی خبر داد.
این منبع آگاه گفت :علی رغم میل باطنی و مانوس شدن فاطمه خانزادی 
با محیط شهرســتان فیروزکوه متاسفانه تصمیمات سازمانی عاملی  بر 
این انتقال گردید راه اندازی فیزیوتراپی و ایجاد پایگاه اورژانس اجتماعی 
از خدمــات ارزنــده فاطمه خانزادی در طول مدیریت چندین ماهه اش 

بود.

ســایه اوضاع نابســامان اقتصادی  بر 
صنعت حمل و نقل

پویا بودن صنعت حمل و نقل هر 
کشــور و منطقه ای از نشانه های 
بالندگی تولید و صنعت آن منطقه 

می باشد. 
شهرســتان فیروزکوه که از نظر 
میــزان حمل کاالهای متفرقه و 
ســیمان به نوعی در استان تهران 
کباده کشی کرده  در طول ماه های 
اخیر با چالش های فراوانی مواجه 
شده که چالش خرداد صنعت حمل و نقل شهرستان با اعمال مدیریت 
مســئولین حمل و نقل و توجه ویژه علی صالحی، دادســتان عمومی و 
انقــالب شهرســتان با افزایش کرایه 15 درصــدی برای رانندگان به 
سرانجام خیر رسید، اما در روزهای اخیر عالوه بر آشفته بازار اقتصادی  
کشور و تغییر لحظه ای قیمت ارز و کاالهای اساسی  که امان از مردم 
بریده ،مشکالتی چون قیمت بسیار گزاف الستیک ،هزینه های گزاف  
لوازم یدکی و هزینه تعمیر و نگهداری ناوگان ســنگین به عللی تبدیل 
شــده اســت که عمال توانایی حمل کاال و سیمان با قیمت مصوب شده 
گذشــته برای رانندگان  امکان پذیر  نیســت. تب  اعتراض کشــوری 
رانندگان به باال بودن هزینه های بیان شــده و ارائه نشــدن راهکاری 
مدون از جانب دولتمردان برای خروج از شرایط سخت و نفسگیر کشور 
و عدم انعطاف مناسب سیاسی  در معادالت جهانی عالوه بر تحت تاثیر 
قــرار دادن الیه هــای مختلف جامعه ؛صنعت حمل و نقل کشــور را به 
آرامی تحت تاثیر قرار داده  و موج این اعتراضات در بین رانندگان کشور 
و  شهرســتان نیز دوباره به صدا درآمد. اعتراض رانندگان شهرســتان به 
موضوع پایین بودن کرایه حمل و زاویه گیری مجموعه حمل و نقل با 
واحد های تولیدی موضوع اعتراض و اعتصاب  رانندگان در خرداد سال 
جــاری بــوده که  در دید انتزاعی می تــوان آن را موضوعی منطقه ای 
قلمداد کرد که با درایت و انعطاف مســئولین حمل و نقل شهرســتان و 
دکتر صالحی به سرانجامی خوش ختم به خیر شد. در این راستا  جلسه 
ای به ریاست امرایی معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان بین 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ،نمایندگان واحد های سیمان فراز 
و فیروزکوه و نمایندگان انجمن صنفی موسسات و شرکت های حمل 
و نقل و انجمن صنفی رانندگان برگزار شد و همانگونه که انتظار می رفت 
بدون حصول هیچ نتیجه ای به کار خویش پایان داد. علت عدم حصول 
نتیجه در این  موضوع عدم ریشه یابی درست بوده چرا که تا طبیب درد 
را تشــخیص ندهد نمی تواند برای آن درمانی تجویز کند. در چند نقطه 
از کشور چند معترض به بهانه تهدید رانندگان برای اعتصاب سراسری  
به  ناوگان آنها حمله کرده و چند نفر از رانندگان شهرســتان نیز از این 
این موضوع خسارت دیدند. طبق تحقیقات انجام شده قیمت هر جفت 
الســتیک درجه 1 ناوگان ســنگین در حدود 18 میلیون تومان بوده که 
مقایســه این رقم با  قیمت عرضه ای ماه های گذشــته با هیچ  مقیاســی 
قابل اندازه گیری نمی باشــد. دولت هم در این اوضاع حســاس یا  به 
واقعیت یا به دروغ 1300 کانتینر الستیک ناوگان سنگین را از گمرک 
شهید رجایی بندر عباس وارد کرده تا از طریق اداره صنعت  بین رانندگان  
در سراســر کشــور به قیمت ارز دولتی توزیع کند که ســهم شهرستان 

فیروزکوه تا به حال از این موضوع فقط 18 جفت بوده است. 
مشکالت این دوره از صنعت  حمل و نقل کشور و به موازات آن شهرستان 
فیروزکــوه گــره کوری نخواهد بود که باز نشــود. از دولتمردان انتظار 

می رود با تدبیر همه جانبه به این موضوع پایان دهند .
مسعود حسینی 

در مراسم صبحگاه مشترک آغاز هفته نیروی انتظامی عنوان شد؛

پلیس فتا در فیروزکوه مستقر شد

با آغــاز هفته نیروی انتظامی مراســم 
صبحگاه مشــترک نیروهای نظامی و 
انتظامــی بــا حضور مهدی یوســفی 
جمارانــی، فرمانــدار فیروزکوه، حجت 
االســالم امیری ارجمنــد، امام جمعه 
شهرســتان، اعضای شــورای تأمین، 
روســای ادارات و نیروهــای نظامی و 

انتظامی برگزار شد.
در این مراســم مهدی یوسفی جمارانی، 
فرماندار شهرستان ضمن عرض تسلیت 
به مناسبت ایام محرم و صفر و گرامیداشت 
هفته نیــروی انتظامی گفت: خدمت به 
مردم پشتوانه معنوی گرانمایه ای است 
که خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران به آن مفتخر هستند؛ امروز 
به برکت حضور شــبانه روزی و مقتدرانه 
نیروی انتظامی در کنار سایر قوای مسلح 
کشورمان، ایران از امن ترین کشورهای 
منطقه است.وی اظهار داشت: نیروهای 
انتظامی بــه عنوان حافظــان امنیت، 
آسایش و آرامش مردم، تبلور اقتدار، نظم، 
مهربانی، رأفت و رحمت در جامعه هستند 

که امنیت را برقرار می ســازند.فرماندار 
فیروزکــوه همچنین افــزود: از حضور 
نیروهای نظامی و انتظامی شهرســتان، 
اعضای شورای تأمین، مسئولین ادارات، 
خانواده محترم شــهدا و جانبازان عزیز و 
گرامی که در مراســم صبحگاه مشترک 
حضــور دارنــد و از زحمــات عزیزان و 
بزرگواران نیروی انتظامی تقدیر و تشکر 
می کنیم و خدا را شاکریم که نیروی های 
انتظامــی و نظامی مــا از معتقدترین و 
متعهدترین افراد شــکل گرفته اند و این 
جای بسی افتخار است.حجت االسالم 
سید مهدی امیری ارجمند، نماینده ولی 
فقیه وامام جمعه شهرســتان فیروزکوه، 
در این مراسم اظهار داشت: هفته نیروی 
انتظامــی یادآور رشــادت ها در عرصه 
خدمت به نظام و اقتدار جمهوری اسالمی 
ایران اســت و نیروهای مســلح در طول 
ســالیان بعد از انقــالب در عرصه  های 
مختلف آزمون خود را بخوبی و شایستگی 
پــس داده  اند.وی خاطر نشــان کرد: با 
گذشــت 40 ســال از عمر بابرکت نظام 

مقدس جمهوری اسالمی دشمنان قسم 
خورده نظام از هیچ تالشــی برای ضربه 
زدن به اساس انقالب کوتاهی نکرده اند 
و باید دقت داشــت که با حفظ هوشیاری 
می توانیم تهدیدات دشــمنان را بی اثر 
فاضلــی،  حســین  کنیم.ســرهنگ 
فرماندهی نیروی انتظامی فیروزکوه، با 
ارائه گزارش در این صبحگاه مشــترک 
گفت: پیرو شــکایات مستمر شهروندان 
فیروزکوهی مبنی بر جرائم ســایبری در 
فضای مجازی و اینترنتی که پیش از این 
در شهرســتان ورامین مورد بررســی و 
پیگیری قرار می گرفت، پلیس فتا جهت 
ارائــه خدمــات در ایــن زمینه در محل 
کالنتــری مرکــزی فیروزکوه )واقع در 
ســایت اداری شهر( مســتقر شد.وی 
همچنیــن بیان داشــت: شــهروندان 
می تواننــد از این پس در صورت مواجهه 
بــا تخلفات مذکــور، مراتب و موارد را با 
کارشناسان خبره پلیس فتا در شهرستان 
پیگیری کنند.این مقام مســئول خاطر 
نشــان کــرد: کارشناســان خانم دایره 

مشاوره و مددکاری در زمینه حل و فصل 
تنش ها و مشــکالت خانوادگی نیز ارائه 
خدمات خواهند داشــت؛ طی یک سال 
گذشــته ۲۶8 مورد سرقت گزارش شده 
کــه ارزش امــوال مســروقه ای که به 
مالباختگان تحویل داده شد به 4 میلیارد 
و ۶15 میلیون تومان می رسد؛ همچنین 
یک میلیــارد و 450 میلیون تومان طی 
این یک سال کاالی قاچاق کشف شده 
اســت؛ کشفیات مواد مخدر در یک سال 
اخیر 340 کیلوگرم بوده است که اکثریت 
آنها بومی نبوده و در مناطق گردشگری 
دستگیر شده اند.در این مراسم با اهدای 
لوح ســپاس از زحمات پرســنل نیروی 
انتظامــی و خانــواده معظم شــهداء و 
جانبــازان تقدیر شــد؛ همچنین بهره 
برداری از پلیس فتا در شهرستان و دفتر 
مشــاوره و مددکاری نیروی انتظامی و 
اهداء کاله ایمنی توسط پلیس و سازمان 
حمل و نقل شــهرداری به موتورسواران 
از جملــه برنامه هــای ایــن صبحگاه 

مشترک بود.

مجمــع خیرین مدرســه ســاز از جمله 
تشــکالت مدنی اجتماعی شهرستان 
بوده که از ســال 1389  در شهرســتان 
شــروع  به فعالیت کرده و با حضور تنی 
چند از سرمایه گذاران شهرستان شرایط 
را بــرای ایجــاد  و بهســازی مدارس 
شهرســتان به منظور ارتقاء سطح علمی 

شهرستان فراهم نموده است.
محمــد رضا بنار، مدیــر اداره آموزش و 
پــرورش شهرســتان فیروزکــوه در 
گفتگویــی اجمالی ضمن  مثبت ارزیابی 
کردن فعالیت های این مجمع به گوشــه 
ای از اقدامات انجام   شده آن اشاره کرد.

وی گفت : این مجمع از سال 1389شروع 
بــه فعالیت کــرده ودر حال حاضر پنجاه 
نفر عضــو اصلی و 150 نفر از همکاران 
فرهنگی اداره آموزش و پرورش نیز  عضو 
ایــن انجمن بوده که ماهانه  مبلغی را به 
این امرخداپسندانه  اختصاص می دهند. 

بنار افزود: خیرین مدرســه ســاز بیشتر 
زمینه های ســاخت مدارس را ایجاد و با 
اهدای زمین بســتر های الزم برای این 
موضوع را   فراهم می آورند. مدیر آموزش 
و پرورش شهرســتان از ســاخت یک 
مدرسه در شهر ارجمند  که توسط خیربنام  
گوهری پدر مرحوم پیمان گوهری  خبر  
داد و گفت: همچنین  ســه مدرســه در 
شهرستان  توسط خیرین محترم در حال  

ســاخت اســت که 85 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشــته است. این عضو شورای 
آموزش و پرورش شهرستان  به تعمیرات 
ســقف و شــیروانی مدرســه قدیمی 
باقرالعلوم اشاره کرد و گفت: سال گذشته 
نیز در این خصوص  توسط اداره آموزش 
و پرورش و خیرین مدرسه ساز 8۶میلیون  
تومان  برای این امر اختصاص پیدا نمود. 
بنار ادامه داد: امســال نیز این مدرسه به 

کمک خیر دیگری به نام ســلمانی پدر 
مرحوم بهناز سلمانی به مبلغ 150 میلیون 
تومــان به  طور کامل تجهیز شــد.وی 
تکمیل کرد: این مدرســه مربوط به پایه 
دوره دوم ابتدایی و خوابگاه دوره متوسطه 

اول)امام صادق( می باشد.
الزم به ذکر است :اعضای شاخص مجمع 
آقایان حاج میر حســین حسینی )رئیس 
مجمع(ســید ابراهیم حســینی،عزت 
یزدانی،ســتار وطنی)نایــب رئیــس 
مجتبــی  مجمع(،ســید 
امیــن  کابلی)حسابدار(،ســید 
حسینی،محمد درویشی)رابط مجمع با 
تهران(،حاج سید هاشــم عسکری،حاج 
حسن قاسمی نیا،سید محمود حسین نیا 
،کیانی،ســید مســعود حســینی و...

می باشند. بنار در پایان از تغییر سمت های 
برخــی از اعضــا به خاطر باز نشســته 

شدنشان خبر داد.

خبرخبر

حضور خیران، زمینه ساز اعتالی فرهنگ آموزشی 
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در هفته HSE صورت گرفت؛

تجلیل از مدیران و کارکنان شرکت تولیدی مجموعه اسپندار
 درهفته HSE ) ایمنی ، ســامت ومحیط زیســت( 
مراسم جشنی بمنظور تجلیل وقدردانی از مدیران  
سرپرســتان، کارکنان وکارگران  شــرکت تولیدی 
مجموعه اسپندار ) سیمان فراز فیروزکوه( با حضور 
مهنــدس صفایی زاده مدیر عامل شــرکت تولیدی 
سیمان فراز ، مهندس محمدیان مدیر کارخانه ، آقای 
بابایی مدیر اداری ، مهندس جالی مدیرHSE، دکتر 
جعفر پرج شــهردار ،آقای  تاج الدین وکیل  حقوقی 
شــرکت، آقــای محرابیــان رئیــس ایســتگاه آتش 
نشــانی، آقای شــهر آشوب رئیس اداره تعاون ، کار 
ورفــاه اجتماعــی وآقــای عباس تبــار نماینده مرکز 
بهداشــت  در ســالن اجتماعات شرکت سیمان فراز 

فیروزکوه برگزار گردید .
این مراســم که برای نخســتین بار در این شــرکت 
تولیدی با یک نظم خاص وابتکارعملی قابل تحسین 
وبدون فوت وقت وبا برنامه ریزی ومدیریت خوب 
به اجرا در آمد با تاوت آیاتی چند از کام اهلل مجید 
توسط قاری قرآن وسرود ملی  آغازو سپس مهندس 
صفایی زاده مدیر عامل شــرکت سیمان فراز ضمن 
خیر مقدم به مدعوین و مهمانان این جلســه با بیان 
ســخنانی از برگــزار کننــدگان ایــن مراســم کــه 
توانســتند  مقدمات آن را  در زمان کوتاه یک هفته 

ای مهیا نمایند تقدیر وتشکر کرد .
مدیر عامل شــرکت ســیمان فراز خاطر نشــان کرد: 
ســالی را که پشــت ســر گذاشتیم با مدد الهی سالی 
بدون حادثه برای این شــرکت ثبت گردید  وخدارا 
شاکریم که با داشتن نیروهای زبده ، خاق ، کاردان 
وکار آمد وبا رعایت نمودن موارد ایمنی توانســتند 
سالی بدون حادثه را برای این شرکت رقم بزنند.

این مقام مســئول  با مهم شــمردن نیروی کار بیان 
داشت: اگر الزم باشد بین تولید ناایمن  وایمنی یک 
گزینــه را انتخــاب کنیــم مطمئنــا تولیــد را متوقف 
خواهیم کرد چراکه نیروی کار است که  چرخ صنعت 
را به حرکت در می آورد وایمنی برای ما اولویت اول 

است . 
سپس در ادامه این مراسم آقای  محرابیان رئیس 

آتش نشانی فیروزکوه به جایگاه رفت واعام کرد: 
نکته ای که هیچگاه نباید مورد غفلت قرار گیرد این 
اســت که خطر همواره در کمین ماســت . بنابر این 
بایــد بــه فکر کاهش آســیب های ناشــی از خطرات 
احتمالی باشــیم . حتی اگر ما تمام احتیاطات الزم را 
به کار ببندیم بازهم ممکن اســت از ناحیه مســائلی 
که دور از ذهن ماست یا بخاطر اشتباه وسهل انگاری 
دیگران با خطراتی مواجه شویم .لذا اگر  می خواهیم 
خــود ودیگــران را از گزنــد این خطرات در امان نگه 
داریــم یــا آثار آنها را بــه حد اقل کاهش دهیم باید 

مراقبت جدی داشته باشیم.
ســپس مهندس جالی مدیر    HSE ســیمان فراز 
سخنانی در خصوص اهمیت HSE بیان داشت واز 
تمامی کســانی که در برگزاری این جشــن مشارکت 
داشــتند تشــکر کــرد . وی بــا ارائــه تصاویــری از 
فعالیتهــای تمــام کارکنان درهفته HSE  تاکید کرد 
که کار فرهنگی می تواند باعث بهبود هر چه بیشتر 
وضعیت HSE  در شرکتهای گروه اسپندار باشد.

در این بخش از مراسم: به رسم یادبود وقدر دانی 
، از همکارانــی کــه در جهــت رعایــت نــکات ایمنی 
،ســامت ومحیط زیســت در هفته HSE  مشــارکت 
داشــتند تقدیر وهدایایی از ســوی شرکت سیمان 
فراز تدارک دیده شدو توسط مهندس صفایی زاده  
مهنــدس جالی وجمعی از مســئولین به آنان اهداء  
گردیــد کــه اســامی آنان با ذکــر رده وعلت انتخابی 

بدین شرح درج گردید:

درحاشیه  این مراسم  خبرنگار جام جم گفتگویی با 
مهندس جالی مدیر HSE  سیمان فراز فیروزکوه 
به منظور آشــنایی بیشــتر در راســتای مراقبت در 
جهت ایمنی، ســامت ومحیط زیســت ترتیب داد که 

ماحصل این گفتگو در پی می آید .
رعایت استاندارد و مقررات ایمنی، سامت  و محیط 
زیســت، یکی از مهمترین مســائلی است که هر فرد 
در هر سطحی در محیط کار و زندگی باید بدان توجه 
نماید و غفلت از آن بعضاً صدمات و ضایعات جبران 
ناپذیری را موجب خواهد شد و چه  بسا زندگی فرد 
و حتــی همــکاران او را بــه خطر می اندازد و آســیب 
های فراوانی را نیز به محیط زیســت وارد می ســازد 

که خود جای تأمل بسیار است.
مهندس جالی در مورد ایمنی سامت و محیط زیست 
، آرمــان وماموریــت  HSE گفت: طرح دیدگاه نوین 
در خصوص »توسعه پایدار«و الزام آن  در به وجود 
آوردن فضــای کاری امــن و ســالم و انجــام عملیات ، 
ارائه محصوالت و خدمات سازگار با محیط زیست از 
یک ســو و از ســویی دیگر توسعه فعالیتهای شرکت 
سیمان فراز و افزایش  دانش و تغییرات تکنولوژی 
و محیطی موجب گردیده اســت که ارزش و جایگاه 
HSE دراســپندار  متجلــی گردیــده و نقش تعیین 
کننــده ای در ارتقــاء ســطح بهــره وری ،تولیــد و 
اقتصادسازمان و کشور داشته باشد. بهمین منظور 
ساختار HSE در این شرکت تولیدی  تعیین گردیده 
و از  امســال کار خود را با دنبال نمودن ســه هدف 
عمده حذف آسیبها و بیماریهای شغلی پرسنلی ، حفظ 
ســرمایه وحفظ محیط زیســت و در نهایت کسب رتبه 
و جایگاه متعالی از عملکردایمنی ، آغاز نموده است 
ودر کنــار آن مدیریــت بحــران) پدافند غیر عامل ( 

استقرار یافته است.
 خبرنگار جام جم در ادامه مصاحبه با پرسش اینکه 
مراسمی را که برگزار نمودید بسیار مطلوب وایده 
آل بوده و شنیده ها حاکیست چندان هزینه ای هم  
به دوش شــرکت گذاشــته  نشــد اما خوشبختانه از 
کیفیت خوبی برخوردار بود در این خصوص توضیح  

بفرمایید .
اوال نقش مشارکت همگانی تمام واحدهای شرکت 
ســیمان ، دوم خاقیت مدیران ودســت اندرکاران  
وتیــم HSE موجــب گردیــد تا این مراســم چه در 
مقدمات آن وچه در برگزاری آن  با تدبیر روشنگرانه 
وبا هزینه منصفانه، ماموریت خویش را انجام دهد  
ودر اینجا الزم می دانم ازجناب آقای مهندس صفایی 
زاده مدیر عامل محترم سیمان فراز و همه دوستان 
وهمکارانم که انصافا زحمات قابل تحســینی را به 

یادگار  گذاشتند تا این مراسم برای نخستین سال  
وانشــااهلل در ســال های آینده  ابتدای هفته اول 

مهرماه تداوم یابد  تشکر نمایم.
 HSE مهنــدس جالــی در خصوص فعالیــت  واحد
سیمان فرازواقدامات صورت گرفته آن خاطرنشان 
کرد: با توجه به ضرورت یکپارچگی فعالیتهای انجام 
شده در حوزه های ایمنی، سامت  و محیط زیست و 
همچنیــن اعمــال مدیریــت جدی تــر بــر عملکــرد 
پیمانکاران و ذینفعان در این حوزه، این شــرکت با 
اســتقرار واحد HSE  در داخل کارخانه با پرســنل 
)پزشــک افســر ایمنی، محیط زیست، آتش نشان، 
بهداری( فعالیت خود را در جهت خدمات مزبور اجرا 
نمــوده اســت. این واحــد با تجهیز و آمــاده نمودن 
مقدمات کار در شرایط اضطراری و تهیه نمودن یک 
دســتگاه ماشــین آتش نشــانی با تمام تجهیزات و 
امکان اســپری فوم آتش نشــانی ، همراه پرســنل 
مجرب و متخصص و همچنین خرید و نصب تعدادی 
کپسول آتش نشانی در نقاط حساس و مهم کارخانه 
و یــک دســتگاه آمبوالنس جدید  بــا تمام تجهیزات 

پزشکی اقدام نموده است. 
واحد HSE کارخانه سیمان فراز  با تعامل و هماهنگی 
با ادارات کار و امور اجتماعی، آتش نشــانی ، مرکز  
بهداشــت و اداره محیط زیســت در پیشبرد اهداف 
ســازمان و رعایت الزامات قانونی کشــور، سعی در 
به حداقل رساندن خطرات، توجه به سامت پرسنل 

و حفظ محیط  زیست نموده است. 
اهم اقدامات صورت گرفته در زمینه ایمنی  سامت 

ومحیط زیست در شرکت سیمان فراز:  
1-  تهیه و توزیع وســایل حفاظت فردی برای کلیه 
پرسنل اعم از پیمانکار و کارفرما و تهیه دستورالعمل 

استفاده از این وسایل 
2-  پوشش کامل سیستم های انتقال مواد اولیه و 

کلینکر و جلوگیری از خروج غبار به فضای کارخانه
3-  اجرای برنامه های مراقبتی وبازرســی  ایمنی و 

بهداشت شغلی در سطح کارخانه به طور منظم 
4-  بازدیــد و بــه روزرســانی وســایل اطفــاء حریق 
)شــامل فایــر باکســها، دکتورهــا و سیســتم فوم 

آتش نشانی مخازن مازوت و... ( 
5-  انجام تست و آزمایش فایرباکسها و هیدرانتهای 

موجود در سطح کارخانه 
6-  تهیه کپسولهای آتش نشانی به تعداد مورد نیاز 
7-  بازدیــد روزانــه از نقاط حادثه خیز و اطمینان از 
عملکــرد صحیــح دســتورالعملها و تجهیزات ایمنی 

موجود در محل
8-  آمادگی و حضور مستمر شبانه روزی در زمانهای 

خاص )اعم از تعمیرات اساسی/ موردی( 
9-  برگزاری کاسهای آموزشی متعدد برای آموزش 
و بازآمــوزی کلیــه کارکنــان بخصــوص اعضای تیم 

کنترل بحران
10- ثبــت و گــزارش حادثه و همچنین آمار حوادث 
ساالنه و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری 

از وقوع خطرات و حوادث مشابه
11- نصب تابلوهای ایمنی در سطح سایت

12- مدیریــت کــردن در کنتــرل و صرفه جویی از 
آب : از آنجائیکــه بســته بــودن ســیکل آب موجب 
گردید  آبی را که مصرف شــده اســت مجددا برای 

فضای سبز اختصاص دهیم.
13- انجــام آمــوزش تمــام کارآموزان و پرســنل 
واحدهای مختلف کارخانه بر اساس موقعیت شغلی 

آنها
14- شناســایی و ارزیابی موارد خطرناک ایمنی در 

کارخانه و ارائه پیشنهادات جهت رفع آنها
15- راهنمایــی و همــکاری با بازرســان اداره کار، 

مرکز بهداشت و اداره محیط زیست
16- نصــب عکــس و مطالب آموزشــی در محل های 
عمومی کارخانه جهت باال بردن سطح فرهنگ ایمنی

17- ایمن ســازی خیابانها و معابر با نصب ســرعت 
گیــر و تابلوهــای ایمنــی و راهنمایــی و رانندگی در 
کارخانه و جاده معدن جهت جلوگیری از بروز حادثه

18-   آماده ســازی و ایجاد فضای ســبز در محوطه 
کارخانه و کاشــت تعداد قابل توجهی از اصله نهال 
در قســمت های مختلف کارخانه که مجموعاً فضایی 
در حــدود 33%  از کل فضــای کارخانه را شــامل می 

شود  
19-   استقرار و اجرای الزامات و دستورالعملهای 

سیستم مدیریت محیط زیست 
20- تهیه سطل ها و ظروف زباله به جهت جمع آوری 

زباله های سایت
21- بازدید انجام نظافت منظم و دوره ای قسمتهای 

مختلف سایت
22- استفاده از سیستم پایش آناین برای خروجی 
هــای کارخانــه تــا میــزان غبار خروجــی کاما در حد 

استاندارد .
23- انجام آزمایشات ومعاینات پزشکی به صورت 
کامــل وتخصصــی  برای کلیه پرســنل وپیمانکاران 

وتهیه بانک سامت برای آنها 
شایان ذکر است این شرکت دارای گواهینامه های 
وســامت  ایمنــی  مدیریــت  سیســتم 
OHSAS18001 وسیســتم مدیریــت زیســت 

محیطی ISO14001می باشد .


