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 همایش چله سالمت 
در فیروزکوه

 نقش عفاف و حجاب 
در سالمت جامعه

 نشست فعاالن فرهنگی 
فیروزکوه با فرماندار و امام جمعه

29 سامانه امنیتی طی یک سال اخیر 
راه اندازی شد

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه سفر به فیروزکوه در جمع خبرنگاران افزود: اقداماتی 
در حوزه امنیت، پایش و حفاظت به صورت یک بســته حمایتی برای کســب و کارهای خدمات 
اداری و خدمات میزبانی به صورت رایگان اعالم شده است و بالغ بر 95 درصد کسب و کارها شامل تخفیف 

شده اند تا بتوانند توزیع محتوای خود را به سمت مخاطب سوق دهند.
محمد جواد آذری جهرمی در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی شــبکه ملی ارتباطات گفت: نزدیک یک ماه 

پیش بهره برداری از پروژه ارتقای هسته شبکه ملی...

دغدغه مند معیشت 
مردم باشید
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فیروزکوه

دادستان عمومی و انقالب فیروزکوه معرفی شد
امام جمعه فیروزکوه:
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کیفیت نامناسب آسفالت خیابان 
شورا: ضمن تشکر از شهرداری فیروزکوه به 
ســبب فراهم نمودن مقدمات افتتاح معبر ۱۸ 
متری ،الزم دانســته تا از کیفیت نا مناســب 
آســفالت این خیابان و وجــود ناهمواری های 
فراوان انتقاد و به عنوان یک شهروند تقاضای 
رسیدگی و مرتفع شــدن این مشکل را داشته 

باشم.
ارسال از جانب آقای آهنگر

نــا کارآمدی سیســتم نوبت دهی 
دندانپزشــکی تامین اجتماعی: طبق 
رویه بیان شده توسط مسئولین درمانگاه تامین 
اجتماعی نوبت دهی در تمامی تخصص ها باید 
بــه صورت تلفنی صورت گیــرد ،این در حالی 
اســت که علی رغم نا کارآمدی سیستم نوبت 
دهــی تلفنی با مراجعه حضوری نیز پاســخی 

دریافت نکردم.
یک تماس 

 چــرا روســتای طــرود گازدار
 نمی شود: واقعا جای تاسف دارد در کشوری 
کــه از لحاظ ذخایر نفتــی و گاز در دنیا جایگاه 
اول و دوم را داراست اما متاسفانه شاهد آن بوده 
که بســیاری از شهرها و روستاها از این نعمت 
بی بهره هســتند که روســتای طرود و دیگر 
روســتاهای دهســتان الجورد نیز از این قائله 

مستثنی نمی باشند.
یکی از سکنه 

آالیندگی شــدید ناوگان سنگین : 
اگر در هنگام صبح در مســیر خیابان ۴5 متری 
تردد کنیــم خواهیم دید که در حین روشــن 
کردن کامیون های ســنگین دود بسیار فراوان 
و آلوده کننده از آنها خارج شــده که بدون شک 
به مشــکل عدم معاینه آنها مرتبط می شود ... 
سوال اینجاست که چرا مسئولین صادر کننده 
کارت معاینه فنی به چنین ناوگانی اجازه تردد 

می دهند؟
یک شهروند 

 ابالغ طرح تفضیلی شهر ارجمند: با 
پیگیــري میرزایی نیکو نماینده مردم شهرســتان 
فیروزکوه در مجلس شوراي اسالمي، طرح تفضیلي 
شهر ارجمند بعد از ۱٣ سال در جلسه شوراي برنامه 

ریزي استان تهران به تصویب رسید.
*کاپ قهرمانی لیگ والیبال فیروزکوه 
در ویترین تیم خمده: تیم والیبال روســتای 
خمده موفق شد با شگفتی سازی در تورنمنت لیگ 
قهرمانی والیبال شهرستان فیروزکوه با کسب نتیجه 
مقتدرانه ٣ بر صفر از ســد تیم والیبال روستای سله 

بن عبور کرده و فاتح این دوره از مسابقات رد شود.
*بررسی مشــکالت حوزه آب و راه : 
یوســفی جمارانی فرماندار شهرستان همراه حجت 
االســالم امیری ارجمند امام جمعه، حســن زاده 
بخشــدار ارجمند و جمعی از مســئولین شهرستان 
در نشستی ضمن بررسی مسائل و مشکالت حوزه 
منابع آب و راه این بخش، ضمن بازدید از محورهای 
مواصالتی ارجمنــد، راهکارهای اجرایی برای حل 
این مشــکالت را طرح و دســتورات الزم را صادر 

نمودند.
*درخشش تیم فوتسال دانش آموزی: 
تیم فوتسال مدرسه امیر کبیر موفق شد با درخشش 
در مسابقات فوتســال بین مدارس شهرستان مقام 
اول این تورنمنت ورزشــی را کسب و کاپ قهرمانی 

را به خانه ببرد.
روز شمار برق رسانی به روستای سرخ 
دشت: داداش زاده در ایــن خصوص گفت: نجفی 
مجری پروژه های روســتائی شــرکت توزیع برق 
اســتان تهران در راستای اطالع از پیشرفت اجرائی 
پروژه برق رســانی روستای سرخ دشت از روستای 
فوق بازدید و از پیمانکار پروژه خواســتار ســرعت 
بخشــیدن به کار شــدند.وی در ادامه در خصوص 
رونــد اجرای پروژه عنوان کرد: پروژه برق رســانی 
روستای ســرخ دشت در مرحله نصب پایه قرار دارد 
و امید می رود در هفته آتی عملیات ســیم کشی آن 

آغاز گردد.
برگزاری نمایشگاه: به مناسبت چهلمین 
ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی 
،نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی تا تاریخ ۲۲ 
 بهمــن در محــل جمعیت هــالل احمــر برگزار

 می باشد.

 داداش زاده، مدیر برق فیروزکوه، در خصوص آغاز طرح جهادی اصالح شبکه ۲۰ 
کیلوولت به مناســبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در فیروزکوه، گفت: 
به مناسبت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی ۴۰ طرح جهادی در شرکت 
توزیع برق اســتان تهران عملیاتی می گردد که سهم برق فیروزکوه 5 طرح جهادی 

می باشد که اولین طرح آن در مسیر روستای هرانده به امین آباد در حال انجام است.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی همچنین تصریح کرد: این طرح جهادی 
با حضور ۱5 گروه اجرائی و به تعداد ٣5 نفر پرسنل سیمبان در مسافتی ٣ کیلومتری 
با هدف تعویض مقره ، تعویض جمپر ، تعویض کنســول ، تنظیم فلش سیم و … بر 

روی ۲ فیدر ۲۰ کیلوولت آتشان و سازمان مسکن اجرائی گردیده و در حال انجام است.
مدیر برق فیروزکوه خاطر نشان کرد: تا پایان بهمن سال جاری ۴ طرح جهادی دیگر 
برنامه ریزی و در روســتاهای شهرستان و مسیر های اصلی فیدر های ۲۰ کیلوولت 

عملیاتی می گردد.

آغاز طرح جهادی اصالح شبکه ۲۰ کیلوولت 

عبــاس رضایی به عنوان دادســتان عمومی و 
انقالب فیروزکوه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار جام جم فیروزکوه در مراســمی 
که در سالن اجتماعات فرمانداری  فیروزکوه  برگزار شد 
قائم مقام دادگستری کل استان  تهران حکم دادستان  
این شهرســتان را اعطا کرد. در این مراســم همچنین 
از زحمات ۱۱ ســاله علی صالحی دادستان سابق این 

شهرستان  تقدیر شد.
 عبــاس رضایی قبــال به عنوان معاون دادســتان 
شهرســتان دماوند  مشغول فعالیت بوده است.   در این 
مراسم علی صالحی دادستان سابق  فیروزکوه گفت : در 
مبارزه با زمین خواری و ساخت و ساز غیر مجاز در استان 
تهران؛ سال گذشــته این شهرستان رتبه نخست را از 
سوی شورای  حفظ حقوق بیت المال را کسب کرد.وی 

افزود: این شهرستان همچنین در امر انسداد چاههای 
غیر مجاز هم رتبه نخست در استان را از آن خود کرد.

علی صالحی دادستان  سابق شهرستان  فیروزکوه 
بعد از تودیع از سمت خویش  پیام ذیل را تسلیم روزنامه 

جام جم کرد.
متن این پیام بدین شرح است :

خداوند ســبحان و رحمان را شــاکرم که کارنامه 
خدمتــی بنده را منقش به همجواری و همزیســتی با 
مردمی بافرهنگ، نوعدوست ،پاک طینت و قانون مدار  

شهرستان فیروزکوه نموده است. 
پروردگار متعال را  سپاسگزارم که در طول ۱۱ سال 
خدمت در شهرســتان فیروزکوه توانسته ام  با سرلوحه 
قرار دادن  ُمر قانون در  وظایف محوله، تالش خویش را 
با رعایت اصل انصاف و تعامل در راســتای حفظ حقوق 

شهروندی و حریم خصوصی شهروندان محترم  به کار 
بسته و  تا حد امکان  با موانع پیشرفت و توسعه شهرستان 
مقابله کنم.اکنون که گردش  احوال و مقدرات کائنات 
عرصه ای دیگر برای خدمت به مردم شــریف این دیار 
انقالبی و متمدن در جلوی راهم گذاشــته،۱۱ ســال 
همراهی ،همزیستی   و مصاحبت با  فرد فرد همشهریان 
عزیز را به سان سرمه ای توتیای چشمان خویش کرده 
و ضمن آرزوی موفقیت برای دوســت و همکار عزیزم 
جناب آقای رضایی از شــما خداحافظی و حاللیت می 
طلبم.باشد چون گذشته با پایبندی به قوانین  و رعایت 
هنجارهای  اجتماعی و تالش مستمر در جهت توسعه 

و پیشرفت این شهر کهن گام های موثر بردارید.
مدعی العموم رضایی دادستان شهرستان فیروزکوه 
نیز به جام جم  گفت  :ســبب مباهات و افتخار بنده بوده 
کــه خداوند متعال توفیق خدمتگزاری به مردمی پاک، 
نجیب و متمدنی چون شهرســتان فیروزکوه را نصیب 

بنده نموده  است. 
دکتر  رضایی با اشــاره به اینکــه  عمل به ُمر قانون 

،تالش برای استیفای حق و برخورد با متخلفان سرلوحه 
کاری ام خواهد بــود تصریح کرد :در مباحث مربوط به 
زمین خواری ،ســاخت و سازهای غیر مجازی ،تعدی 
به اراضی ملــی و ... در جهت اجرای عدالت هیچ گونه 

مسامحه ای  نخواهم کرد. 
وی ضمن تشکر از زحمات دکتر علی صالحی گفت 
:بی شــک دادستانی و دادسرای شهرستان مامنی امن 
برای تمامی مردم شهرســتان در  جهت اجرای عدالت 

خواهد بود. 
باالتریــن مقام حوزه دادســرای عمومی و انقالب 
شهرســتان در پایان خاطر نشــان کــرد :همراهی و 
همدلی  مردم اصلی اجتناب ناپذیر در ایجاد امنیت پایدار  

شهرستان خواهد بود.
ولی صابر رئیس دادگستری شهرستان فیروزکوه نیز 
ضمن تشــکر از دکتر علی صالحی دادســتان سابق 
عمومی و انقالب شهرســتان انتصــاب  دکتر عباس 
رضایی به سمت مدعی العموم شهرستان فیروزکوه را 

تبریک گفت. 

دادستان عمومی و انقالب 
فیروزکوه معرفی شد

حرف حساب

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت فیروزکوه گفت: ماموران 
مســتقر در محیط بانی ارجمند و تنگه واشــی حین گشت و کنترل منطقه 
آزاد ارجمند که مســیر آن به ســمت تنگه واشــی منتهی می شود به چند 

متخلف غیر مجاز برخورد کردند. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: فرشــاد فیروزنیا با اشــاره به اینکه 
متخلفان به محض مشــاهده مامورین اجرائی اقدام به فرار کردند، افزود: 
ماموران با ســعی و تالش فراوان که در نهایت منجر به درگیری تن به تن 
شد، موفق به دســتگیری متهم اصلی شدند. وی ادامه داد: از متهم الشه 
یک راس قوچ وحشی، دو راس میش وحشی، یک قبضه سالح گلوله زنی 
با چهار تیر فشــنگ ســاچمه زنی و دو تیر چهارپاره کشف و ضبط شد.وی 

با بیان اینکه متهم اصلی پرونده از متهمان ســابقه دار بوده و هر بار همراه 
تعدادی از شــکارچیان وارد منطقه شده و با بی رحمی تمام اقدام به شکار 
حیوانات، اظهار داشت: خوشبختانه محیط بانان با هوشیاری و تالش بسیار 
زیاد موفق به دستگیری وی شدند. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
فیروزکوه تصریح کرد: بعد از هماهنگی با دادســتان شهرستان فیروزکوه، 
متخلف به کالنتری شهرســتان اعزام شد و اســامی بقیه متخلفان را نیز 
اعالم کرده و در اولین فرصت حکم جلب آنها صادر و برای تکمیل پرونده 

به دادستانی شهرستان ارجاع می شود.
* 4 قالده پلنگ در فیروزکوه مشاهده شد

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه اعالم کرد: ۴ قالده 

پلنگ در این شهرستان مشاهده و از آنها تصویربرداری شد.فرشاد فیروزنیا 
اظهارداشــت: محیط بانان منطقه شکار ممنوع »کاوه ده« از توابع بخش 
مرکزی فیروزکوه از چند روز قبل متوجه حضور این حیوان در منطقه شده 
بودند که در نهایت بامداد روز پنجشنبه هفته گذشته آنها را مشاهده کردند 
و از آنهــا عکس و فیلم گرفتند.وی با بیان اینکــه پلنگ از گونه های نادر 
حیات وحش فیروزکوه به شمار می رود گفت: به علت حضور حیواناتی مانند 
قوچ، میش، کل و بز این شهرستان یکی از بهترین زیستگاه ها برای پلنگ 
محسوب می شود.این مقام مسئول اخطار داد: در صورت شکار یک قالده 
 پلنــگ، جریمه ۸۰ میلیــون تومانی متوجه شــکارچی غیرمجاز خواهد 

بود. 

شکارچیان غیرمجاز دستگیر شدند
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 نقــش عفــاف و حجاب 
در سالمت جامعه

مقوله بی حجابی 
امــروز به شــکل یک 
معضل کاماًل مشهود در 
جامعــه درآمده اســت 
معضلــی که فقط برای 
افراد بی حجاب مشکل 
ایجاد نمی کند، در واقع 
از  آســیب هایی کــه 

بی حجابی ناشی می شود، تمام اعضای جامعه را بر 
می گیرد. حجاب و عفاف که یک دستور دینی است 
از مسائل مهم و کلیدی جامعه ما به شمار می آید و 
با بســیاری از مســائل پیوند خورده و دارای ابعاد 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.این 
مسئله از آن جهت که خطابش با زنان است، به نیمی 
از جمعیت جامعه مربوط اســت و از آن جهت که در 
تنظیــم روابط زن و مرد نقــش دارد، به همه افراد 
جامعه مربوط می شود؛ این حکم از آثار، از برکات و 
نقــش آفرینی های خاصی برخوردار اســت و اگر 
حقیقت آن برای انســان ها روشن و آشکار گردد، 
بعید است که فطرت های سالم و خداخواه تسلیم آن 
نشــوند و آن را اطاعت ننمایند.بر همین اســاس 
حجاب و پوشــش اسالمی که یکی از اوامر انسان 
ســاز الهی و نیز از احکام حیات بخش اســالم در 
زندگی طیبه است، منطبق بر فطرت بشر و مبتنی 
بر نیازها و شــرایط روانی او و زمینه ســاز پویایی و 
کمال انسانی فرد و جامعه است.رعایت حجاب نه 
تنها برای خود زن ارزش می آفریند، بلکه می تواند 
خانــواده، اجتماع و ... را نیــز تحت تاثیر قرار دهد؛ 
رعایت آن به عنوان یک امر ضروری می تواند مفید 
باشد و بی توجهی به این مقوله نیز پیامدهایی منفی 
را همراه دارد.شــناخت تاثیر حجاب و نقش آن در 
کاهش آســیب اجتماعی می تواند مسیر حرکت 
جامعه را به ســوی ترقی و تعامل هموار ســازد، به 
طوری که عالوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از 
تــداوم آن عمل با ارائه راه حل هایی به ســالمت 

جامعه کمک نماید.
محمد مرادپور، سرپرست وخبرنگار 
جام جم فیروزکوه

۲9 سامانه امنیتی طی یک 
سال اخیر راه اندازی شد

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
حاشــیه ســفر به فیروزکوه در جمع خبرنگاران 
افزود: اقداماتی در حوزه امنیت، پایش و حفاظت 
بــه صورت یک بســته حمایتی برای کســب و 
کارهــای خدمات اداری و خدمــات میزبانی به 
صورت رایگان اعالم شــده اســت و بالغ بر 95 
درصد کســب و کارها شــامل تخفیف شده اند تا 
بتوانند توزیع محتوای خود را به ســمت مخاطب 
سوق دهند.محمد جواد آذری جهرمی در ادامه با 
اشــاره به وضعیت کنونی شــبکه ملی ارتباطات 
گفت: نزدیک یک ماه پیش بهره برداری از پروژه 
ارتقای هسته شبکه ملی اطالعات را آغاز کردیم 
که بر این اســاس ظرفیت هســته شــبکه ملی 

اطالعات سه برابر افزایش یافت.
وی افزود: از ســال گذشــته تاکنون بسیاری 
از الیه  های مختلف شــبکه ملی اطالعات ارتقا 
یافته و در الیه زیر ساخت که وظیفه اصلی وزارت 
ارتباطات اســت، امروز ســطح پوشش نسل ٣ و 
۴ شــهرهای کشــور از 5۰ درصد به ۱۰۰ درصد 

افزایش یافته است.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات تصریح 
کرد: ایران در زمینه پیشرفت بخش خدمات ابری 
و محتوایی شاهد بهترین تقویت زیرساخت های 

ارتباطی در یک کشور است.
وی اعالم کرد: بسیاری از شرکت  های ایرانی 
که از خدمات ابری یک شــرکت اروپایی استفاده 
می کردنــد، شــرکت های ایرانی موفق شــدند 
در مدت کمتر از ۲۴ ســاعت خدمــات مذکور را 

جایگزین کنند.
آذری جهرمی ضمن اعالم نبود وابستگی در 
الیه استقالل شبکه نیز خاطرنشان کرد: امروزه 
کیفیت ارتباطات داخلی در تمام نقاط کشــور هم 
تراز کیفیــت ارتباطات بین المللی اســت.وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعات دولت تدبیر و امید 
بیــان کرد: خدمات و زیرســاخت های مورد نیاز 
پیام رســان ها نیز رشد بسیاری داشته و طی یک 
سال گذشــته ۱٣۰ هزار نرم افزار ایرانی به ۲5۰ 

هزار نرم افزار در سال 97 افزایش یافته است. 

متاســفانه اخیرا توســط برخی افراد مغرض و بی هویت مجددا شــایعه مفقود شدن و 
ریزش آرامگاه پیکر مرحوم حاج سید نوری حسینی در شبستان آستان امامزاده اسماعیل 
)ع( شهرســتان پر رنگ تر و عملیات خاکبرداری اخیر را مصداقی بر جســتجوی پیکر آن 

مرحوم تفسیر کردند.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: در ماه های گذشــته و همزمان با باال رفتن تب این 
شایعه و انتشار آن به شهرهای مجاور سید مرتضی حسینی فرزند ذکور شادروان سید نوروز 
علی حسینی و عطااهلل اسفندیار سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان این شایعات را 
قویا تکذیب و انتشار آن را به افراد بی خرد و مغرض نسبت دادند. در پی خاکبرداری های اخیر 

امامزاده اسماعیل)ع( نیز عطااهلل اسفندیار به خبرنگار ما گفت: خاکبرداری و انجام عملیات 
عمرانی به دلیل بازســازی سرویس قدیمی این مکان می باشد. وی اضافه کرد: همچنین 
در این راستا و به منظور افزایش حجم مخزن فاضالب سرویس بهداشتی اقدام به ساخت 

سپتیک جدیدی شده که عملیات عمرانی و خاکبرداری مربوط به این موضوع می باشد.

پشت پرده عملیات عمرانی امامزاده تا شایعه مفقود شدن پیکر دفن شده 

 یادداشت 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

موضوع نداشتن آسفالت و روکش مناسب برای 
خیابان شــهید فامیلی از موضوعاتــی بوده که بعد از 
ســکونت نسبی خریداران در واحد های مسکونی آرام 
آرام پر رنگ تر شد و تا حدی پیش رفت که این موضوع 

به سوهان روحی برای سکنه تبدیل شد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: لحاظ نشــدن 
ســرفصل مشــخصی در بودجــه عمرانــی جاری 
شهرداری برای آسفالت این خیابان موضوع اعتراضی 
ســکنه را به نهاد های فرا دستی رساند و طی نشست 
مشــترکی مسئولین ذی ربط محلی با معاون زیر راه و 
شهرســازی مقرر گردید برای تسیهل در این موضوع 
و کاســته شدن فشــار هزینه ای از دوش شهرداری 
،ســهمیه مشــخصی از قیر یارانه ای به این موضوع 
اختصاص پیدا کند که متاسفانه بعد از گذشت چندین 

وقت این موضوع نیز رنگ باخته و کان لم یکن شد.
 شــهرداری و شورای اســالمی دوره پنجم نیز بر 
حســب وظیفه محوله در ایــن موضوع تاب نیاورده و 
به منظور جلب رضایت ســکنه ایــن خیابان نوظهور 
آستین همت باال زده و با انتخاب پیمانکار و مشخص 
شــدن مبلغ مورد نظر زیر سازی و آسفالت این طرح را 
شــروع کردند. بعد از اتمام عملیات زیر سازی نوبت به 
آســفالت این خیابان رسید و بعد از انجام آسفالت یک 

الین از این خیابان ،با آغاز فصل ســرماو برودت جوی 
زیر ســازی الین دوم انجام شد اما آسفالت ریزی آن 

صورت نگرفت.
 جعفــر پرج، شــهردار فیروزکوه ضمن تشــکر از 
ســعه صدر ســکنه محترم این منطقه به جام جم در 
این خصوص گفــت: یک الین از آســفالت خیابان 
مذکور انجام شــده که متاسفانه با توجه به فرا رسیدن 
فصل ســرما و نبود توجیه اقتصادی عملیات آسفالت 
الین دوم آن به صورت مقطعی متوقف شــده است. 
وی افزود: علی رغم فرا رســیدن فصل ســرما و نبود 
توجیه اقتصادی برای آسفالت این محور از عدم تایید 
آزمایشــگاه فنی مکانیک خاک بابــت جلوگیری از 

پخش آسفالت بوده است.
 شــهردار فیروزکوه در پایان خاطر نشان کرد: بعد 
از اتمام فصل ســرما و انشااهلل با آغاز سال جدید طبق 
تعهدات پیمانکار و شــهرداری آسفالت الین دوم این 

خیابان آغاز خواهد شد. 
یکی از ســاکنین این خیابان نیز ضمن تشــکر از 
زحمات شهرداری به خبرنگار ما گفت: بعد از آسفالت 
الین دوم این خیابان کمی از مشــکالت تردد کاسته 
شده اما هم ســطح نبودن کل خیابان و بارش باران و 
برف ســبب ایجاد گل و الی و خلل در روند رفته و آمد 

شده است .یکی دیگر از ســاکنین این خیابان ضمن 
انتقاد از مدیریت نا مناسب شرکت تعاونی سازنده طرح 
مطرح کــرد: در ابتدا به غیر از مبلــغ واحد خریداری 
شــده مبلغی را برای بهسازی کوچه ها و جدول کشی 
به شــرکت تعاونی پرداخت کردیم که متاسفانه عدم 
وجود تعهد و تغییر و تحول در شــیوه مدیریتی تعاونی 
سبب شده است تا جدول کشی کوچه های این خیابان 

نیز انجام شود.
 این شهروند نیز خاطر نشان کرد: به غیر از مشکل 

تردد در خیابان اصلی و نبود روکش آســفالت مناسب 
،عدم زیرســازی کوچه های ایــن منطقه مزیدی بر 

مشکالت ما شده است 
یکی دیگر از ســاکنین این منطقه نیز گفت: به غیر 
از مشکالت آســفالت خیابان اصلی و کوچه های این 
منطقه ،وجود ســگ های ولگــرد در هنگام صبح به 
سوهان روحی برای ساکنین تبدیل شده است. وجود 
چنین حیواناتی عرصه را برای بسیاری از فعالیت های 

روزمره تنگ کرده است. 

مصائب خیابان »شهید فامیلی«

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه در 
نخستین جلســه شورای اطالع رســانی شهرستان 
فیروزکوه ضمن تأکید بر اهمیت اطالع رسانی به موقع 
توسط مسئوالن افزود: مدیران روابط عمومی سازمان 
ها و ادارات باید آگاهی و تسلط کامل بر مسائل مربوط 
به زمینه فعالیت مجموعه را داشــته باشند تا بتوانند با 
پاســخگویی به موقع و صحیح مانــع از بروز هرگونه 

شایعه و تشویش اذهان عمومی شوند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه: این 
مقام مسئول اظهار داشت: در شرایط امروز نحوه انتشار 

اخبار با ســرعت و بسیار تأثیرگذارتر از گذشته بر افکار 
عمومــی صورت می گیرد که اگر نظارت و مدیریت به 
روز بر این فرآیند نباشد، شاهد ایجاد مشکالت متعدد 
از ســوی برخی از سودجویان برای مسئوالن کشور و 
مردم و ترویج یأس و نا امیدی در جامعه خواهیم بود.

یوسفی جمارانی در ادامه خاطر نشان کرد: امروزه 
جرایم روند رو به کاهشی دارند اما استفاده سو از قدرت 
رسانه توانسته است بیش از گذشته احساس نا امنی را 

در ابعاد مختلف به مردم القا کند.
وی تأکیــد کــرد: در مواقــع بحــران و حوادث، 

مســئوالن متولی امر وظیفه دارنــد با ارائه اطالعات 
صحیح و به موقع به شهروندان سبب ایجاد آرامش در 
جامعه شــوند، همچنین اصحاب رسانه نیز با پیگیری 
مناسب می توانند منجر به حل مسائل مختلف توسط 
مسئوالن شوند؛ عدم شــفاف سازی و اطالع رسانی 
توسط مسئوالن کشــور زمینه را برای تحقق اهداف 
افرادی که انگیزه شخصی یا سیاسی خود را دنبال می 

کنند، فراهم می سازد.
فرماندار فیروزکوه ضمن تأکید بر جلوگیری از بروز 
شــایعه میان مردم اذعان داشت: بســیاری از مواقع 

عملکرد مثبت مدیــران در مجموعه های مختلف به 
دلیل عدم اطالع رسانی به موقع و شفاف منجر به سوء 
برداشــت و انعکاس اشــتباه اقداماتی می شود که در 
راستای بهبود شرایط معیشت مردم صورت می گیرد؛ 
آگاهی از سیاســتگذاری مدیران برای شهرستان ها 
حق شهروندان است و مســئوالن باید به جز موارد و 
آمارهای امنیتی و حســاس، پاسخگوی پرسش های 
مردم باشــند.وی در این جلسه اعالم کرد: اطالعات 
کامل و جامعی در حوزه های مختلف شهرستان جمع 

بندی و به اطالع شهروندان خواهد رسید.

ارائه اطالعات صحیح و بموقع به شهروندان سبب ایجاد آرامش می شود
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 حکومت الهی توان اداره 
دنیا را دارد

مراسم تجمع ۴۰ حلقه صالحین فیروزکوه 
با حضور حجت االســالم رضایی، مسئول امور 
روحانیون ســپاه حضرت سیدالشهداء )ع( استان 
تهران، حجت االسالم امیری ارجمند، امام جمعه 
شهرســتان فیروزکــوه، ســرهنگ غالمعلی 
درویشی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فیروزکوه، 
حجه االسالم یداهلل ســراج، استادیار حلقه های 
صالحین شهرســتان فیروزکوه و حضور حلقات 
صالحین این شهرســتان در مسجد جامع برگزار 

شد.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: حجت 
االسالم ســراج، اســتادیار حلقه های صالحین 
شهرســتان فیروزکوه با تاکید بــر این که حلقه 
صالحین مســئله جدیدی نیست، در جمع حلقات 
صالحین خاطر نشــان کرد: این مســئله از زمان 
پیامبر )ص( وجود داشــت؛ صالحین در رابطه با 
انقالب نقش هایی داشــتند؛ تغذیه وجودی این 

انقالب از صالحین بود.
در ادامه این مراســم حجت االسالم رضایی، 
مسئول امور روحانیون سپاه حضرت سیدالشهداء 
)ع( اســتان تهران، تاکید کرد: دین اسالم توان 
اداره دنیــا را دارد و تمام دعواهای جهان بر ســر 
همین جمله است؛ حلقات صالحین یکی از ثمرات 
انقالب اسالمی اســت؛ تمام تالش انبیا در تمام 
محیط ها و جبهه ها این بود که حکومت خدا توان 
اداره دنیــا را دارد؛ جمهــوری اســالمی امروز 
می خواهد این حرف را بزند که حکومت خدا توان 
اداره دنیا را دارد؛ عزیزانی که در حوزه فرهنگی کار 
می کنند جمعیت مخاطب خود را به این ســمت 
ســوق دهند که حکومت الهی تــوان اداره دنیا را 
دارد؛ خیلی بد اســت طبیب دارو بدهد و نخورید 
اســالم مجموعــه کاملی اســت، پیامبر تجویز 
می کند برای نماز جمعه مسائل روزمره را تعطیل 
کنید و رعایت نمی کنیم؛ اســالم دنبال این است 
که جمعیت در نماز جمعه پرشــور باشد، این باید 
تقویت شود که حکومت اهلل می تواند دنیا را تکان 
دهد؛ دشمنی ها برای همین است که اجازه ندهند 

حکومتی به نام اهلل در دنیا باشد.

 نــذر انقالبــی نانوایان 
در سالگرد انقالب اسالمی

رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان فیروزکوه 
گفت: نذر انقالبی نانوایان شهرســتان فیروزکوه به 

مدت ۴۰ روز تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت. 
محمد نیک پناه در ارتباط با نذر انقالبی نانوایان 
فیروزکــوه اظهار داشــت: این طــرح را به منظور 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار 
می کنیــم که در این طرح ۴۰ روز ۴۰ تنور نان نذری 
برای انقالب پخت و بین مردم توزیع می کنند؛ این 
طرح در هشت نانوایی شهرســتان فیروزکوه اجرا 
می شــود.وی در ادامه بــا تاکید بر این که این طرح 
برای اولین بار در شهرستان اجرا می شود، اشاره کرد: 
نذر انقالبی برای اولین بار در شهرســتان فیروزکوه 
برگزار می شــود و شهرستان دماوند نیز این طرح را 
اجرایی کرده اســت؛ این طرح کامال خود جوش و 
مردمی از ســوی نانوایان شهرستان برنامه ریزی و 
اجرا شد که هم اکنون هم در حال اجرا است؛ نانوایی 
راه آهن، دو نانوایی در میدان ســپاه شهرستان، دو 
نانوایی زیر پل هوایی، یکی در شهرک ولیعصر )عج( 
و یک نانوایی در روســتای لزور در این طرح شرکت 
کردند.رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان فیروزکوه 
با اشاره به هدف برگزاری این طرح خاطر نشان کرد: 
این طرح تنها به نیت گرامیداشت چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی در حال اجراست و از ۴۰ 
روز مانده به ۲۲ بهمن آغاز شــد و تا روز ۲۲ بهمن، 
ســالروز پیروزی انقالب اســالمی، ادامه خواهد 
داشت. این طرح هم کمکی به خانواده های محروم 
و کم درآمد جامعه است و هم در راستای گرامیداشت 

انقالب اسالمی است. 

یکی از شــهروندان در روزهای اخیر با پیام به صفحه شــخصی خبرنگار جام جم 
ضمن ابراز گالیه شــدید از ناکارآمدی سیستم پاســخ گویی تلفنی درمانگاه تامین 
اجتماعی گفت: طبق رویه بیان شده چند بار برای دریافت نوبت با این سامانه تماس 
گرفته که به دلیل عدم پاسخ گویی مجبور به مراجعه حضوری برای دریافت نوبت به 

درمانگاه تامین اجتماعی شدم.متاســفانه بعد از حضور فیزیکی نیز موفق به دریافت 
نوبت نشــده و به بنده گفتند طبق دستورالعمل ابالغ شده نوبت دهی باید به صورت 
تلفنی انجام  گیرد. عدم دریافت نوبت به صورت تلفنی و حضوری موضوعی بوده که 
خاطر این شــهروند را مکدر کرده است. دکتر اسدی رئیس درمانگاه تامین اجتماعی 

شهرستان نیز در این خصوص گفت: طبق دستور العمل ابالغی از جانب نهاد های فرا 
دســتی تمامی نوبت های مراکز درمانی تحت پوشش باید به صورت تلفنی صورت 
پذیرد. وی افزود: ســقف نوبت دهی برای سیستم مکانیزه نوبت دهی ۲۰ عدد در روز 

بوده و بعد از پر شدن دامنه بیان شده سیستم به صورت اسمارت پاسخگو نمی شود.

علت عدم پاسخگویی سیستم نوبت دهی درمانگاه تامین اجتماعی 

حجت االســالم امیری ارجمنــد، امام جمعه 
شهرســتان فیروزکوه، در خطبه های نماز عبادی – 
سیاســی جمعه گفت: در آستانه دهه فاطمیه هستیم، 
الگوبرداری از زندگی حضرت زهرا )س( باید در سبک 
زندگی اســالمی اولویت باشــد؛ ایشــان شخصیتی 
فرازمانی و فرامکانی است؛ حضرت زهرا )س( یکی از 
دســتاوردهای انقالب رسول اهلل و برکت نظام خلقت 

است که محصور در زمان و مکان نیست.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: خطیب نماز 
جمعه شهرســتان فیروزکوه با اشــاره به سالروز ورود 
امام )ره( به کشور در سال 57 اذعان داشت: حضور در 
نماز جمعه مایه کســب تقواست؛ قطعا حق ماندنی و 
باطل رفتنی اســت؛ کف آب با باد از بین می رود و آن 

چه می ماند آب زالل است.
وی در ادامــه با اشــاره به توزیع ســبد کاال تاکید 
کرد: اینکه امروز مــردم فیروزکوه برای خرید معاش 
خود به جمعه بازار مراجعــه می کنند که با قیمتی ولو 

اندک پائین تر از بازار است، مشکل در تدبیر مسئولین 
است؛ مسئولی که دغدغه مند نیست، روحیه جهادی 
و انقالبی ندارد باید در این زمینه پاسخگو باشد؛ مشکل 
ما مردم این است که در انتخاب خود در انتخابات دقت 
الزم را نداریم که مسئول دغدغه مند و با تفکر انقالبی 

و جهادی را انتخاب کنیم.
حجت االســالم امیری ارجمند همچنین تصریح 
کرد: خواص جامعه مردم هســتند که هر جا الزم است 
حضور دارنــد و وظیفه خود را انجام می دهند؛ جایگاه 
ایــن مردم را در این نظام دشــمن بخوبی درک کرده 
اســت و به همین علت معیشــت مــردم را به چالش 
کشــیده است؛ چه کســی باید برای مردم زمینه کار 

و اشتغال فراهم کند؟! 
انقالب و نظام ما برای همه مردم احترام قائل است، 
این کشور و امنیت این کشــور مرهون خون هزاران 
شــهید اســت؛ به جای این که به فکر معیشت باشیم 
درست است که به فکر آزادی فتنه گران باشیم؟! برای 

مردم کار کنید نه کسانی که باید صدها بار اعدام شوند.
وی با اشــاره به اینکه دشــمن برای ما کاری نمی 
کند، بیان داشــت: بدترین توطئه ها را دشــمن برای 
برانــدازی نظام در ذهن دارد؛ چرا باید در فیروزکوه که 
منشا دامداری است گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان 
عرضه شود؟! مشــکل در تدبیر برخی مسئولین است 
که سلطان گوشت، سلطان سکه، سلطان کاغذ و غیره 
ایجاد شدند؛ مشکل در این است که مدیریت جهادی و 
تفکر انقالبی نداریم؛ تنها راه برون رفت از این مشکل 
حضور و استفاده از جوانان انقالبی در عرصه مدیریتی 
اســت؛ این کلیدواژه مقام معظم رهبری اســت؛ ۴۰ 

ســال اســت که انقالب کردیم و عده ای ۴۰ سال یا 
معاون وزیر یا وزیر هستند؛ مردم منتظر عمل هستند، 
سخنران بسیار داریم؛ مشکل بیکاری داریم باید حل 
شــود که اگر جوانان کار نداشــته باشند به مشکالت 

فراوانی برخورد خواهد کرد.
امام جمعه شهرستان فیروزکوه خطاب به نماینده 
شهرستان فیروزکوه گفت: حمایت از فتنه گران را کنار 
بگذارید و این ســخنان، سخنان دشمنان است که بر 
زبان شما جاری می شود؛ هر شهر و روستایی آباد شده 
اســت بدانید مدیران آنجا دغدغه مند هستند، از این 

مدیران به کار بگیرید.

دغدغه مند معیشت مردم 
باشید

خبر

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

همزمان با چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، زنگ انقالب در 
مدارس شهرســتان فیروزکوه نواخته شــد. به گــزارش روابط عمومی 
فرمانداری فیروزکوه یوسفی جمارانی ضمن تبریک فرا رسیدن چهلمین 
سال پیروزی انقالب اســالمی و ایام اهلل دهه فجر اظهار داشت: شایسته 
است در آغاز چهل و یکمین بهار آزادی از آن کسانی که امروز این آرامش، 
امنیت و رفاه را مدیون آن ها هســتیم یاد کنیم، امروز در چهلمین ســال 

پیروزی انقالب اسالمی، جای شهدا و امام شهدا خالی است.
وی اذعان داشــت: با چهل سال ایســتادگی و مقاومت مردم و تحقق 
شــعار محوری انقالب در تظاهرات و راهپیمایی ها یعنی استقالل، آزادی، 
جمهوری اســالمی و تعیین سرنوشت کشور توســط خود مردم، انقالب 

شکوهمند انقالب اسالمی چهلمین سال خود را پشت سر می گذارد.

این مقام مســئول بیان داشــت: آن چیزی که مردم مطالبه نمودند با 
رهبــری و محوریت امام خمینی )ره( تحقق پیدا کرد و امروز یک کشــور 
مستقل بدون دخالت هیچ ابرقدرتی شکل گرفته است و علیرغم مشکالتی 
که دشــمنان برای ما ایجاد کردند این شعار به طورکامل نمود پیدا کرده و 
در حوزه آزادی، آزادی های سیاســی و فــردی مبتنی بر آموزه های دینی 
شــکل گرفته اســت.نماینده عالی دولت در فیروزکــوه خطاب به دانش 
آموزان گفت: باالترین ســرمایه این کشــور نوجوانان و جوانان آن کشور 
هســتند، آینده ایران عزیزمان به دستان توانمند شما ساخته خواهد شد، به 
خود افتخار کنید و تمام تالش خود را در گام اول در جهت فراگرفتن خوب 
و مناســبت دروس و در کنار آن با حفظ این دوســتی ها و صمیمت ها بین 

خودتان، برای ساختن این کشور و حفظ استقالل آن به کار ببندید. 

زنگ انقالب در مدارس فیروزکوه نواخته شد
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بدون تردید طبیعت شهرســتان فیروز کوه به 
عنوان شــرقی ترین منطقه در استان تهران در مقام 
قیاس با سایر نقاط در این استان کوچک اما بسیار پر 
جمعیت خوشبختانه همچنان بکر و سالم و به دور از 
آلودگی هــا و تخریب های وســیع صورت گرفته در 
نواحی شمال تهران و لواسانات و طالقان و ساوجبالغ 
است و به جز یکی دو نقطه محدود که این ناهنجاریها 
در آن به چشم می خورد سالم و بکر باقیمانده است. 
هم اکنون مدت زمانی است که به صورت مرتب 
زمزمه های توسعه و گردشگری با رویکرد اشتغالزایی 
و تولید و عناوینی از این دســت توسط دولتمردان در 
منطقه به چشــم می خورد که بنظر من جالب توجه 
است و توانســته موج جالب توجهی را در بسیاری از 
محافل ایجاد کند اما از ســوی دیگر به نظر می رسد 
به وجود آوردن این موج ممکن اســت برای طبیعت 
سخت حساس منطقه فرهنگ بومی و محلی عادات 
عرفی و اجتماعی خطرســاز باشد که الزم است حال 
که دســت اندرکاران دولتی به ایــن موضوع روی 
خوش نشان داده از بسیاری از منابع داخلی و خارجی 
بــه درآمد زا بودن و مولد بخش بودن اکوتوریســم 
برای رشــد اقتصادی در هر منطقه ای رســیده اند 
بهتر اســت عموم عالقمندان و مردم فیروز کوه نیز 
بداننــد که از چه زاویه ای می باید به این ســخنان و 
اهداف خوب آن رســید . به طور کلی ورود به مبحث 
توسعه گردشــگری در هر منطقه ای مستلزم وجود 
مطالعات گسترده منطقه شناسی و شناسایی اقلیمی 
و مناسب شناخته شدن تنها برخی نقاط خاص برای 
جذب ســرمایه گذاری در گردشگری با انجام تمام 
تمهیدات الزم و سختگیرانه ترین روشهای حفاظت 
از محیط زیست توسعه پایدار در گردشگری و نظارت 
قدم به قدم در هر طرح ســرمایه گذاری نه توســط 
دســتگاه های دولتی صرف اینکه تلفیقی از بخش 
خصوصی و دولتی جوابگو خواهد بود جذب سرمایه 
گــذار بدون پیش زمینه و نبــود آموزش نیروی کار 
در مجموعه و نداشــتن سامانه گردشگری وطبیعت 
گردی فعال باعث تخریب مســتقیم محیط زیست، 
آلودگی خاک و آب و بر هم خوردن شــرایط اخالقی 
و عرفــی در جوامع بومی و محلــی و... می گردد که 

مثال هــای آن در جامعه کنونی ما در نقاط گوناگون 
گردشــگری بی رویه فراوانند چه بسا با اشتغالزایی 
ناچیــز در اینگونه طرح ها در مقام قیاس با وســعت 
تخریب محیط زیست بخوبی به عمق فاجعه ای که 
ممکن اســت از راه توسعه گردشگری بی رویه و بی 

مطالعه کافی به آن برسیم غیر قابل جبران باشد. 
بنابرایــن و در حــال حاضر بهتریــن راه برای 
ساماندهی آغازین موضوع توسعه گردشگری در این 
شهرســتان باید تشکیل یک مجموعه متخصص از 
نیروهــای مطلع و کار آمد غیر بومی و حتی مشــاور 
خارجی برای شروع مطالعات منطقه ای و به موازات 
آن آموزش نیروهای مســتعد بومی در همه رده ها و 
تصویــب و قانون مند بودن این مجموعه توســط 
فرمانــداری محترم بدون وابســتگی مســتقیم با 
نهاد های دولتی و اداره آن توسط بخش خصوصی با 
نظارت مستقیم نهاد فرمانداری در اینجا راه اندازی 
شــود تا بتواند تدریجا و به صورت موازی در هر سه 
بخش مطالعاتی و آموزش نیروی انســانی کار آمد و 
جذب ســرمایه گذاری قانونمند موفق گردد. در غیر 
ایــن حالت و انجام نشــدن این موضــوع یا انجام 
جداگانه این طرح ها بزودی خواهید دید که علیرغم 
نمایش توســعه گردشگری تدریجا به شرایط وسیع 
ویرانگری های شــمال تهران در اوشــان و فشم و 
میگون و نمونه بارز آن تنگه واشــی در همینجا دچار 

خواهیم شد.
علی مقیم

رئیس راه آهن فیروزکوه از برخورد یک قطعه عقاب خاکی با لوکوموتیو و تحویل 
پرنده به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خبر داد.

امید فیروزنیا اظهار داشــت: این عقاب در منطقه مهاباد شهرستان هنگام پرواز با 
قطار تهران - فیروزکوه برخورد کرد.وی تصریح کرد: راننده لوکوموتیو سریعا توقف 

کرده، عقاب را گرفته و به ایستگاه فیروزکوه رساند.مدیر روابط عمومی اداره حفاظت 
محیط زیســت نیز گفت: عقاب مذکور پس از تحویل و بررســی شرایط جسمانی، با 
توجه به ســالمت کامل پرنده، توســط محیط بانان در طبیعت تنگه نمرود )در ۱5 
کیلومتری شــهر فیروزکوه( رهاســازی شد.مهناز پارســافر ضمن اعالم اینکه این 

عقاب از مهاجران جنوب شرقی کشور نیست، یادآور شد: این پرنده، بومی شهرستان 
بوده و از موش، مار، پرنده های کوچکتر، خرگوش و ... در منطقه تغذیه می کند.عقاب 
خاکی از پرندگان شــکاری بزرگ محسوب می شود؛ طول بدن آن بالغ بر 7۲ سانتی 

متر و فاصله دو سر بال آن افزون بر ۱75 سانتی متر است.

رهاسازی عقاب در فیروزکوه 

همایش چله سالمت شبکه بهداشت شهرستان 
فیروزکوه برای پاسداشت چهل سال خدمت در حوزه 
ســالمت و درمان در آستانه چهلمین سالگرد انقالب 
اســالمی و ایــام دهه فجــر در مجتمــع تفریحی 

گردشگری میالد این شهرستان برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: این مراســم به 
دعوت مجتبی بنداد کرمانی مدیر شــبکه بهداشت و 
درمان فیروزکوه و با حضور عرشــی معاون بهداشتی 
دانشگاه شــهید بهشــتی، رمضانخانی عضو هیات 
علمی دانشگاه شهید بهشتی، مهدی یوسفی جمارانی 
فرماندار و مدیران و مسئوالن اسبق شبکه بهداشت و 
درمان شهرســتان فیروزکوه از جمله شهرام صیادی، 
شــاهرخ رامین، معززی، ایمان عمــوزاده، باقری و 

پزشــکان و کارکنان فنی و اداری بازنشستگان شاغل 
و خبرنگاران رسانه ها و صدا سیما برگزار شد. 

 در این مراســم بنداد کرمانی با تبریک به مناسبت 
فرا رسیدن دهه مبارک فجر و تشکر از حضور مدعوین 
درباره حوزه ســالمت و درمان فیروزکوه به سخنرانی 
پرداخت. عرشــی معاون بهداشــتی دانشگاه شهید 
بهشــتی نیز ســالگرد چهلمین پیروزی انقالب و فرا 
رســیدن ایام دهه فجر را تبریــک گفت و در پیرامون 

وضع کنونی بهداشت و درمان سخنرانی کرد.
رمضانخانی عضو هیأت علمی دانشــگاه شــهید 
بهشــتی نیز مطالب ارزشمندی در زمینه وضع شبکه 
بهداشــت و درمان و پیشرفت آنان تاکنون و همچنین 
وضع شــاخص های مورد نظر وزارت بهداشت در گذر 

زمان بیان کرد. فرماندار فیروزکوه نیز در این مراســم 
اظهار داشت: فقدان ارتباط میان مدیران اسبق و جدید 
تمام ســازمان ها و مجموعه ها را می توان یک ضعف 
تلقی کرد. مهدی یوسفی جمارانی اضافه کرد: ارتباط 
و مشــورت مدیران با تجربه با مسئوالن نوپا می تواند 
تجربیــات گذشــتگان را منتقل کــرده و از تجدید 

تجربه های ناموفق جلوگیری کند. 
 در ادامه این مراسم بخش »پای صحبت مدیران« 

برگزار شد که ۶ نفر از مدیران اسبق به بیان وضع شبکه 
بهداشت و درمان شهرســتان فیروزکوه از دهه ۶۰ تا 
کنــون پرداختند و در خالل این برنامه خاطرات تلخ و 
شــیرین ایام قدیم خود را نیــز بیان کردند و همچنین 

کلیپی از تصاویر گذشته پخش شد. 
در پایان این مراســم به رســم یاد بود تندیس این 
همایش به مدیران و مسئولین اسبق شبکه بهداشت و 

درمان شهرستان فیروزکوه اهدا شد.  

 همایش چله سالمت 
در فیروزکوه

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

مهدی یوســفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه، در نشست خبری به 
مناســبت چهلمین سال پیروزی انقالب اســالمی ایران اظهار داشت: با 
افتتــاح و بهره برداری پروژه های اقتصادی این شهرســتان در چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، بیش از ۱۴5۰ نفر شغل ایجاد خواهد 

شد.
خبرنــگار جام جــم فیروزکوه: ایــن مقام مســئول از افتتاح 
شرکت های سن ایچ و شــیوا، کلینیک تخصصی بیمارستان امام خمینی 
)ره(، نیــروگاه برق دیلمان، مرکز اصالح نژاد دام ســبک، تعریض محور 
فیروزکوه – گرمســار، 7٣7 واحد از مسکن مهر دشت ناصر و غرقابدره و 
ســالن ورزشــی چند منظوره به عنوان مهمترین پروژه های این مناسبت 
ارزشــمند یاد کرد؛ به گفته فرماندار فیروزکوه عمده پروژه های عمرانی، 

بهسازی، زیرسازی و آسفالت معابر روستایی است.
یوســفی جمارانی همچنین اعالم کرد: سه پروژه عمرانی اعم از شبکه 
جمــع آوری فاضــالب و تصفیه خانه فیروزکوه و ارجمند، گازرســانی به 
روســتاهای کمند، ســرانزا و طرود از توابع دهستان پشــتکوه و توسعه 

اورژانس بیمارســتان امام خمینی )ره( شهر فیروزکوه در دهه فجر امسال 
کلنگ زنی و عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

به گفته وی مراســم گرامیداشت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی و افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها در فیروزکوه با حضور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات و جمعی از مســئوالن اســتانی در این شهرستان آغاز 
وافتتاح گردید .یوســفی جمارانی بیان داشــت: ۱5 کارگروه اجرایی اعم 
از فرهنگیــان و دانش آمــوزان، ارتباطات و اطالع رســانی، کارگری و 
کارآفرینی، روســتایی و عشــایری، فرهنگی و هنری، اصناف و بازاریان، 
ایثارگران و … مســئول برگزاری هر چه باشکوه تر ایام اهلل دهه فجر در 

شهرستان فیروزکوه هستند.
فرماندار فیروزکوه خاطرنشان کرد: نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله 
انقالب اسالمی در ادارات شهرستان با هدف به نمایش گذاشتن اقدامات 
و دســتاوردهای تخصصی فعالیت خود از یازدهم تا بیست و دوم بهمن در 

ساعات اداری بر پا خواهد بود.
این مقام مســئول ضمن اعالم اجرای بیش از ۱۱۰ برنامه به مناسبت 

دهه فجر در فیروزکوه تشریح کرد: عطر افشانی و گلباران مزار شهدا و دیدار 
با خانواده معظم ایشان، برگزاری جشن های بزرگ چهلمین سال پیروزی 
انقالب اسالمی، همایش رســانه و انقالب، یادواره شهدای مدافع حرم، 
جشــنواره بادبادک ها، رونمایی از تندیس چهل سالگی انقالب اسالمی، 
نمایش عروسکی وقایع انقالب، نواختن زنگ انقالب در مدارس، نمایش 
چهل سال بصیرت و حماسه عشایر و … از جمله برنامه های دهه فجر این 
شهرســتان هستند.فرماندار فیروزکوه از اعزام ۶۰ نفر از مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی )ره( به مشــهد مقدس و همچنین تحویل ۴۰ دســتگاه 
لوازم گازســوز و ۴۰ ســبد کاالی ویژه به مددجویان و تجلیل از 5۰ نفر از 

خیرین این مجموعه نیز خبر داد.
یوســفی جمارانی ابراز کرد: برگزاری مسابقات ورزشی دارت، پینگ 
پنگ، شــطرنج، کشــتی، فوتســال، والیبال و برگزاری نشست بانوان 

ورزشکار فیروزکوه از دیگر برنامه های این دهه مبارک خواهد بود.
به گفته وی شعار ایام اهلل دهه فجر امسال به صورت سراسری »افتخار 

به گذشته، امید به آینده« اعالم شده است.

بیش از 1450 شغل ایجاد می شود

گردشگریفیروزکوه، منطقه بکر گردشگری 



 پنجشنبه 18 بهمن 13۹۷   شماره 5320

 »بتول کیانی«، عضو شــورای اســالمی شهر 
فیروزکوه با انتشــار خبری مبنی بــر انتقال اداره راه و 
شهرســازی این شهرســتان بــه دماونــد در یکی از 
شبکه های اجتماعی خود دوباره خبرساز شد و به دنبال 
آن نگرانی های اهالی این منطقه در این زمینه دیگر بار 

تشدید گردید.
به گــزارش ایرنا ایــن عضو شــورا درحالی برای 
دومین بار طی چندماه گذشــته موضــوع انتقال اداره 
راه وشهرســازی به دماوند را در شبکه های اجتماعی 
مطرح کرده که مســئوالن متولی شهرستان فیروزکوه 
می گوینــد: این اداره قرار نیســت منتقل شــود، بلکه 
همانند دیگر ادارات قرار اســت از نظر تشکیالت اداری 
ارتقا یابد و زیر مجموعه مدیریت شــرق استان تهران 
ادامه فعالیت دهد.مســئوالن فیروزکوه می گویند: در 
تشــکیالت جدید نه تنها فعالیت های اداری و خدمات 
رســانی در این اداره به شکل سابق انجام می شود بلکه 
از برخــی مراجعات کنونی ارباب رجــوع به تهران نیز 
کاسته خواهد شــد زیرا همه فعالیت ها در زیرمجموعه 
مدیریت شــرق تهران در همین شهرستان فیروزکوه 

انجام می گیرد.
*خبر عضو شورا چه بود؟

کیانی نوشــته است: »همشــهریان صمیمی آنچه 
از منظــر من قابل عرض اســت زمزمــه انتقال راه و 
شهرســازی به دماوند نه تنها به گوش می رســد بلکه 
جدیت این خبر چشــمها را می نوازد و افکاررا به میدان 

عمل فرا می خواند«.
وی همچنیــن در ادامه متن خود آورده اســت: »تا 
امروز پیگیری ها را در سطح شهرستان و استانی انجام 
داده ام و بابت زیادی مســافت و مشکالت مردم عزیزم 
فریادم را کشــیدم، حتی شــاید به التمــاس؛ وجدانم 
آسوده اســت؛ زمانی بنده این موضوع را جهت اطالع 
همشــهریان مطرح نمودم ولی متاســفانه با واکنش 
منفی برخی مسئولین مواجه گشته و اینجانب به شایعه 

پراکنی متهم شده ام«.
به گزارش ایرنا اشــاره وی به خبری است که اواخر 
آذر امســال در این باره در شبکه اجتماعی خود نوشت و 

مسئوالن شهرستان آن را تکذیب کردند.

این عضو شــورای شهر فیروزکوه همچنین در متن 
خود نوشته اســت: »من تئوری کسانی که مردم را پله 
ترقــی خود قلمداد می کنند رد نموده و تمام آرزویم این 
اســت که نردبــان همنوعان جهت حرکت به ســوی 
پیشــرفت و ترقیشــان باشــم که این امــر با وحدت، 
همراهی، همدلی و هوشیاری مردم عزیز میسر خواهد 
بود«.بــه دنبال طرح دوباره این خبر از ســوی یکی از 
مســئوالن شهری فیروزکوه، امروز بسیاری از منابع در 
فضای مجازی به این موضوع پرداختند و واکنش های 

بسیاری را نیز به دنبال داشت.
*موضع رئیس راه و شهرسازی

خبرنگار ایرنا مســتقر در فیروزکوه به همین منظور 
با کیانی تماس گرفت تا اســتنادات و توضیحات بیشتر 
وی را در این زمینه جویا شود که وی پاسخ داد: این خبر 

را از اطرافیان شنیده ام.
وی همچنین گفــت: در یکی از پایگاههای خبری 
شهرســتان نیز آمده است که شهرستان های دماوند و 
پردیس زیرمدیریت راه و شهرسازی شرق استان تهران 
هستند و فیروزکوه نیز بزودی زیر مدیریت این مجموعه 
در می آید.کیانی همچنین گفــت: جایگاه »اداره« راه 
و شهرســازی شهرســتان فیروزکوه با این انتقال، به 
»واحد« فیروزکــوه تقلیل خواهد یافت و »رئیس« آن 

نیز »معاون« خواهد شد.
وی در ادامه چنین اســتدالل کــرد: یکی از دالیل 
اعتراض ما مسافت طوالنی فیروزکوه تا دماوند است و 
ازآنجا که با این انتقال، برخی خدمات رســانی های این 
اداره نیز به دماوند انتقال می یابد، مشکالتی برای مردم 

به وجود خواهد آمد.
در ادامه خبرنگار ایرنا با رئیس اداره راه و شهرسازی 
فیروزکوه تماس گرفت و حبیب شــعبانی در این زمینه 
توضیح داد: تقلیل جایگاه اداره و ریاست راه و شهرسازی 

شهرستان صحت ندارد.
وی تشریح کرد: براساس مصوبه سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی و نیز وزارت راه و شهرسازی، بناشده ادارات 
در اســتان تهران به صورت منطقه ای اداره و خدمات 
رسانی نیز به شــکل شایسته تری ارائه شود؛ همانطور 
که برخی ادارات دیگر نیز اینک به شکل منطقه ای و با 

همین ساختار درحال فعالیت هستند.
شــعبانی تاکید کرد: جایگاه ما تقلیل پیدا نمی کند 
بلکه به شــکل منطقه ای در می آیــد و ارتقا می یابد و 
در خدمات رســانی این اداره نیز هیــچ تغییری ایجاد 
نمی شــود.وی گفت: نه تنها این اداره جمع نمی شــود 
و همچنان مثل ســابق به همــه فعالیت هایش ادامه 

می دهد، بلکه افزایش نیرو نیز خواهیم داشت.
شــعبانی درباره جایگاه ریاست این اداره نیز گفت: 
در حالت کنونی اینجا توســط »رئیس اداره«، مدیریت 
می شود درصورتی که بعد از آنکه زیرمجموعه مدیریت 
شرق استان تهران قرار گرفت، از »ریاست اداره« فراتر 
مــی رود، ارتقا می یابد و به »معاونت مدیریت« شــرق 

تهران تبدیل می شود.
*واکنش فرماندار

فرمانــدار فیروزکوه نیــز انتقال یــا تقلیل جایگاه 
تشکیالتی راه و شهرسازی در این شهرستان را رد کرد 
و در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: با تصمیم های اتخاذ 
شده در سطح مدیریت کشور و تفویض اختیار به ادارات 
راه و شهرسازی شهرستان ها از جمله فیروزکوه، تمامی 

امور مردم در شهرستان قابل پیگیری خواهد شد.
مهدی یوســفی جمارانی اعالم کرد: تعداد پرسنل 
و کارشناســان اداره راه و شهرســازی فیروزکوه نیز در 
تشــکیالت جدید افزایش خواهد یافت و نیاز مردم به 
مراجعه های متعدد به تهــران به منظور پیگیری های 

اداری، مرتفع خواهد شد.
شهرســتان فیروزکوه با جمعیتی افزون بر ٣٣ هزار 
نفر در ۱۲۰ کیلومتری شــمال شــرقی پایتخت در مرز 

استان های تهران و مازندران واقع شده است.

پرج شهردار فیروزکوه ضمن تبریک به سبب فرا رسیدن دهه فجر و سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی اهم فعالیت و پروژه های در دست افتتاح را تشریح کرد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه :وی گفت: برپایی نمایشــگاه فعالیتهای عمرانی 
شهرداری در سالن شهرداری برگزاری جشن انقالب و افتتاح طرح های عمرانی از جمله 

برنامه های شــهرداری در این ایام خواهد بود. وی به دیگر برنامه های شهرداری اشاره 
کرد و افزود: کلنگ زنی میدان میوه وتره بارباســرمایه گذاری بخش خصوصی، افتتاح 
رسمی شرکت پسماند پاک گستردیمه، اعمال تخفیف وتقسیط ویژه عوارضات، دیدار 
و مالقات مردمی محالت، برگزاری مســابقات ورزشی جام فجر در ادارات، جشنواره 

بادبادکها، مسابقه نقاشی دررده ســنی کودکان و وپرده برداری از تندیس ۴۰ سالگی 
انقالب از جمله برنامه های مدنظر شهرداری و شورای اسالمی شهر می باشد. شهردار 
فیروزکوه در پایان خاطر نشان کرد: موارد بیان شده بانظرستادگرامیداشت دهه مبارک 

فجرشهرستان و با حضورگرم شهروندان و مسئولین درطول دهه اجراء خواهد شد.

اهم برنامه های شهرداری در فجر 9۷ اعالم شد 

در ابتدای جلسه ای که با حضور مهدی یوسفی 
جمارانی فرماندار فیروزکوه، حجت االســالم امیری 
ارجمند امام جمعه، امرایی معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی فرمانداری شهرستان برگزار شد؛ اسماعیل 
پور روشــن رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
فیروزکــوه بــه ارائه گزارشــی از تعــداد و وضعیت 
انجمن ها و موسســات فرهنگی و هنری شهرستان 

پرداخت.
مهنــدس یوســفی جمارانی ضمــن تبریک فرا 
رسیدن چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی و ایام 
اهلل دهه فجر اظهار داشــت: هنر، زبان مشترک و راه 

برقراری ارتباط میان تمام جوامع است.
وی ضمــن بیان اینکه فیروزکــوه ظرفیت های 
بســیاری در زمینه های هنری دارد، اذعان داشــت: 
دولت در زمینه فراهم سازی زیرساخت ها و حمایت از 
هنر وظایفی دارد، اما هنرمندان باید ســعی کنند هنر 
را با ماهیت سیاســی دولت تلفیق نکنند تا طراوت و 
شــادابی ذاتی هنر تحت تاثیر سیاست قرار نگرفته و 

بخوبی متبلور شود.

این مقام مســئول بیان داشت: فرهنگ کار تیمی 
و گروهــی باید در جامعه ما نهادینه و تقویت شــود.

نماینــده عالی دولت در فیروزکوه خاطرنشــان کرد: 
هنرمندان باید روحیه مطالبه گری داشــته باشــند؛ 
انگیزه و درخواســت آنها باعث پیگیری مســئوالن 
جهت تأمیــن امکانات مورد نیــاز آنها و حمایت هر 
چه بیشتر حکومت خواهد شــد. فرماندار شهرستان 
فیروزکوه یادآور شــد: بازار هنر بازاری رقابتی است 
و این امر می تواند منجر به تالش بیشــتر هنرمندان 
و در نهایــت موفقیت روزافزون جوانان و فعاالن این 
عرصه شــود. یوسفی جمارانی ضمن تأکید بر ارتباط 
با شهرســتان های دیگــر و اســتفاده از ظرفیت ها 
و تجربیــات آنها، تصریح کرد: بایــد تالش کنیم تا 
جشنواره های متفاوتی اعم از تئاتر محلی، نوروزی و 

... همواره در فیروزکوه برگزار شود.
وی ادامــه داد: از تمام ایده ها و اجرای برنامه هایی 
که با هدف احیای آداب و ســنت ها و رسوم تاریخی و 

دینی مطرح شوند استقبال خواهیم کرد.
نماینــده عالی دولت در فیروزکوه گفت: امروزه به 

دلیل برخی از مشــکالت معیشتی و اقتصادی، مردم 
نسبت به گذشــته کمتر برای فعالیت های فرهنگی 
و هنری هزینه می کنند؛ ما مســئوالن و عالقمندان 
این عرصه وظیفه داریم شــرایطی فراهم ســازیم تا 
شــهروندان بتوانند در برنامه هایی مانند شعرخوانی، 
اجرای تئاتر و ... شرکت کنند تا به مرور زمان اهمیت 
فرهنگ و هنر در زندگی روزمره تبیین شود.این مقام 
مسئول ضمن اعالم اینکه یک روز در هفته به عنوان 
روز هنر در شهرســتان نامگذاری خواهد شد، تصریح 
کرد: با این اقدام بســتری برای به نمایش گذاشــتن 
آثــار هنری و امــکان فروش آنها بــرای هنرمندان 
فراهم خواهد شــد. یوســفی جمارانی اظهار داشت: 
باید تالش کنیــم تا با همــکاری و تعامل، بهترین 
اســتفاده را از منابع و امکانات موجود در شهرســتان 
داشــته باشیم؛ می توانیم از ظرفیت دهیاری ها نیز در 

جهت فعالیت های فرهنگی و هنری بهرمند شویم.
امــام جمعه فیروزکوه نیز در این نشســت گفت: 
اولویت نخســت ما در اجرای برنامه ها و مراســمات 

مختلف، استفاده از ظرفیت های شهرستان است.
حجت االســالم امیری ارجمند افزود: هنرمندان 
بایــد تالش کنند تا روز به روز توانمندی هایشــان را 
افزایش داده و شهرســتان را در مسیر توسعه فرهنگ 
و هنر قــرار دهند.این مقام مســئول گفت: تقدیر از 
فعاالن و دغدغه مندان شهرستان در مجامع عمومی 
می تواند مشــوق خوبی برای ادامه و تقویت فعالیت 

آنها باشد.
همچنین سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
فیروزکوه نیز در این دیدار بر استعداد یابی نوجوانان و 
جوانان و جذب نیروی انسانی در زمینه های فرهنگی 

و هنری با کمک آموزش و پرورش تأکید کرد.
در ادامــه اصحاب فرهنگ و هنر شهرســتان به 
بحــث و تبــادل نظر در رابطه بــا وضعیت فرهنگی 

شهرستان پرداختند. 

  نشست فعاالن فرهنگی فیروزکوه 
با فرماندار و امام جمعه

ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

جنجال دیگری بر سر اداره راه فیروزکوه

مهنــدس پــرج، شــهردار فیروزکــوه 
بــه  نســبت  اختصاصــی  گفتگــوی  در 
بیــان و تشــریح عملکــرد ۶ ماهــه مالــی 
شــهرداری اقدام نمود. وی اظهار داشت 
معــادل  بودجــه ســالجاری شــهرداری 
۱۵۶٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریــال بــوده که در 
۶ ماهه نخست مبلغ ۵۲٫۹۵۷٫۹۴۹٫۹۵۷  
ریال برابر کدهای درآمدی وصول و برابر 

سر فصل های مربوطه هزینه گردید.
وی همچنیــن در ادامــه بیان داشــت: 
میزان ۶ ماهه درآمد وصولی در مقایســه 
با سال گذشته  ۵۷٫۱۰۶٫۳۰۶٫۳۸۱ ریال 
بوده که در مقایســه با ســال گذشــته به 
میــزان ۲۳٫۸۱۰٫۶۶۵٫۹۰۰ ریال کاهش 
درآمد در سالجاری مشاهده و در مقایسه 
با روند طبیعی بودجه ســال جاری بمیزان 
۴٫۱۴۸٫۳۵۶٫۴۲۴ ریــال با کاهش میزان 

وصولــی بودجــه مواجــه بوده کــه عمده 
دلیل آن کاهــش بودجه مربوط به کاهش 
درخواســت مجوزات و ســاخت و ساز در 

سطح شهر برشمردند.
مهنــدس پــرج همچنیــن بیــان نمــود 
ریــال   ۵۲٫۹۵۷٫۹۴۹٫۹۵۷ میــزان  از 
وصولی مبلــغ ۳۰٫۰۳۱٫۴۰۱٫۵۱۸ ریال 
تحت عنــوان مالیات بــر ارزش افزوده و 
پرداختــی های ســازمان شــهرداری ها و 
دهیــاری ها بوده و مابقــی درآمدها برابر 
کدهــای مربوطــه از شــهروندان وصول 
گردیده و از ایــن مبلغ درآمد وصولی که 
در ســه آیتم شامل هزینه اداری به مبلغ 
۱۰٫۰۳۹٫۸۵۶٫۱۳۲ ریال، هزینه خدمات 
شهری به مبلغ ۳۲٫۴۳۲٫۱۲۵٫۶۴۸ ریال و 
هزینه عمرانی  به  مبلغ ۵٫۴۹۹٫۴۷۷٫۶۳۸ 

ریال هزینه گردیده است.

پرج اظهار داشــت: 
بــا عنایت بــه آیین نامه مالی شــهرداریها 
و گــزارش عملکرد ۶ ماهه شــهرداری در 
موعد مقرر تقدیم شــورای شــهر گردید 
و شــوراها بــا برگــزاری جلســات متعدد 
کارشناســی نســبت به بررسی و تصویب 

گزارش اقدام نموده اند.

*مینی بوس های درون شهری 
وحومه ساماندهی می شوند

مهدی باطبی رئیس سازمان حمل ونقل 
شــهرداری  در ایــن خصوص گفــت : طی 
جلسه مشترک بنده و فرماندهی  سرگرد 
آقاجانــی رئیــس پلیس راه شهرســتان 
جنــاب کــه در روز شــنبه ۲۲دی در محل 
دفتر ســازمان برگزار شد مقرر شد تمام 

مینــی بوس هــای درون شــهری و حومه 
ساماندهی شوند.

حاضــر  درحــال   : کــرد  اضافــه  وی 
۲۵دســتگاه مینی بوس مشغول فعالیت 
بــوده و بــه کارگــران شــهرکهای صنعتی 
و اهالی روســتاهای شهرســتان خدمات 
می دهنــد کــه عموماً فاقد مجــوز فعالیت 
وصالحیت حرفه ای و معاینه فنی هستند 
کــه با هماهنگــی به عمل آمــده و بمنظور 
شناســایی راننده ها وجلوگیــری از بروز 
هرگونه حوادث ناگوار من بعد با همکاری 
پلیــس راه و راهور تمــام رانندگان باید 
کارت اخــذ نموده وخودروهــا هم معاینه 

فنی اخذ نمایند. 
رئیس ســازمان مدیریــت حمل و نقل 
عمومــی شــهرداری گفــت : بالــغ بــر۲۰ 
دســتگاه سبک و نیمه ســنگین خودروبر 

در شهرستان فعال بوده که این خودروها 
و رانندگان آنها هم باید دراین طرح کارت 

صالحیت ومعاینه فنی اخذ نمایند.

*عیدانه شهرداری فیروزکوه 
در فجر ۹۷

مهندس جعفر پرج شــهردار فیروزکوه  
ضمن گرامیداشت چهلمین سال پیروزی 
انقالب شــکوهمند انقالب اسالمی گفت: 
به مناســب ایام فجــر ۹۷ مودیان محترم 
مــی تواننــد با مراجعــه به واحــد درآمد 
شــهرداری از چگونگــی دریافت تخفیف 

عوارضات اطالع پیدا کنند. 
وی تصریح کرد : مهلت مراجعه به واحد 
درآمد شــهرداری تا ۲۵ بهمن سال جاری 

می باشد.

تشریح گزارش عملکرد ۶ ماهه مالی )درآمد- هزینه( شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۷
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جشــن انقالب در شهر 
ارجمند 

جشــن چهلمین ســال پیروزی انقالب 
اسالمی ایران در شهر ارجمند با حضور فرماندار، 
مسئولین شهرستانی و اهالی شهر ارجمند برگزار 

شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
شهرستان فیروزکوه، مهدی یوسفی جمارانی در 
جمع اهالی شهر ارجمند ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شــهدا و تبریک فرا رسیدن چهلمین سال 
پیروزی انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه فجر اظهار 
داشــت: امنیت و آرامش کشور را مدیون شهدا و 
ایثارگران هســتیم، امروز در آغاز چهل و یکمین 
بهار آزادی، جای شــهدا و امام شهدا خالی است.

نماینده عالی دولــت در فیروزکوه ضمن تبریک 
این ایام به مقام معظم رهبری، خاطرنشــان کرد: 
در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، تبلور 
شــعار محوری انقالب یعنی استقالل، آزادی و 
جمهوری اســالمی را شاهد هســتیم.جمارانی 
اظهار داشــت: در همه حوزه ها اقدامات خوب و 
موثــری صــورت گرفته و در دهــه فجر 97 در 
شهرســتان فیروزکــوه ۸۰ پــروژه عمرانــی و 
اقتصــادی در بخش های دولتــی و خصوصی با 
اعتباری بالغ بر 7۶5 میلیارد تومان به بهره برداری 
می رســد.فرماندار فیروزکوه در جشن چهلمین 
سال پیروزی انقالب اســالمی در شهر ارجمند 
نوید ابالغ طرح جامع این شــهر را داد و گفت: بعد 
از ســال ها پیگیری در حوزه شــهر ارجمند هفته 
گذشته طرح جامع شــهر ارجمند توسط شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان تهران تصویب شد و 
بزودی ابالغ خواهد شد و این مشکل مردم شهر 

ارجمند رفع خواهد شد.

 توســط اداره صمت با همکاری 

اتاق اصناف؛

همایش گرامیداشت دهه 
فجر برگزار شد

 سعید کیانی رئیس اداره صمت شهرستان 
فیروزکوه از برگزاری همایش ســالروز پیروزی 

انقالب خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: به مناسبت 
چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمندانه انقالب 
اســالمی همایشــی به این منظور توسط اداره 
صنعــت، معدن وتجارت با همکاری اتاق اصناف 
واتحادیه های تحت پوشــش در سالن آفرینش 
برگزار گردید. در ابتدا ســید محمد کیا رئیس اتاق 
اصناف نکاتی پیرامون نقش کســبه در پیروزی 
این انقالب را برشمرده واز تمامی متصدیان واحد 
صنفی خواستار حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن گردیدند، ســپس سعید کیانی رئیس اداره 
صمت ضمن ادای احترام به مسئولین ومدعوین 
بــه نقش بازاریــان در جهت پیــروزی انقالب 
اسالمی اشــاره نمود. سپس گزارشی مبسوط از 
وضعیت اصناف وســاماندهی صنوف فاقد پروانه 
کســب با همکاری نیروی انتظامی )دایره اماکن 
عمومی(و اتــاق اصناف را پس از تقدیر به حضار 
ارائــه نمودنــد. وی با اشــاره به وضعیــت بازار 
ونوسانات قیمت کاال وخدمات طرح تنظیم بازار 
را اجرایی اعالم نموده واقالمی مانند گوشــت، 
مرغ، تخــم مرغ و تایر انواع خودروی ســنگین 
وســبک را بر شمردن ودر پایان آماری از صنوف 
تحت پوشــش ۱۴ اتحادیه این شهرســتان را به 
تفکیک رسته های شغلی به صمع و نظر حاضرین 

در جلسه رساندند. 

نمایشــگاه کتاب انقالب در دهه مبارک فجر با حضور فرماندار شهرستان در 
کتابخانه امیری فیروزکوهی افتتاح شد. 

نمایشــگاه کتاب انقالب در شهرســتان فیروزکوه با حضور مهدی یوسفی 

جمارانی فرماندار شهرســتان، معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی، بخشــدار 
مرکزی، جانشــین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از مسئوالن اداری، 
صبح شــنبه ۱٣ بهمن به صورت نمادین در کتابخانه امیری فیروزکوهی، افتتاح 

شــد.این نمایشگاه در کتابخانه های عمومی شهر فیروزکوه و ارجمند و با معرفی 
۲۰۰۰ جلد کتاب در خصوص انقالب اســالمی ایران، در ایام دهه فجر پذیرای 

عالقمندان است.

افتتاح نمایشگاه کتاب انقالب با حضور فرماندار 

فرماندار شهرســتان فیروزکــوه اعالم کرد: 7 
میلیارد و ۱۲ میلیون تومان تسهیالت برای ایجاد ٣۶۰ 
شغل مســتقیم در حوزه اشتغال خانگی، سامانه کارا و 
تســهیالت فراگیر از ابتدای ســال جــاری تاکنون 

پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا مهدی یوسفی جمارانی در تشریح 
پرداخــت این تســهیالت و تعــداد طرح ها تصریح 
کرد: امســال در حوزه روستایی عشایری ٣۴ طرح به 

بانک های عامل )صندوق کارآفرین امید، کشاورزی، 
پست بانک و تعاون( با مجموع اعتبار 5٣ میلیارد و ۴۲ 
میلیــون و ۸۰۰ هزار تومان معرفی شــده که تاکنون 
۱۴ طــرح به مبلغ ۴ میلیــارد و ۱7۴ میلیون تومان با 
ایجاد ۱۱۴ شــغل مســتقیم و ۱٣۲ شغل غیرمستقیم 
پرداخت شده است.وی ادامه داد: ۱۱ طرح نیز در حوزه 
تســهیالت فراگیر به بانک های عامل )توسعه تعاون، 
تجارت، ســپه و رفاه کارگران( بــا اعتبار ۱۴ میلیارد و 

7۲۰ میلیون تومان معرفی شــده که تاکنون ۲ طرح 
بــه مبلــغ ۶۸۰ میلیون تومان برای ایجاد ۲۰ شــغل 
مستقیم و ٣۴۰ شغل غیر مستقیم پرداخت شده است.

نماینده عالی دولت در فیروزکوه اظهار داشــت: ۲۲۶ 
نفر از متقاضیان مشــاغل خانگی نیز تسهیالت خود 
را بــا اعتباری بالغ بر ۲ میلیــارد و ۱۶۱ میلیون تومان 
دریافت کرده اند.این مقام مســئول بیان داشــت: در 
ســال جاری تاکنون ۲۶5 نفر توسط اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی مشــغول به کار شده اند و با احتساب 
اشتغال مستقیم سامانه کارا و مشاغل خانگی این رقم 
به ۶۲5 نفر می رســد که در مقایسه با مدت مشابه در 
سال گذشــته )۱٣9۶( ۱۰۸ درصد رشد داشته است.

فرماندار فیروزکوه ابراز کرد: طبق سرشــماری نفوس 
و مســکن سال 95 نرخ بیکاری در این شهرستان ۶.۶ 

است.این مقام مسئول گفت: نسبت نیروی کار بومی 
بــه غیر بومی حدود 7۰ به ٣۰ درصد اســت که اغلب 
نیروهای غیربومی شرکت ها در بخش های تخصصی 
و حســاس فعالیت دارند.یوسفی جمارانی خاطرنشان 
کرد: جذب ســرمایه گذار، تقویت شرکت های تعاونی 
نیمه فعال، شناسایی رشــته های مهارتی مورد نیاز و 
معرفی کارجویان جهت کسب مهارت، تشویق دانش 
آموختگان دانشگاهی و کارفرمایان جهت شرکت در 
طرح کارورزی و تشــکیل تعاونی توسعه و عمران از 
برنامه های مدیریت شهرستان در راستای اشتغالزایی 

و مهاجرت معکوس افراد به فیروزکوه است.
نماینــده عالی دولت در فیروزکــوه اعالم کرد: با 
اجرای ۴5 طرح مذکور ۴۶۰۰ شــغل مستقیم در این 

شهرستان ایجاد خواهد شد.

پرداخت بیش از ۷ میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغالزایی 

خبر

7 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

 ســتاد تنظیم بازار شهرســتان در اولین روز از توزیع گوشت و مرغ 
دولتی در سطح شهر اقدام به عرضه مستقیم این محصوالت نموده است 
و قیمت پایین این محصوالت و مشــکالت معیشتی مردم سبب به وجود 

آمدن صف طوالتی و اخالل در روند ترافیکی میدان راه آهن گردید.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: پیش از این نیز در سطح  ستاد تنظیم 
بــازار قبل از اقدام به عرضه کاال واحد های صنفی خاص برای این منظور 
اختصاص پیدا می نمود و مشخص نشدن واحد های صنفی برای توزیع و به 
وجود آمدن صف طوالنی ذهنیت بازگشت معیشت مردم به دوران جنگ و 
عرضه کاالهای کوپنی را یادآور شد که برای بسیاری از این صحنه جالب 

جلوه نکرده و نوعی توهین به مردم و خریداران تلقی شد. 
رضا فرازی مدیر جهاد کشاورزی و عضو ستاد تنظیم بازار شهرستان با 
اشاره به این موضوع  گفت: با توجه به نوسانات و افزایش چشمگیر قیمت 
گوشت و مرغ در هفته های گذشته و کاهش قدرت خرید مردم برای تامین 
این کاالهای اساسی با دستور فرماندار مقرر شد این اقالم هر چه سریع تر 

به قیمت مصوب دولتی در بین مردم شهرســتان توزیع شود. فرازی ادامه 
داد: اصوال اجناســی که در قالب طرح تنظیم بازار به عرضه عموم می رسد 
قبل از اقدام به پخش ،شرایط واحد های صنفی بررسی شده تا اقالم طرح 

تنظیم بازار توسط آنها عرضه شود. 
این مقام مسئول افزود: بعد از توزیع مستقیم این اقالم در شهر ارجمند 
و با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی مردم شهر فیروزکوه ،دستور عاجل 
و موکد فرماندار و نماینده عالی دولت برای پخش در شهرستان صادر شد. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با اشاره به اینکه توزیع اقالم طرح تنظیم 
بازار باید در واحد های صنفی که دارای کد اقتصادی هســتند صورت گیرد 
گفت: متاســفانه نبود واحد صنفی معتبر »داری کد اقتصادی« و همچنین 
کمبود ماشــین های یخچال دار سبب شده بود تا مباشر این طرح به طور 
مســتقیم وارد فاز توزیع که متاسفانه شاهد شلوغی و ازدحام بیش از پیش 
جمعیت و ایجاد صحنه های ناشایست که زیبنده شهروندان محترم نبوده 
اســت بوده ایم. فرازی با اشاره به اینکه فروشگاه جانبو واقع در خیابان ۴5 

متری نیز گوشت قرمز وارداتی را به قیمت دولتی توزیع می کند افزود: روال 
و مراحل اداری برای دریافت کد اقتصادی چندین واحد صنفی در شــرف 
اتمام بوده و بی شــک در مراحل بعدی ،توزیع از طریق واحد های صنفی 

شاخص و معرفی شده صورت خواهد پذیرفت.
ســعید کیانی رئیس اداره صمت شهرســتان فیروزکوه نیز در تکمیل 
این خبر به جام جم گفت: پیش از این در راســتای اجرای طرح تنظیم بازار 
و افزایش قدرت خرید مردم شهرســتان در شــهر فیروزکوه و روستاهای 
بخش هــای ارجمنــد و مرکزی نیز اقدام به توزیع گوشــت و مرغ به نرخ 

مصوب دولتی شده بود. 
وی با اشــاره به عامل توزیع برنج دولتی گفت: شــهروندان می توانند 
برای تهیه این کاالی اساســی از پنجشنبه ۱۱ بهمن به واحد صنفی حاج 
میرحسینی در خیابان پاسداران عنوان شده مراجعه نمایند. وی همچنین 
تصریح کرد: ۴۰۰ کیلو گرم گوشت مرغ در فروشگاه جانبو ،واقع در خیابان 

پاسداران در حال توزیع می باشد.

پشت پرده صحنه نامناسب توزیع گوشت و مرغ دولتی 



نماینده مردم فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی در نشست خبری با 
خبرنگاران گفت: وقتی کشــور در رکود باشد سالی سه میلیون بیکار به جمع 
بیکاران اضافه می شــود و قطعا آمار غیررســمی بیشتر اســت؛ این مسئله 

شهرستان فیروزکوه را هم شامل می شود.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: قاســم میرزایی نیکودر جمع اصحاب 
رســانه در خصوص گازرسانی به دهستان پشتکوه گفت: غیر از سله بن و چند 
روســتای مجموعه زرین دشت که یک ســال و نیم گذشته پیگیری های آن 
انجام شد و باالخره به نتیجه رسید، در شهرستان فیروزکوه مجموعا ۲۸ روستا 
گاز نداشــتند؛ با بررسی های انجام شــده به دلیل کاهش سرانه جمعیتی در 
روستاهای پشتکوه هزینه هر علمک گاز باالی 5۰ میلیون است و این صرفه 
اقتصادی ندارد؛ با شــیوه جدیدی ۸ خوشــه برای شهرستان تعریف کردیم و 
۲۲ بهمن استارت گازکشی این ۸ خوشه زده خواهد شد؛ یکی از این ۸ خوشه 

دهستان پشتکوه است؛ این مصوب و تامین بودجه شده است.
وی در پاســخ به پیگیری و اقدامات انجام شــده در خصوص اشتغالزایی و 
بحث عدم به کارگیری نیروهای بومی در کارخانه ها و شرکت های شهرستان 
اذعان داشــت: معضل بیکاری سراسری اســت؛ وقتی کشور در رکود باشد 
سالی سه میلیون بیکار به جمع بیکاران اضافه می شود و قطعا آمار غیررسمی 
بیشــتر است؛ این مسئله شهرســتان فیروزکوه را هم شامل می شود؛ کمیته 
اشــتغالزایی در استان و شهرستان مفصل در این خصوص بحث داشته اند که 
تمام مجموعه های شرکت های فعال در شهرستان 7۰ درصد نیروهای خود را 

به نیروهای بومی اختصاص دهد و احتماال مصوبه این تصمیم برای ماه آینده 
اجرایی خواهد شــد؛ برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل در شهرستان ما هنوز 
گرفتار این مسئله هستیم که نمی پذیریم سرمایه گذار برای منفعت خود وارد 
شهرســتان می شود؛ مشکالتی برای سرمایه گذارانی که در شهرستان فعال 
هستند وجود دارد که باعث کاهش خطوط تولید شده است؛ باید شهر را شورای 

شــهر اداره کند و از امکاناتی که در اختیار دارد برای مردم اســتفاده کند؛ قطعا 
فیروزکوه شهرستانی است که ظرفیت های بی نظیری در حوزه گردشگری و 

صنعتی دارد و باید برنامه ریزی برای این مسئله انجام شود.
میرزایی نیکو در ادامه با اشاره به وضعیت دانشگاه آزاد و تعدیل نیرویی که 
در این واحد دانشــگاهی اتفاق افتاده است بیان داشت: متاسفانه دانشگاه آزاد 
را در شهرستان یک بعدی برنامه ریزی کردند و فقط به عنوان دانشگاه از آن 
استفاده شود و بهتر بود کاربردی تر طراحی و برنامه ریزی می شد؛ می توانست 
خوابگاه ها و هتل ها و مجموعه اســتراحتگاهی هم در نظر گرفته شود؛ باز هم 
اختیار در دست روسای دانشگاه هاست؛ آنها می توانند برنامه ریزی کنند و فقط 
متمرکز روی دانشــجو نباشند؛ شیوه های دیگر را برای فعال کردن دانشگاه 
اســتفاده کنند؛ آموزش های موقتی در این واحد دانشگاهی می توان در نظر 
گرفت و با توجه به شــرایط آب و هوایی و گردشــگری که این شهرســتان 
دارد متقاضــی برای کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی زیاد خواهد بود؛ گمان 

می شود مسئولین دانشگاه آزاد هم اراده انجام این کارها را هم ندارند.
وی در خصوص بحث جبران خســارات کشاورزانی که دچار سرمازدگی 
شده اند تصریح کرد: فکر می کنم اولویت اول و تمام کشاورزانی که بیمه بودند 
جبران خسارات را دریافت کردند قرار بود وام آنها تا ۴۰ تومان تسهیل شود و 
همه بانک ها این را انجام می دهند و برخی بانک ها همانند بانک کشــاورزی 
باالی ۱۰۰ تومان را هم انجام می دهد؛ مشــکل کوچکی وجود دارد که بانک 

مرکزی باید اعتبار را ابالغ کند.  

رمز گشایی از موضوع بیکاری تا وضعیت منفعل دانشگاه آزاد
w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

خرم آن روز کزین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم وز پی جانان بروم
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب
حافظمن به بوی سر آن زلف پریشان بروم

به همت شــورای اسالمی و دهیاری روستای حصاربن مراسم جشن انقالب با حضور سیدروح 
اهلل حسینی بخشدار مرکزی ، اعضای شورای اسالمی ، دهیار ومردم انقالبی این روستا برگزار گردید 
در این جشــن انقالب بخشــدار مرکزی با بیان ســخنانی گفت: خبرنگار جام جم فیروزکوه: انقالب 
شکوهمند اسالمی به واسطه اراده و خواست ملت که همین مردم بخشی از آن بودند در مقابل سلطه 

نظام طاغوت رقم خورد
آن روز اعتقاد بر این بود که روستاهای ما دارای امکانات باشند اما امروز تفاوت یک روستا با شهر 
فقط در زیبایی و سرســبزی آن و آب و هوای خوب روستاهاســت.ما امروز وارث یک نظام مقدس 
هســتیم، مقدس بودن این نظام بســتگی به اعمال و رفتار دارد امروز مسئله مهم جامعه ما همدلی و 
وفاق بیشتر است که هدف دشمن نیز ایجاد نفاق است. انشااهلل که امید دشمنان نظام را به یاس تبدیل 

خواهیم کرد. 

رئیس اداره صنعت شهرستان فیروزکوه از آغاز سومین دوره طرح توزیع الستیک دولتی با نرخ 
ارز ۴۲۰۰ تومان در بین ناوگان سنگین درون شهری و برون شهری شهرستان فیروزکوه خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: کیانی گفت: در این طرح عالوه بر ارائه مستندات الزم به اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای برای ناوگان ســنگین برون شــهری و بارنامه ای دو دوره الستیک با 
ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان و در بین ناوگان سنگین معادن شهرستان نیز توزیع شده است کیانی با اشاره 
به اینکه به هر ناوگان برابر با سند مالکیت ارائه شده یک جفت الستیک تخصیص پیدا می کند گفت: 
در این راســتا و برای سهولت بهره وری ناوگان ســنگین شهری و پیمانکاری اعم از جرثقیل، ادوات 
ســنگین مکانیکی و کامیون ها نیز هر کدام یک جفت تخصیص پیدا نموده اســت. این مقام مسئول 
تصریح کرد: در این طرح به ناوگان عمومی حمل و نقل شــهری نیز تا به حال 5 ســری به تعداد ۲۰۰ 

حلقه الستیک با برند دنا و بارز نیز تخصیص پیدا نموده است. 
وی عاملیت فروش ســهرابی را عامل رسمی این اداره برای توزیع الستیک با ارز دولتی دانست و 
گفت: خوشــبختانه از آغاز و وارد فاز اجرایی شــدن این طرح مشکل خاصی در این زمینه نبوده و روند 
مناسب تخصیص و توزیع الستیک های دولتی در فیروزکوه سبب تعجب شهرستان همجوار گردید. 
کیانی به واردات الستیک های برند خارجی با ارز دولتی نیز اشاره کرد و افزود: در طرح توزیع الستیک 
با ارز دولتی هم از محصوالت داخلی و هم از محصوالت خارجی نیز اســتفاده شده است. رئیس اداره 
صنعت شهرســتان فیروزکوه خاطر نشان کرد: قیمت ارائه شده الستیک با قیمت دولتی در مقایسه با 
نمونه های آزاد در بازار تفاوت فاحشی داشته و امید واریم انجام این روند سبب سهولت در امر خدمت 

رسانی رانندگان شود. 
وی در خصوص محدودیت های اجرای این طرح گفت: طبیعتا ناوگان هایی مانند تریلر ها از تعداد 
حلقه های بیشــتری استفاده می کنند که طبیعتا مشروعیت بیشتری برای استفاده از این طرح نسبت 

به ناوگان ۱۰ چرخ و ۶ چرخ دارند.

جشن انقالب در روستای حصاربن 
برگزار شد

 طرح توزیع الستیک دولتی 
در ایستگاه سوم 

 بــا حکم علیرضا خباززاده، مدیــر انجمن خیریه 
حمایــت از بیمــاران کلیوی در شهرســتان فیروزکوه 

منصوب شد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: درحکم مدیراستان 
تهران خطاب به علی اکبر حســینی آمده است: با عنایت 
به حســن شهرت، عملکرد و تجارب جنابعالی و خانواده 
محترم درامورخیریه بدینوســیله شما را به سمت مدیر 
انجمن بیماران کلیوی درشهرستان فیروزکوه منصوب 
می نمایــم. امیدوارم با اســتعانت از درگاه حضرت حق 
در راه خدمــت صادقانه به بیماران کلیوی شهرســتان 
فیروزکوه براساس مفاد اساسنامه انجمن خیریه حمایت 
از بیماران کلیوی ایران و آئین نامه ها و دستورالعمل های 
ابالغی موفق و موید باشید.حسینی نیز در این خصوص 
وجود مشکالت فراوان بیماران کلیوی دراین شهرستان 
راعلت اصلی تمایل به فعالیت دراین انجمن دانســت و 
بیــان کرد: با توجه به اینکه پــدرم ازخیرین این انجمن 

بوده اندعالقه زیادی را جهت خدمت رسانی به بیماران 
کلیوی داشــتم و درحــال حاضر نیز درصدد ســاخت 
دفترانجمن وکلینیک تخصصی کلیه هســتیم تا بتوانیم 
خدمات مناسبی را به بیماران این شهرستان ارائه کنیم.

 مدیرجدیــد انجمــن حمایــت ازبیمــاران کلیوی 
شهرســتان فیروزکوه در رابطه بــا برنامه های آتی این 
انجمــن افزود:در بــدو امربا همــکاری انجمن مرکز، 
حامیان انجمن به مجموعه اضافه خواهند شــد و پس از 
آن درزمین اهدا شده پس ازتعیین تکلیف مالکیتی دفتر 

انجمن احداث و تجهیزخواهد شد.
 وی ادامــه داد: با توجه به اینکه مرکزدیالیز فیروزکوه 
پاســخگوی نیازهای بیماران کلیوی این شهرســتان 
نیست ، پس از احداث دفتر انجمن در نظر است تا کلینیک 
تخصصی بیماران کلیوی نیز درانجمن فیروزکوه ایجاد 
شود تا بیماران با شرایط بهتری تحت دیالیز و درمان قرار 

گیرند. 

مدیرانجمن حمایت از بیماران کلیوی منصوب شد


