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 21 مهر، آغاز طرح 
آمار گیری روستایی

 جشنواره شعر بسیج استان تهران 
به کار خود پایان داد

مســئول کانون بســیج هنرمندان ودبیر هشــتمین جشنواره شعر بسیج اســتان تهران بیان کرد: این جشنواره که به همت ناحیه مقاومت 
بسیج شهرستان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فیروزکوه در سالن آمفی تاتر مجتمع آفرینش برگزار شد در دو بخش موضوعی، دفاع 
مقدس بر گرفته از فرهنگ عاشــورا  ، آیینی  و حمایت از کاالی ایرانی در بخش آزاد، کالســیک ، نو، نیمایی ، ســرود و ترانه بود که 75 

نفر از شهرســتان ها ی استان تهران درآن ...
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تقدیر از بانوان کوهنورد فیروزکوه 

پیوند درخت گردو؛ گوشه ای از 
مدیریت شایسته جهاد کشاورزی

 مدیر جهاد کشــاورزی فیروزکوه در اســتان تهران اعالم 
کــرد: بــرای اولین بار در کشــور یکی از کشــاورزان این 
شهرســتان درختان مســن باالی 60 سال و قطور گردو را 

پیوند زد. 
رضا فرازی گفت : ســید مجید حســینی کشــاورز نمونه 
فیروزکوهی سال 96 در استان تهران، با 30 سال تجربه به 
مدت پنج ســال اســت که روی این شــیوه طرح پیوند زنی 
درختان گردو در روســتای مهاباد این شهرســتان فعالیت 
می کند.وی تفاوت این روش پیوند را در قطر درختان و سن 
باالی آنها اعالم و بیان کرد: همچنین این روش که از سال 

گذشــته به بهره برداری رسیده با کمترین درصد... 4 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

 نسبت کاخ سفید 
 و حمله تروریستی 

در اهواز

پارک کوهستان 
به بخش خصوصی 

واگذار شد 
پارک کوهســتان که یکی از قدیمی ترین مکان های 

تفریحی و تفرجی شهرستان بوده بعد از ...

3

2
فیروزکوه

مراســم تجلیل از آتشنشــان ها همزمان با 7 مهر با حضور فرماندار، شــهردار ، اعضای شــورای شــهر، مسئوالن  اداری و آتشنشان های شهرستان 
فیروزکوه برگزار شد  

تجلیل از آتشنشان های فیروزکوه
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مالقــات مردمی یوســفی جمارانی، فرماندار شهرســتان با 
شهروندان: فرماندار روز دوشنبه ۲ مهر در محل سالن اجتماعات به گفتگو 

نشست. 
 فرماندار شهرســتان در این دیدارهاي صمیمي ضمن شــنیدن و بررسي ابعاد 
مختلف مشــکالت شــهروندان دستورات الزم را به هر یک از مدیران مربوطه 

براي رفع مشکالت صادر کرد.

بازدید از منطقه پانصد دستگاه  :بتول کیانی عضو شورای اسالمی شهر 
به همراه  مسئول فضای سبز شهرداری فیروزکوه  به منظور بررسی مسائل و 

مشکالت منطقه پانصد دستگاه از این منطقه بازدید کردند.

برگزاری جلسه شــورای بهداشت بخش ارجمند :جلسه شورای 
بهداشت بخش ارجمند به ریاست حسن زاده بخشدار ارجمند و با حضور مسئولین 
ادارات ذیربط شهرستانی، مسئولین بخش و دهیاران روستاهای بخش ارجمند 

در محل بخشداری ارجمند برگزار شد . 

محتکران خائن هســتند:  امام جمعه فیروزکوه گفت: کاری که دشمنان 
در جنگ سخت انجام می دهند محتکران در جنگ اقتصادی می کنند، کار آنها 

خیانت است و قوه قضاییه باید با آنها شجاعانه و مقتدرانه برخورد کند.
بازســازی یک مدرســه : مدرســه 50 ساله باقرالعلوم  ) ع(فیروزکوه توسط یک 

خیر بازسازی شد.

آغاز ســال تحصیلی :همزمان با فرا رســیدن اول مهر و آغاز بهار تحصیلی 
، 5۱۱0 دانش آموز فیروزکوهی سال تحصیلی را آغاز کردند.

تشــدید نظارت بر سرویس های مدارس : جلسه توجیهی _آموزشی رانندگان 
ســرویس مدارس باحضور ســرهنگ فاضلی فرمانده انتظامی سرگرد روزبه 
،رئیــس پلیــس راهور، باطبی رئیس ســازمان مدیریــت حمل و نقل عمومی  

شهرداری و مسئولین شرکت های ساماندهی سرویس برگزار شد.

عدم نصب عالئم مناسب دید در شب در محدوده سرعتگیرها:زمانی 
که آرام آرام به حریم استحفاظی شهر فیروزکوه در محدوده میدان امیری فیروزکوهی 
وارد می شــویم به دلیل نبود عالئم هشــدار دهنده ترافیکی  دید در شب ،عدم نصب 
شــبرنگ یا رنگ آمیزی نا صحیح ســرعتگیر ها باید به ناگاه ســرعت را کاســته یا 
عطایش را به لقایش بخشیده و با سرعت از آن رد شویم. از مسئولین شورای ترافیک 

و پلیس راهور شهرستان تقاضای رسیدگی به این  موضوع را دارم.
سجاد شعبانی 

چرا فکری به حال منطقه شهید فامیلی نمی کنید :با توجه به فرا رسیدن 
سال تحصیلی و افزایش تردد خودروها و عابرین پیاده متاسفانه سکنه  این خیابان 
همچنان به دلیل نبود آسفالت در رنج و عذاب هستند ،به نظر شما  بلوار کشی  بدون 
توجیه و هدر دادن منابع مالی مهم تر اســت یا آســفالت منطقه ای که صدها نفر در 

آن زندگی می کنند؟
ضرغام عالیشاه  

چرا انتقال مبلغ  بین بانکی شامل هزینه می شود؟: در گذشته  هیچ هزینه 
انتقالی شــامل کارت هایی که مبدا و مقصد آن از یک بانک بوده نمی شــده است اما 
در حدود چند ماه اســت که انتقال وجه بین بانکی  شــامل ۲50 ریال  هزینه می شــود 
، شــاید این مبلغ بســیار ناچیز باشــد اما باید دانســت  هیچ هزینه ای برای  چنین 
تراکنش هایی که از یک سرور مشترک اطالعاتی استفاده می کنند به بانک عامل 

تحمیل  نمی شود! پس دریافت این هزینه منطقی نمی باشد.
حسینی 
کندی روند انجام کار در برخی از نهاد های دولتی :بســیار مشــاهده شده 
است   با مراجعه به برخی ادارات برای انجام امور جاری علی رغم نبود ارباب رجوع 
فراوان، امور مردم به کندی صورت می گیرد ،از فرماندار شهرستان به عنوان نماینده 

عالی دولت تقاضای رسیدگی داریم. 
یک تماس 

کمرنگ بودن امکانات خدماتی و رفاهی در جاده قدیم مازندران:  بنا 
به گفته شهروندی نبود خط تاکسیرانی  ، نبود روکش آسفالت مناسب  و نبود مرکز 
خرید متمرکزی مانند جمعه بازار موجبات مشــقت و ریاضت ســکنه این منطقه را 
فراهم آورده اســت. این شــهروند معتقد اســت که چرا   در روز تعطیل مرکزی مانند 
جمعه بازار در این منطقه دایر نمی شود و چرا سازمان مدیریت حمل و نقل عمومی 

شهرداری فکری به حال تمهید خط تاکسیرانی برای این منطقه نمی کند.

نمایشی  از یک اقتدار 
به مناســبت هفته دفاع مقدس رژه 
نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان 
فیروزکوه با حضور ســردار محمود 
چهارباغی، فرماندار شهرستان، امام 
جمعــه، اعضــای شــورای تأمین، 
مســئولین و کارکنــان ادارات و 
بسیجیان شهرستان در 3۱ شهریور 

در شهر فیروزکوه برگزار شد.
ســردار چهارباغی از سرداران ستاد 
فرماندهی کل قوا و فرمانده توپخانه 
ســپاه در دوران دفــاع مقــدس، در 
سخنانی  گفت: مسئوالن اقتصادی 
باید شهدا را الگوی خویش قرار دهند 
و اگــر نمی تواننــد، کار را به کاردان 
بسپارند. وی گفت: تمام آحاد جامعه 
در همه روستاها و شهرها ایستاده اند 
تا یاد شــهدا را زنــده نگهدارند و اگر 
خطری کشور را تهدید کرد به صحنه 
بیاینــد. چهار باغی تاکید کرد: الزمه 
این کار این اســت که مسئوالن قشر 

آســیب پذیر را در نظر بگیرند و برای 
آنهــا تالش کنند، چرا که این قشــر 
همواره کشــور را حمایت می کنند. 

سپس امام جمعه فیروزکوه نیز دراین 
مراسم با بیان سخنانی  اظهار داشت: 
تا زمانی که نهضت عاشورا و فرهنگ 

ایثار، جهاد، امامت و والیت به عنوان 
باور میــان مردم و ســربازان نظام 
جمهوری اسالمی ایران است هرگز 
از فرمــان امامت تخطی نمی کنند و 
هیچ دشــمنی نمی تواند به حریم ما 
تجاوز کند. حجت االســالم ســید 
مهدی امیری ارجمند ادامه داد: امید 
است با دلسوزی اغلب مسئولین نظام 
و هدایت هــای مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( از این برهه حســاس 
کشــور عبور کرده و به عنوان قدرت 

برتر منطقه و دنیا مطرح باشیم.
 وی تأکید کرد: احراز دین مبین اسالم 
نیاز به هزینه دارد؛ اگر بحث اسالم و 
قرآن در میان باشــد، هزاران شهید 
تقدیم کرده و خواهیم کرد. هفته دفاع 
مقدس از 3۱ شهریور همزمان با آغاز 
جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه 
ایران شــروع شــده  و تا 6 مهر ادامه 

دارد.

چند خط خبر حرف حساب

پارک کوهستان که یکی از قدیمی ترین مکان های 
تفریحی و تفرجی شهرســتان بوده بعد از تجهیز به 
ادواتی چون زیپ الین و پل معلق و با اورهال شــدن 
تجهیــزات موجود برای بهره وری بیشــتر به بخش 
خصوصــی واگذار شــد. مدیریت جدیــد این مکان 
گردشــگری برای تســهیل در روند رفاهی  و آرامش 

شــهروندان  اقدام به دایر نمودن کانکس هایی برای 
اسکان شبانه مسافرین نموده و همچنین وجود نماز 
خانه و ســرویس بهداشــتی آرامش استراحت شبانه 
برای مسافرین  را دو چندان کرده است. مدیریت این 
مکان تفریحی در نظر داشــته در صورت اســتقبال 
مناســب شــهروندان از امکانات موجود، در فازهای 

بعدی امکاناتی چون جامپینگ و غار سوئیت را به آن 
بیفزاید. ضمن تشــکر از شهرداری و اعضای شورای 
شهر به سبب بستر سازی مناسب این مکان تفریحی 
؛بی شــک اســتقبال و حمایت  همه جانبه  مردم فهیم 
از امکانــات موجود عاملی بر قوت قلب مجری طرح 

و توسعه آن خواهد شد.

رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
فیروزکوه از دســتگیری دو گروه شکارچی غیرمجاز 

همراه با سالح شکاری غیرقانونی خبر داد.
محمد فریدی افزود: ماموران مســتقر در محیط بانی 
ارجمند، حین گشــت زنی و کنترل منطقه، دو گروه 

شکارچی غیر مجاز را دستگیر کردند.
به گفته وی در حال حاضر هیچ پروانه ای برای شکار 
صادر نشده است و هرگونه ورود بدون هماهنگی به 
شــکارگاه ها غیرمجاز تلقی می شــود.فریدی اظهار 
کرد: از یک گروه از شکارچیان غیر مجاز دستگیرشده 

دو کیلوگرم گوشــت قوچ کشف شده است.وی تاکید 
کرد: کشف حتی ۱00 گرم گوشت از شکارچیان غیر 
مجاز، مجازات شکار یک راس حیوان را دارد.فریدی 
گفت: پرونده تخلف این شکارچیان غیر پس از تکمیل 

و طی روند قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

پارک کوهستان به بخش خصوصی واگذار شد 

شکارچیان غیرمجاز دستگیر شدند 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.

مسئول کانون بسیج هنرمندان ودبیر هشتمین جشنواره شعر بسیج استان تهران 
بیان کرد: این جشنواره که به همت ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی فیروزکوه در سالن آمفی تاتر مجتمع آفرینش برگزار شد در دو 
بخش موضوعی، دفاع مقدس بر گرفته از فرهنگ عاشــورا  ، آیینی  و حمایت از 
کاالی ایرانی در بخش آزاد، کالســیک ، نو، نیمایی ، ســرود و ترانه بود که 75 نفر 
از شهرستان ها ی استان تهران درآن شرکت نمودند.احمدرضا هراندهی افزود: 
از این تعداد 3۲0 اثر ارســال گردید که ۱9 نفر توانســتند از ســوی هیئت محترم 

داوران  مقام برگزیده و شایسته تقدیر را کسب کنند.

به میزبانی فیروزکوه و با اعالم برترین ها؛

جشنواره شعر بسیج استان تهران به کار 
خود پایان داد
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چند روز پیش  مردم خوزســتان در تکریم و تعظیم 
شهدای حادثه تروریستی اهواز سنگ تمام گذاشتند.

این حضور تاریخی پاسخی به شرارت دشمنان اسالم 
بود. شــهادت مظلومانه عــده ای از هموطنان ما در 
جریان حادثه تروریســتی اهواز، دل همه ایرانیان را 
به درد آورده است. جنایتی که ایاالت متحده آمریکا 
،متحــدان غربی و مهره های عربی آن در اهواز رقم 
زدند، از ابعاد و زوایای مختلفی قابل تحلیل و بررسی 
است. آنچه در این خصوص موضوعیت دارد، »مصدر 
یابی حادثه« و پیوند قطعات پازلی است که از سوي 
ایاالت متحده آمریکا و عمال آن چیده شده است. 

    اگرچه ایاالت متحده آمریکا ســعی دارد خود را از 
حادثه تروریستی اهواز مبرا جلوه دهد، اما نقش دولت 
ترامپ در این حادثه به اندازه ای پررنگ اســت که 
حتــي نزدیکان وی مانند جان بولتون و مایک پمپئو 
نیز قدرت شــانتاژ و توجیه خود را در قبال این فاجعه 
از دســت داده اند. در اینجا تفکیکی میان تروریســم 
مولــد )آمریکا و متحدان آن ( و تروریســم میداني) 
گروه هــای  عملیاتــي وابســته به غــرب و رژیم 
صهیونیستی  ( وجود ندارد. یکي از مواردی که ایاالت 

متحده آمریکا در صدد القاي آن در ذهن افراد است، 
تفکیک میان حامیان و مهره های  تروریســم است. 
این در حالی  است که نگاه شبکه ای  و جامع نسبت 
به وقایع تروریســتی مانع از این تفکیک و در نتیجه 
خطاي محاســباتی ما خواهد شد. در نسبت سنجی  
میان تروریســم میدانی  و تروریســم دولتی  باید این 
واقعیــت را در نظــر گرفت که مصدر و کارکرد هر دو 
یکسان است.نکته دیگري که در این خصوص باید 
مدنظر قرار گیرد، تالشــهاي خاص دولت ترامپ در 
حمایت از گروههای تروریســتی و منفور ضد ایرانی 
) طی دو ســال اخیــر( می باشــد. رودی جولیانی،  
سرپرســت تیم حقوقی ترامپ و شــهردار ســابق 
نیویورک از جمله حامیان منافقین محسوب مي شود. 
در جریان نشستی  که اخیرا در نیویورک برگزار شده 
است نیز جولیانی  و عده ای  از اعضای دولت ترامپ 
حمایــت خود را از مهره هــای نفاق اعالم کرده اند. 
بدیهي است که حمله تروریستی در اهواز، »خروجی 
عملیاتی « همنشــیني هاي پنهان و آشکار اعضاي 
کاخ ســفید و گروهک هاي تروریســت ضد ایراني 
محسوب مي شود. ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی 

اعم از جمهوری خواه و دموکرات، 4 دهه اســت که 
هدایــت عملیاتــی، فکــری و تســلیحاتی و مالی 
گروهک های تروریستی ضد ایرانی را بر عهده گرفته 
و از هیچ گونه تالشــی بــراي ایجاد یا القای بحران 
امنیت در ایران فروگذار نکرده اند. بنابراین در تمرکز 
بر فاجعه اهواز، نباید از منشــا و مصدر اصلی حادثه 
غافل شده یا آن را به حاشیه راند.ما در اینجا نه با یک 
»گروهک تروریستی مستقل«، بلکه با یک »شبکه 
پیچیده و بزرگ« مواجه هستیم که میان هدایتگران 
اصلــی) آمریــکا ، انگلیس و رژیم صهیونیســتی(، 
هدایتگرایان واســطه ) ارتجاع عــرب( و مجریان 
عملیات ) اعضای گروهک های تروریستی( ارتباطی 

مستقیم و عمیق وجود دارد. 
بدون شــک هزینه اقدام تروریستی اخیر در اهواز را 
نــه تنها عوامل میدانی این حادثه، بلکه همه اعضا و 
اجزای این شــبکه تروریســتی خطرناک پرداخت 
خواهند کرد. موضوعی که از ســوی مقامات امنیتی 

کشورمان نیز نسبت به آن تاکید شده است.
 محمد مرادپور، سرپرست روزنامه 
جام جم در شهرستان فیروزکوه

تراکم باالی خودروهای ســواری در شــهر  که می توان 
مقیاس یک خودرو برای هر خانواده را در نظر گرفت به 
حدی شــده اســت که در هنگام غروب یا در زمان اوج 
ســاعت کاراداری عمال هیچ جای پارکی در شهر  یافت 
نمی شود و این موضوع  به سوهان روحی برای بسیاری 

از مردم تبدیل شده است.
وجود دو ایســتگاه عمال بال استفاده تاکسی در محدوده 
بانک توسعه و  تعاون و میدان معلم و نصب  عالیم هشدار 
دهنده مبنی بر اعمال جریمه ســبب شــده است  که در  
اکثر اوقات شــبانه روز این مکان ها بال اســتفاده بماند و 
بســیاری از رانندگانــی که جای مناســبی برای پارک 
خودروهــای خویــش پیدا نمی کننــد  به ناچار برخی از 
قوانیــن را نقــض و به صورت دوبله یا در ورود ممنوع ها 

اقدام به پارک خودروهای خویش می نمایند .
البته نظارت مناسب پلیس راهور تا حدی مفید واقع شده 
و  انعطــاف مناســب ایــن نیروهای خــدوم درپارک 
خودروهای اطراف میدان معلم به صورت نسبی رضایت 

خاطر شهروندان را فراهم آورده است.

اما مشکل اصلی بار ترافیکی شهر در دو موضوع اصلی 
خالصه می شود:

۱-تعــدد باالی خودروهای تک سرنشــین :با توجه به 
اینکه اکثر امور مردمی و اداری  در حدفاصل میدان معلم 
تا شــهرک ولیعصر خالصه می شــود استفاده از ناوگان 
عمومی و تاکســی های درون شــهری تا حدی مناسب 
می تواند از تعدد خودروهای تک سرنشــین کاسته تا به 
واســطه آن بار ترافیکی از روی دوش خیابان پاسداران 

برداشته شود. 
۲-توجه به عالئم راهنمایی  و رانندگی  :به کرات مشاهده 
شده که بسیاری از رانندگان بدون توجه به عالمت ورود 
ممنــوع  و با نــگاه حق به جانبی وارد خیابان هایی چون 
مطهری از ســمت ســوپر مارکت ولیعصر ،کوچه شهید 
اســفنجی از ســمت خیابان پاسداران و خیابان چشمه از 
ســمت خیابان پاسداران شده  و در تقابل با خودروهایی 
که در مقابل آن ظاهر می شــوند از وقت خویش و مردم 
را صــرف عقــب و جلو کردن و یافتن راهی برای خروج 
هســتند که این موضوع بر خودروهای پشــت سری نیز 
تاثیر و در نگاهی عمیق تر بر کل شریان تاثیر گذار خواهد 

شد. 
3- عدم روکش مناســب آسفالت  برخی از نقاط خیابان 
پاسداران :وجود ناهمواری های موردی در چند نقطه از 
خیابان پاسداران و اعمال نگاه محتاطانه توسط  رانندگان 
در گذر از آنها سبب کاسته شدن ناگهانی سرعت  و تاثیر 

گذاری آن بر کل جریان  ترافیکی خواهد شد. 
4- عدم فرهنگ مناســب آمد و شــد توســط عابرین 
:متاســفانه در هیچ کجای ایران چنین فرهنگی در بین 
عابرین پیاده وجود ندارد ؛ علی  رغم وجود پیاده روهای 
قابل قبول در خیابان پاسداران به فراوان مشاهده می شود 

مردم از حواشــی خیابان عبور کرده و و عرصه را برای 
خودروها تنگ می کنند ،تردد از پیاده رو ها توسط عابرین 
نیز می تواند نقش مناسبی  در کاسته شدن از بار ترافیکی 

داشته باشد.
5- نصب چراغ قرمز :اصوال نصب چراغ قرمز به منظور 
تعییــن زمانبنــدی برای عبور خودرو ها در چهار  راه ها و 
محل تالقی چند خیابان انجام می شود ،اما نصب چنین 
چراغی در میدان معلم کامال حس می شود ،چرا که یکی 
از اصلی ترین مشکل تردد در  محدوده میدان معلم عدم 
تعییــن حق تقدم خودروهای خروجی از میدان راه آهن 

به خیابان پاسداران  و بالعکس می باشد.
6- تصمیمات نا مناســب  شــورای ترافیک :زمانی که 
ایســتگاه شهرک ولیعصر با تصمیم شورای ترافیک به 
روبروی کوچه شهید لوبندی انتقال پیدا کرده بود انتظار 
آن نیــز می رفــت که در آینده ای نه چندان دور مجددا به 

منزلگاه اصلی خویش بازگردد. 
مانوس شــدن مردم به وجود ایستگاه تاکسی در خیابان 
راه آهــن و تغییــر این الگــوی رفتاری بــرای انتقال 
ایســتگاه هایی مانند شــهرک کوهسار و دشت ناصر به 
خیابان پاسداران نیز تاثیرات نا مناسب بر روند ترافیکی 
شهر داشته چرا که این ایستگاه ها عمال درخیابان اصلی 
واقع و ورود و خروج تاکسی ها به موقیعت تعبیه شده نیز 

سبب ایجاد انسداد و بار ترافیکی می شود. 
عواملی چون لزوم فرهنگ مناســب خودروها و عابرین 
،عدم اســتفاده از خودروهای تک ســر نشــین ،داشتن 
رفتاری منعطفانه و پرهیز  از تند خویی و  نظارت مناسب 
پلیس  راهور بر اجرای قانون می توانند دســت به دســت 
هم داده تا بار ترافیکی خیابان پاسداران روان جلوه کند.
مسعود حسینی

ترافیک سنگین خیابان پاسداران؛

نسبت کاخ سفید و حمله تروریستی در اهوازاز فرهنگ نامناسب تردد تا فراهم نبودن زیر ساخت ها
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هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان
حافظکاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه دوشنبه 9 مهر 1397  شماره 5214

بهنام کیا، در یک قدمی  هیئت رئیســه اتاق 
اصناف ایران

بهنــام کیاء رئیس اتاق اصناف شهرســتان 
فیروزکوه موفق شــد بــه عنوان نماینده اتاق 
اصناف فیروزکوه دومین رای از انتخابات اتاق 
اصناف اســتان تهران را از آن خود کند و نایب 

رئیس این اتاق شود.
 وی در این خصوص به جام جم  گفت: به منظور 
ضابط مند کردن امور مربوط به صنوف ایران 
مجمعی تحت عنوان اتاق اصناف ایران تشکیل 
شــد. وی اظهار کرد:  عضویت در این مجمع 
سلســله مراتبی بوده و شــخصی می تواند وارد این مجمع شود که منتخب صنوف 
اســتان تهران باشــد. رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه با اشاره به اینکه ۱7 
شهرســتان در   اتاق اصناف اســتان تهران نماینده  داشــته اند گفت:از ۱49 نماینده 
،7۱ نفر برای عضویت در هیئت رئیسه ثبت نام کرده که بنده از مجموع آرای ماخوذه 
نفر دوم و نایب رئیس  این اتاق شــدم.  رئیس اتحادیه خواربار فروشــان شهرستان 
تصریح کرد : انتخابات اتاق اصناف ایران ۲5 آبان برگزار و بنده نیز به عنوان نماینده 

اتاق اصناف استان تهران نامزد عضویت در هیئت رئیسه این اتاق می باشم. 

تقدیر از بانوان کوهنورد فیروزکوه 

از ۱4 بانوی کوهنورد فیروزکوهی که قله دماوند را از مسیر جدید فتح کردند تقدیر 
شد.

سرپرست تیم کوهنوردی بانوان فیروزکوه گفت: تمرینات مستمر  این تیم با شرکت 
40 کوهنورد خانم از تیر سال گذشته زیر نظر مربیان فدراسیون آغاز شد.علی مقیم 
افزود: پس از یک ســال تمرین ۱4  نفر از این بانوان برای صعود به قله دماوند از 
مسیر جدید و صعب العبور انتخاب شدند. وی گفت: این تیم  ۱4 نفره زیر نظر هیئت 
کوهنوردی شهرستان  به همراه سه مربی؛  سوم مرداد عازم این قله شدند .سرپرست 
تیم کوهنوری بانوان فیروزکوه افزود: مسیر بین  غرب و  جنوب غربی  567۱ متری 
قله دماوند پس از دو روز توسط این تیم فتح شد. مقیم تصریح کرد: قرار است این 

مسیر جدید  به نام بانوان کوهنورد فیروزکوهی ثبت شود.

21 مهر، آغاز طرح آمار گیری روستایی
جلســه ای در خصوص طرح 
آمارگیــری از ویژگی های 
مسکن روستایی به ریاست 
یوســفی جمارانی فرماندار 
فیروزکــوه و با حضور کیانی 
رئیــس اداره بنیاد مســکن 
شهرســتان و دهیــاران و 
اعضای شــورای اسالمی، 
شــنبه ۲4 شهریور در سالن 
اجتماعات فرمانداری برگزار 

شد.
فرماندار شهرستان فیروزکوه 
با تاکید بر اهمیت آمارگیری اظهار داشــت: رکن برنامه ریزی در تمام 
کشورها داشتن اطالعات دقیق از وضع موجود است، چرا که تا اطالعات 
جامع در دست نباشد نمی توان جهت گیری صحیح داشت و در نهایت 
هدف نهایی و مطلوبی را ترســیم کرد. یوســفی جمارانی تأکید کرد: 
مســئله ای که می تواند در حوزه توســعه روســتایی بسیار موثر باشد، 
اطالعاتی در خصوص ابنیه روستاســت؛ چرا که با در دســت داشــتن 
اطالعات دقیق از واحدهای مســکونی روســتایی در خصوص نیاز به 
تســهیالت نوســازی و مقاوم سازی دولت می تواند اعتباراتی را برنامه 

ریزی کند.
یوســفی جمارانی گفت: شرایط فیروزکوه شرایط خاصی در آمارگیری 
اســت و بایــد مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، چــرا که جمعیت در فصول 
مختلف بسیار متغیر است. در تالش هستیم تا آمارگیری ها در تابستان 

که بیشترین جمعیت ساکن هستند انجام شود. 
وی افــزود: بــا توجه بــه اهمیت آمار، ماموران آمارگیری باید با توجه به 
آموزش های داده شــده و دقت کافی این امر را به ســرانجام برســانند؛ 
جهت کاهش ضریب خطا و صحت آمار باید بین مردم اعتمادســازی 
شود که سواالت طرح شده در این حوزه بسیار تعیین کننده است.طرح 
آمارگیری از مســکن روســتایی با هدف کسب اطالعات تخصصی از 
ویژگی  های مســکن روســتایی همزمان با سراسر کشور در ۱۸7 روستا 
و ۱6 شهرســتان اســتان تهران به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.طرح 
آمارگیری از ویژگی های مســکن روســتایی تاکنون طی سه مرحله در 
کشــور به اجرا در آمده که مرحله چهارم آن از ۲۱ مهر امســال به مدت 
یک ماه به اجرا در خواهد آمد.هدف از اجرای این طرح شناخت هر چه 
بهتر و بیشــتر خصوصیات فنی و مهندســی، معماری ابنیه موجود در 
روستاها و به دست آوردن اطالعات جامع و کامل از این ویژگی هاست.

با اجرای این طرح ویژگی های بیش از ۸000 واحد روستایی گردآوری 
خواهد شد. 

پیوند درخت گردو؛ گوشه ای از مدیریت شایسته 
جهاد کشاورزی

 مدیــر جهاد کشــاورزی فیروزکوه در 
استان تهران اعالم کرد: برای اولین بار 
در کشــور یکــی از کشــاورزان ایــن 
شهرستان درختان مسن باالی 60 سال 

و قطــور گردو را پیوند زد. 
رضا فرازی گفت : ســید مجید حسینی 
کشــاورز نمونه فیروزکوهی سال 96 در 
استان تهران، با 30 سال تجربه به مدت 
پنج ســال است که روی این شیوه طرح 
پیونــد زنی درختان گردو در روســتای 
مهاباد این شهرســتان فعالیت می کند.

وی تفــاوت ایــن روش پیوند را در قطر 
درختان و ســن باالی آنها اعالم و بیان 
کــرد: همچنین این روش که از ســال 
گذشته به بهره برداری رسیده با کمترین 

درصد خطا همراه بوده است.
این مقام مســئول با بیان اینکه تاکنون 
این شــیوه پیوند برای درختان مســن و 
قطور گردو انجام نشــده افزود: درختان 

پیوندی در این روش مقاومت باالیی در 
برابر سرما و بیماری دارند به طوری که 
در ســرمازدگی سال جاری هیچ آسیبی 
ندیدنــد؛ همچنین پیوند زنی بوته های 
جدیــد در این روش باردهی درختان را 

نیــز افزایش داده اســت.فرازی با بیان 
اینکــه درختان قطور و مســن گردو از 
فاصلــه یک متری قطع و با این شــیوه 
پیوند زده می شــوند اظهارداشت: در دو 
ســال اول بــه دلیــل رشــد درختان، 

کشــاورزان بار آنها را از ابتدا می ریزند و 
باردهی اقتصادی این درختان از ســال 
ســوم آغاز خواهد شــد که تا سال پنجم 
روند افزایشــی به خود می گیرد.به گفته 
این مســئول پیوند زنی درختان گردو به 
این شیوه سبب می شود تا مغز میوه آنها 
نیز یکرنگ و یکدســت شود.مدیر جهاد 
کشــاورزی فیروزکوه گفت: بیش از دو 
هکتار زمین کشــاورزی در روســتای 
مهاباد از توابع بخش مرکزی شهرستان 
فیروزکوه زیر کشــت گردو با این پیوند 
قرار دارد و پس از ســرمازدگی امســال 
کشــاورزان بیشــتری به این پیوند زنی 

روی آورده اند. 
فــرازی افزود: همچنین این کشــاورز 
فیروزکوهــی از اســتان های قزوین و 
آذربایجــان غربی نیز ســفارش پیوند 
گرفتــه و پیونــد درختان قطور در دیگر 

استان ها رو به افزایش است.

محمد فریدی با حکم مدیرکل حفاظت از محیط زیست 
استان تهران به عنوان سرپرست اداره حفاظت از محیط 

زیست شهرستان دماوند معرفی شد.
مراســم  تودیع و معارفه رئیــس اداره حفاظت از محیط 
زیســت شهرستان دماوند با حضور جمعی مسؤوالن در 
 ســالن اجتماعــات فرمانــداری دماونــد برگــزار 

شد.
بر این اســاس، »محمد فریدی« طی حکمی از ســوی 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان تهران به عنوان 
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند 
معرفی شد؛ پیش از این نیز، عباس میرزاکریمی سکاندار 
چند ساله این اداره بودمحمد فریدی  رئیس اداره محیط 

زیســت شهرســتان فیروزکوه  ضمن تشکر و قدردانی از 
تمام مردم فهیم شهرستان فیروزکوه به سبب مساعدت 
و رعایت موازین زیســت محیطــی  در تکمیل این خبر 
گفت : در حال حاضر بنده عالوه بر داشتن مسئولیت در 
شهرســتان فیروزکوه به سمت سرپرستی اداره حفاظت 
 از محیــط زیســت شهرســتان دماوند نیــز منصوب 

شدم.
 وی ادامه داد :در ماه های آتی توســط اداره کل حفاظت 
از محیط زیســت اســتان تهران تکلیف سرپرست اداره 
فیروزکوه مشخص و تمامی سعی بر این است تا با معرفی 
فردی کارآزموده ،با تجربه و آشنا به منطقه با این سمت 

خداحافظی کنم.

خبرخبر

رئیس اداره محیط زیست فیروزکوه  به دماوند منتقل شد


