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اجرای طرح آبشار و پارک 
صخره ای توسط شهرداری
 درخشش موتای کاران فیروزکوه 

در استان تهران

 نسخه عالج دادستان برای حمل و نقل 
زمین خورده شهرستان 

در روزهای اخیر موج اعتراضات رانندگان  کشــور به فیروزکوه کشــیده شــده و افزایش کرایه برای واحد های تولیدی و نیز کمبود کرایه برای 
رانندگان  غیر قابل هضم بوده و این موضوع سبب رکود 10  روزه حمل و نقل شهرستان شده بود. 

انجمن های موسســات و شــرکت های حمل و نقل شهرســتان فیروزکوه به ریاست سید مسعود حسینی و انجمن صنفی رانندگان شهرستان 
به ریاست مظاهر فخرآور  در نشستی مشترک و بر حسب اوضاع اقتصادی  ،نوسانات نرخ ارز ،افزایش قیمت لوازم یدکی...
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استقبال شهروندان از مسابقات فوتسال جام رمضان130 کیلو گوشت فاسد در فیروزکوه معدوم شد

عرصه کار و کار آفرینی میدانی است 
برای عشق ورزی 

یوسف اسدی از کار آفرینان موفق این مرز و بوم است که با پشت 
سر گذاشتن سخت ترین روزها و تحمل دشوارترین شرایط و تنها 
با اتکا به خداوند متعال و پشــتکار و اعتماد به نفس مثال زدنی از 
هیچ، همه چیز ســاخته اســت. خیلی ها با نام او آشــنا هســتند، او 
ســخنرانی اســت توانمند و تاثیرگذار، مدرســی که در کالســها 
سمینارهای صنعت بیمه وکار آفرینی غوغا می کند و همه را تحت 
تاثیر قرار می دهد . غیر ممکن است که پای کالس هایش بنشینی 
و مجذوب حرفهایش نشــوی. او البته دســتی هم در بازگرداندن 
بســیاری از آســیب دیدگان اجتماعی به دامان جامعه دارد، با این 
همه ، خیلی ها حتی در شهری که او در آنجا زندگی می کند با همه 

اقدامات و موفقیت های او آشــنا نیستند، اما همه یک چیز... 1 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

ترویج زایمان طبیعی 
اولویتی برای سالمت 

شهرستان

از رفع مشکل فنی 
تا پخش بازی های جام 

جهانی 
حدود یک هفته از بسته بودن تنها سینمای شهرستان 
گذشته که سید مهرداد حسینی مدیر این مرکز فرهنگی 

نقص  حاد فنی دستگاه  اکران فیلم را...
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فیروزکوه

یوسف اسدی از کار آفرینان موفق این مرز 
و بوم اســت که با پشــت سر گذاشتن سخت 
ترین روزها و تحمل دشــوارترین شــرایط و 
تنها با اتکا به خداوند متعال و پشتکار و اعتماد 
به نفس مثال زدنی از هیچ، همه چیز ساخته 
اســت. خیلی ها با نام او آشــنا هســتند، او 
ســخنرانی اســت توانمنــد و تاثیرگــذار، 
مدرســی که در کالســها سمینارهای صنعت 
بیمه وکار آفرینی غوغا می کند و همه را تحت 
تاثیر قرار می دهد . غیر ممکن است که پای 
کالس هایش بنشــینی و مجذوب حرفهایش 
نشــوی. او البته دســتی هم در بازگرداندن 
بسیاری از آسیب دیدگان اجتماعی به دامان 
جامعــه دارد، بــا این همــه ، خیلی ها حتی در 
شــهری کــه او در آنجــا زندگی می کند با همه 
اقدامات و موفقیت های او آشنا نیستند، اما 
همــه یــک چیز را بخوبی می دانند و آن اینکه 
یوسف اسدی مردی است از جنس کار و کار 

آفرینی .
بــه گــزارش خبرنگار جام جم  این کار آفرین 
موفق و پرتالش تنها اهل حرف و ادعا نیست، 
بلکه بشدت مرد عمل و فعالیت مداوم است 
چرا که  او فعل توانستن را بخوبی صرف کرده  
و بخوبی با آن آشناست. باورش سخت است 
اما امروز یوســف اســدی کار آفرینی پویا و 
پرتحــرک در صنعــت بیمه اســت .او معتقد 
اســت عرصه مقدس کار و کار آفرینی جایی 
بــرای ثــروت اندوزی نیســت بلکه میدانی 

است برای عشق و عشق ورزی به مردم.
وی می گوید: باور کنید کســی که با عشــق و 
ایمان برای اشتغال خود و دیگران آستین ها 
را بــاال بزندخداوند اورا ناامید نخواهد کرد  
و در این مســیر هیچ گاه ناامید و ســرخورده 

نخواهد شد .
پــدر و مــادرش  خیلــی تالش کردنــد تا از او 
فردی مسئولیت پذیر و متکی به توانایی های 
خود، بسازند و الحق که در این مسیر موفق 
عمل کرده اند. او از همان کودکی با توجه به 
آموزه ها، ســخت گیری ها و دقت های پدر و 
مــادرش  بــه ریســک کــردن و روی پای خود 
ایســتادن خــو گرفــت و بتدریج بــه فردی 
ریســک پذیر و مسئولیت پذیر تبدیل شد. 
و  زندگــی  پایه هــای  کــه  ویژگی هایــی 

موفقیت هایش را ساخته است.

یوســف اســدی کارآفرین موفقی است که  
تحرک و جنب و جوش را اساس موفقیت خود 
می داند و ثابت کرده که در زندگی  انسان ها  
شکســت مفهومی ندارد بلکه پله ای اســت 
بــرای بــاال رفتــن و  یافتــن موقعیتــی برای 
آموختن پیوســته. در این زندگی ،  یوســف 
اســدی نشــان داده که پول انگیزه اصلی و 
اولیــه فعالیت های اقتصادی اش نیســت و 
فقــط عاملی اســت برای بســط و گســترش 
تفکرات بزرگش ، تفکراتی همچون کمک به 
همنوع، اشتغالزایی و در نهایت تحرک و جنب 
و جوشی که به رشد و تعالی پایدار منجر شود.

وی براین باور است که بیشتر راه حل ها در 
جای دیگر کشــف شــده اند و فقط باید آنها را 
شناسایی کرد و از حوزه کشف شده به حوزه 
خود انتقال داد. او همچنین معتقد است مهم 
تریــن  اســتعدادهای کارآفرینــان بــزرگ 
عبارت است از  شناسایی راه حل ها، به دست 
آوردن آنهــا و تبدیــل آنها بــه فرآورده های 

موفق. 
در ادامــه بــه مصاحبه ای با ایــن کارآفرین 
بزرگ و موفق صنعت بیمه عمر توجه کنید:

* لطفاً خودتان را  معرفی کنید.
یوسف اسدی متولد     1365  در  شهرستان 
قوچــان   ،  حــدود   18 ســال پیــش به همراه 
خانــواده ام  بــه شــهر فیروزکــوه مهاجرت 
کردیم.  از همان  سال های اول سکونتم در 
فیروزکــوه بود که عالوه براینکه به تحصیل 
ادامه می دادم درفصل   تابستان هم به کاری  
مشغول  می شدم. من از همان کودکی فردی 
بلند پرواز بودم و چون اهدافم بسیار فراتر 
از ســن و ســالم و محیط اطرافم بود همیشه 
به بهترین ها و بزرگ ترین ها می اندیشیدم.

  در آن دوران اگرچه بارها از سوی اطرافیان 
مورد تمســخر قرار می گرفتم اما با توکل به 
خداوند و تقویت اراده ای که در خود می دیدم  
ذره ای  عقب نشــینی وسســتی به خود راه 
ندادم . پس از آنکه خدمت سربازی را که به 
اتمام رساندم ازدواج کردم و پس از آن بود 
که قصدم برای مستقل شدن و روی پای خود 
ایستادن بیشتر و بیشتر شد. به همین دلیل 
هم بود که  شغل های زیادی را تجربه کرده و 
بخت و شانسم را در مشاغل مختلفی جستجو 
کــردم. بــا ایــن حــال خیلی ها به مــن خرده 

می گرفتند که چرا  این قدر از این شاخه به 
آن شاخه می پری و شغلت را پی در پی عوض 
می کنی ؟ این وضعیت ادامه داشت تا اینکه 
به صورت اتفاقی پا به صنعت بیمه گذاشتم 
واز همانجا بود که جهش و پیشرفتم شروع 
شد واحساس کردم این همان شغلی است 
که ســالها انتظارش را می کشیدم و برای آن 
ســاخته شده ام. خوشــبختانه در چند سال 
وضعیــت بــه گونه ای برای من رقم خورد که 
همه افرادی که قبال مرا مورد تمســخر قرار 
می دادند نزد من می آمدند و دالیل موفقیتم 

را از من می پرسیدند .
بعــد از اینکه موفقیتهای متعددی در زمینه 
بیمه کســب  نمودم وتا حدودی به اســتقالل 
مالی دست پیدا کردم تصمیم گرفتم دست 
افرادی را که مثل خودم سالها دنبال موفقیت 
بوده ودوســت دارند پیشرفت کنند را زیر 
پــر و بــال خود بگیرم . در نتیجه پس از آنکه 
موفقیت هــای زیــادی در زمینــه مشــاوره 
وفروش به صورت حرفه ای کسب کردم  در 
حال حاضر از طرف شرکتهای مختلف در اقصی 
نقاط کشور، دعوت به همکاری می شوم و به 
لطف خدا  االن جزو سه مدرس برتر در صنعت 
بیمه عمر درکشور هستم. من در حال حاضر  
در زمینه موفقیت  در کسب وکار هم به تمام 
اصناف مشاوره می دهم  و باعث رشد و تعالی 
بسیاری از کسب و کارها و افراد شده ام. در 

اینجا الزم می دانم از همشــهریان و افرادی 
که تمایل دارند پیشــرفت کنند ودنبال یک 
شــغل پایدار وعالی هســتند  دعوت می کنم 
به دفتر بنده واقع در میدان معلم طبقه دوم  
شــماره  بــا  یــا  مراجعــه  پاســاژدیمه  
02176401390 تمــاس بگیرنــد و بــا 
گذراندن دوره های آموزشــی توســط بنده 

رسما کار جدیدی را شروع ودنبال کنند. 
   

* لطفا تعریفی از کارآفرینی و کارآفرین به ما 
ارائه دهید.

پیش از این ، من هم مثل خیلی ها  کارآفرینی 
را معادل اشــتغالزایی می دانستم و فکرمی 
کردم کارآفرینی یعنی انجام کارهای بزرگی 
مانند تاســیس کارخانه و به کارگیری تعداد 

زیادی کارگر و کارمند.
در حالی که االن می دانم که کارآفرینی یعنی  

ایجاد ثروت مبتنی بر ایده های جدید و پیدا 
کردن دیدگاه های جدید نســبت به مســائل 
موجود. به عقیده من کارآفرین کسی است 
کــه هــر روز ایده های نــو و راههای جدید را 
جستجو کرده و محصوالت و خدمات جدیدی 
را تعریــف می کنــد. تالش برای رســیدن به 
دونده ای که زودتر مســابقه را شــروع کرده 
بیهوده است و ما زمانی موفقیم که مسابقه 
را زودتــر شــروع کنیــم و کارآفرینان چنین 

شخصیتی دارند.
* فعالیت شما در چه سطحی از منطقه است؟

 در بســیاری از شــهرهای اســتان تهران و 
سمنان  بویژه شهرستان فیروزکوه .

* از مســئوالن شهرســتانی  چه انتظاری برای 
فعالیت کارآفرینی دارید ؟

 فقط جوانانی را که به دنبال موفقیت و جویای 
کار هستند به دفتر من هدایت کنند.

* پیشــنهاد  وتوصیــه شــما بــرای مــردم 
مــورد  در  فیروزکوهــی   وشــهروندان 

کارآفرینی چیست؟ 
هدف داشته باشند وبرای رسیدن به هدف 
تــالش کننــد دلیــل اصلــی موفقیــت  مــن 
شکست های متعددی بود که نصیبم شد اما 
به لطف خداوند  از ادامه مسیری که برگزیده 
بودم شــانه خالی نکردم و با امید و پشــتکار 
به کارم ادامه دادم. من به همه همشهریانم  
توصیه می کنم با اراده  ای راســخ وفوالدین  
از شکست نترسند و بدانند  که رمز موفقیت 

شا در همین است. 
* جناب  اســدی براســاس چیزهایی که ما از 
شــما شــنیده ایم خیلی برایمــان جالب بود 
اینکه شــما با ذهن خالقی که دارید براحتی 

ثروت را کسب می کنید.
بله همینطور اســت هر آن چیزی که در عالم 
هستی است، توانایی و قابلیت این را دارد 

که به ثروت یا به فرصت تبدیل شود.
*رمز موفقیتتان چه بوده است؟

مــن خــود را عالقه مند به پیشــرفت و ترقی 
می دانم و گمان می کنم روزی که خود را موفق 
بدانم آخرین روز پیشــرفتم باشــد و حس 
می کنم هرچه که تا کنون داشته ام ناشی از 
توفیق الهی بوده است و بس.  و دیگر اینکه 
هرگــز ســکون و تکــرار را دوســت ندارم و 
می خواهم هر روزم از روز قبل بهتر باشد.

* در خاتمه هر نکته ای که الزم می دانید بیان 
فرمایید .

آینــده را روشــن می بینــم. در دنیا یی که ما 
آفریده شــده ایم، خداوند به تمام انســانها 
اختیــار داده  و همــه می تواننــد زندگــی 
خودشــان را بســازند ولی از طرفی خداوند 
سرنوشت انسانها را به نوعی در دست خود 
آنها قرار داده است. من از انتقاد اطرافیان 
اســتقبال می کنم  و اگر انتقاد ســازنده ای از 
من داشــته باشــند سعی می کنم آن را به کار 
گیرم  ولی اگر هدف از انتقاد این باشــد که 
مرا نسبت به آینده کاری ام دلسرد کرده یا 
بخواهنــد کار شــکنی کننــد بــه آنها توجهی 
نمی کنم  و بیشــتر بر کارم متمرکز می شوم. 
مــن در یــک دوره ای بــا دیپلــم ناقص ترک 
تحصیــل کردم ســپس بعــد از مدتها ضمن 
اینکه  در شــغلهای متعددی فعالیت داشتم 
تصمیم گرفتم به صورت غیر حضوری  ادامه 
تحصیل  بدهم  و زمانی که درســم تمام شــد 
تصمیم گرفتم کار جدید و خاصی را شــروع 
کنم  که هم از نظر اجتماعی   مفید باشد  و هم 
از نظــر اقتصادی مقــرون به صرفه و همین 
امر باعث شد که من کارصنعت بیمه  را دنبال 

کنم.
همیشــه می گویم  وقتی با انگشــت خود به 
طرف مقابل اشاره می کنید به این نکته توجه 
کنیدکــه ســه انگشــت خودتــان را نشــان 
می دهد و یک انگشــت طرف مقابل را. پس 
اول باید تکلیف خودتان را مشــخص کنید و 
بعد در مورد دیگران ادعا کنید. من معتقدم  
که نباید به حق الناس تجاوز کرد، باید مصمم 
بود . باید عاشق تصمیم خود بود و آن وقت 
اســت کــه محال پــا به فرار بگــذارد.  برخی 
می گوینــد خوب اســت آدم فقیر اما ســالم 
باشد. اما من اعتقاد دارم آدم باید هم سالم 

باشد و هم ثروتمند. 
موفقیت هایم را مدیون دعاهای پدر و مادرم  
و همســر مهربانــم مــی دانم که اســوه صبر 
وتحمــل بــوده ومشــکالت مســیر را برایم 

تسهیل نمود.

آدرس : پاســاژ دیمه ، مجتمع تجاری دیمه ، 
 ، پاســارگاد  بیمــه  دفتــر   ، دوم  طبقــه 

02176401390

در گفت وگو با کار آفرین موفق درصنعت بیمه عنوان شد؛ 

عرصه کار و کار آفرینی میدانی است برای عشق ورزی 

مردان بزرگ اراده 
می کنند و مردان کوچک 

آرزو. اراده صفتی است که  
مردانی همچون یوسف اسدی 

خیلی خوب با آن مأنوس 
هستند و آشنا

وزیر نیرو از سد مخزنی نمرود بازدید کرد 
صفحه 4
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* همسایه آزاری ممنوع :شهروندی هستم که در خیابان جاده قدیم مازندران 
زندگی می کنم ،متاسفانه نداشتن فرهنگ مناسب شهر نشینی سبب گردیده است 
یکــی از همســایگان همجوار ما حیاط منزل خویــش را به محلی برای نگهداری 
سگ ها تبدیل کند ،صدای بی وقفه این حیوانات امان ما را برده است ،آیا مرجعی 

در شهرستان برای دفاع از حقوق ما وجود دارد.
قربانی 

* تشــکر از حامی حقوق حیوانات :شــنیده شد یکی از ملک داران منطقه 
کلفور در اقدامی شایسته و درخور تحسین حیوانات مصدوم و بالصاحب را از سطح 
جاده جمع آوری و ســپس مداوا می کند ،این کار وی نوعی تبیین حس انســانیت و 

احترام به حقوق حیوانات بوده که باید از وی تشکر کرد.
بابایی، سرآشپر مجتمع میالد

* صدای کامیون های گوشخراش :بسیار دیده شده که در هنگام صبح در 
محور خیابان 45 متری در زمان صبح ناوگان سنگین  برای بسیاری از شهروندان 
آلودگی صوتی و زیســت محیطی فراهم می آورند که این موضوع ســبب تکدی 

خاطر برای  شهروندان گردید.
یک تماس 

تیم کوهنوردی فیروزکوه به  قله اشترانکوه 
صعود کردند :15 کوهنــورد فیروزکوهی به قله 

اشــترانکوه در استان لرستان صعود کردند.

 برگزاری محفل انس با قرآن در روســتای 
کمنــد : همزمان با 1٣ مــاه مبارک رمضان محفل 
انس با قرآن کریم با همکاری کانون فرهنگی هنری 
بهمن روســتای کمند شهرســتان فیروزکوه برگزار 

شد.

پاکســازی حریم رودخانــه کنگر خانی : 
نیروهای شــهرداری فیروزکوه در اقدامی شایسته و 
به منظور تامین ســالمت ســکنه  اطــراف اقدام به 
پاکســازی  حریم ایــن رودخانه از زباله ها و نخاله ها 

نمودند.

مراسم شب های قدر در فیروزکوه برگزار 
شــد :همزمان با فرا رســیدن ایام لیالی قدرو ایام 
شــهادت حضرت علی » ع« مراسم شب های قدردر 
محل مسجد جامع؛ مسجد امام حسین »ع«  ، مسجد 
موســی بن جعفر ) ع( شــهرک ولی عصر  ، مســاجد 
روســتاها و امامزاده اسماعیل »ع« فیروزکوه برگزار 

شد.

آتــش گرفتن یک خودرو در فیروزکوه : یک 
دســتگاه خــودروی 206 درحیــن حرکت در محور 
فیروزکوه - تهران آتش گرفت. رئیس آتش نشــانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری فیروزکوه گفت : ٣ آتش 
نشــان با یک دستگاه خودروی آتش نشانی در مدت 
5دقیقه آتش را خاموش کردند.محمدرضا محرابیان 
در این باره افزود : در این حادثه به کسی آسیب جانی 
نرسید و علت این آتش سوزی در دست بررسی است.

از سوی سینما آفرینش انجام می شود؛

از رفع مشکل فنی تا پخش بازی های جام جهانی 
حدود یک هفته از بسته بودن تنها سینمای شهرستان گذشته 
که سید مهرداد حسینی مدیر این مرکز فرهنگی نقص  حاد 
فنی دستگاه  اکران فیلم را عامل اصلی این موضوع دانست 
و از تــالش بــی وقفه  کارکنان فنی این مرکز فرهنگی برای  

مرتفع سازی ایراد و شروع به کار مجدد خبر داد.
وی به خبرنگار جام جم  گفت :بعد از اطالع رسانی در خصوص 
بســته بودن این مرکز فرهنگی مراتب ســریعا در دستور تیم 
فنی شهرستان و استان قرارگرفت  و با برآورد و تامین هزینه 
بر طرف کردن این مشــکل، انشــااهلل در روزهای اخیر شاهد 
بازگشایی  این مرکز فرهنگی باشیم. حسینی با اشاره به اینکه 
در بدو بازگشایی فیلم های روز ایران در این مرکز به نمایش 
در خواهد آمد گفت :فیلم های » مصادره و تگزاس  « از جمله 
فیلم هایی بوده که بعد از بازگشایی بر روی پرده سینما آفرینش 
اکران خواهد شــد. مدیرســینما آفرینش در پاسخ به سوال 

خبرنــگار ما  مبنی بر چگونگی اکران بازی های جام جهانی 
2018  روسیه گفت :به منظور ایجاد شور و نشاط بیشتر برای 
تماشای بازی ملی پوشان مقدمات و تمهیدات قانونی برای 
اجرای این بازی ها  از مراجع ذی صالح دریافت شد حسینی 
ادامه داد :برای بســط و اســتفاده بیشتر همشهریان در صدد 
هستیم تا با استفاده از تجهیزات عمومی در فضای باز،  بازی 
ملی پوشان را به همشهریان تقدیم کنیم وی  ضمن تشکر 
از شــهردار و شــورای اسالمی شهر گفت :مجوز ٣ بازی تیم 
ملی در مرحله گروهی و دو بازی نیمه نهایی و یک بازی فینال 
از مراجع دریافت گردیده و در صورت صعود تیم ملی بر تعداد  
اکران بازی ها افزوده می شود. مدیر سینما آفرینش در پایان 
ضمن تشکر از سعه صدر و شکیبایی همشهریان عزیز گفت 
:امید واریم با بازگشــایی و رفع ایراد فنی لطف و اســتقبال 

همشهریان مجددا شامل این مجموعه شود.

حرف حسابچند خط خبر

 همشهریان عزیز می توانند  با شماره های  
09122472194  و 09383478096  تماس حاصل 
نموده و مشکالت خویش را به گوش مسئوالن برسانند.

احمــد محمد پور رئیس هیات رزمی شهرســتان از 
کسب افتخار موتای کاران فیروزکوه در استان تهران 

خبر داد. 
وی به جام جم گفت  :این دوره از مسابقات  در سالن 
ورزشی شهید قیانوری در تاریخ 18 خرداد ۹۷ برگزار 

گردید. محمد پور افزود :در این تورنمنت  در رده سنی 
. وزن ۴۰k- نوجوان آقای محمد مهدی جعفر زاده 
کســب مقام دوم ،وزن ۴۵k- جوانان آقای حســن 
آهنگر کســب مقام دوم ،وزن ۷۱k- جوانان  آقای 
مهرزاد شــیرازی کسب مقام دوم با مربیگری استاد 

حامد شهراشوب ،به کار خود پایان دادند .رئیس هیات 
رزمی شهرستان خاطر نشان کرد  : نفرات اول و دوم 
به اردوی تیم موی تای استان دعوت شدند و در قالب 
تیم الف و ب با نظر کادر فنی به  مســابقات کشــوری 

که در زنجان برگزار می گردد اعزام می شوند.

درخشش موتای کاران فیروزکوه در استان تهران

با هماهنگی واحد بهداشــت محیط شبکه بهداشت و درمان 
فیروزکوه در ســیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان گشــت 
مشــترکی با حضور بنداد کرمانی، سرپرست شبکه بهداشت 
و درمان، خانم ذکاوتی، مســئول بهداشــت محیط، حسینی، 
مســئول بازرسی اصناف، سرگرد رضایی، رئیس اداره اماکن 
عمومی، عباس زاده، نماینده تعزیرات حکومتی و کارشناسان 

بهداشــت محیط از رســتوران ها و مراکز تهیه و توزیع مواد 
برگــزار  افطــار  بــه  منتهــی  ســاعات  در   غذایــی 

شد.
قابل ذکر اســت مقدار 1٣0 کیلوگرم گوشــت فاسد و 20 لیتر 
نوشیدنی تاریخ مصرف گذشته در یکی از مراکز تهیه و توزیع 

مواد غذایی کشف و معدوم شد.

130 کیلو گوشت فاسد در فیروزکوه 
معدوم شد
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ترویج زایمان طبیعی، اولویتی برای سالمت شهرستان

طی سالهای اخیر به دنبال طرح تحول نظام سالمت، 
خدمات متعددی در حوزه ســالمت ارائه شــده که 
ترویج زایمان طبیعی با توجه به مزایای فراوانی که 
برای مادران و کودکان دارد یکی از این برنامه هاست. 
به دنبال این برنامه بلوک های زایمان در سراســر 
کشور به شیوه جدید نوسازی و احداث شده تا نهایت 
آســایش و راحتی را برای مــادر در زایمان طبیعی 

فراهم کند.
دکتر شیرین بابا خانی متخصص زنان و زایمان این 
مرکز پزشکی و درمانی در این خصوص به جام جم 
گفــت  :بلوک زایمان بیمارســتان امــام خمینی 
شهرستان مطابق  استاندارد های روز بوده و تمامی 
تــالش برای اعمال بهترین شــرایط در آن اعمال 
گردیده اســت.  وی با اشــاره به اینکه در حدود دو 
هفته از افتتاح و شــروع به کار رســمی بلوک زایمان 
می گذرد  ادامه داد  :به دلیل اینکه زایمان طبیعی از 
طبیعت و سرشــت آدمی نشات گرفته می شود این 
نوع وضع حمل دارای محاســن فراوانی برای مادر 

و فرزند است.
 دکتــر بابا خانــی ادامه داد :در این نوع زایمان بنا به 
درخواســت مراجعه کننده و تشخیص کادر درمانی  
برای کاسته شدن از درد نیز می توان از بی حسی های 
موضعی اســتفاده نمود. وی بی حســی اسپاینال و 
تزریــق در ناحیــه نخاعی را نمونه ای از بی حســی 
موضعی دانســت و افزود  :طبیعتا این نوع بی حسی 
در قبــال محاســن دارای مضراتی بــوده که بنا به 

درخواست بیمار بر وی اعمال می شود. 
 وی به  نوع دیگری از بی هوشی  در زایمان طبیعی 
اشــاره کرد و افزود:روش دیگر کاسته شدن درد در 
این نوع استنشــاق گاز مخصوص مکمل شــده با 
اکســیژن بوده  که با درخواســت مادر  در واپســین 
ســاعات و نزدیک شــدن به مراحل اصلی زایمان 
صورت گرفته که کنترل آن نیز در اختیار مادر است. 
وی وجود بی حســی ها را ســبب کند شدن فرآیند 
زایمان طبیعی دانســت و افزود : با کاســته شدن از 
درد توسط این نوع بی حسگر ها انرژی و توان مادر 

برای تسریع در روند کاسته می شود.  
این متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه انجام 
زایمان طبیعی و ســزارین هر دو در این محل انجام 
می شود گفت :بلوک زایمان بیمارستان امام خمینی 

دارای 2 اتاق مخصوص» LDR «  بوده که تمام 
فرآیند بســتری  ،تولد، در این اتاق ها که به صورت 
مستمر است صورت می گیرد. وی ادامه داد :در حال 
حاضر تمام مراحل جراحی در زایمان ســزارین در 
اتاق جراحی بیمارستان انجام و در آینده ای  نزدیک 
اتاق جراحی مخصوص برای این نوع ازوضع حمل 

در بلوک زایمان در نظر گرفته می شود.  
دکتر بابا خانی با اشاره به اینکه تمام فرآیند زایمان 
طبیعی برای کســانی که تحت پوشــش بیمه های 
تعریف شــده هستند رایگان صورت می گیرد گفت  
:همانگونه که اشاره شد زایمان طبیعی برای تامین 
سالمت و جلوگیری  از عوارض احتمالی  هم برای 
مــادر و هــم برای نوزاد به مراتب بهتر از نمونه دیگر 

است. 
وی تاکید کرد :اصل فارغ شدن خانم های  باردار بر 
حســب زایمان طبیعی بوده  و عمل سزارین زمانی 
انجام می شــود که  زایمــان طبیعی نتواند صورت 

گیرد. 
 ایــن متخصــص زنان و زایمــان تصریح کرد  :در 
صورتی که وزن بچه بیشتر از 4 کیلو گرم و همچنین 
به صورت بریچ » خروج از ناحیه پا « بوده یقینا برای 
تضمین ســالمت مــادر و فرزند زایمــان طبیعی 

پیشنهاد داده می شود.  
وی عمل جراحی سزارین را عملی  ماژور دانست و 
گفت : همانطور که گفته شد این نوع وضع حمل در 
مواقع خاص پیشــنهاد می شــود و به دلیل حساس 

بودن و رسوخ به الیه های مختلف برای خروج نوزاد 
طبیعتــا خونریزی فوران و عوارض زیادی به همراه 

خواهد داشت.  
دکتر بابا خانی گفت :تشخیص و پیشنهاد  نوع وضع 
حمــل درآخرین ســونوگرافی توســط پزشــک 

متخصص داده می شود. 
 وی خطراتی چون عفونت محل جراحی وآمبلی  » 
لخته شدن خون « را از عوارض عمل سزارین دانست 
و افزود: کســانی که از طریق زایمان طبیعی وضع 
حمل می کنند طبیعتا دوران نقاهت کمتری داشــته 
و می توانند در کوتاه ترین زمان ســیر عادی زندگی 

را دنبال کنند. 
وی با اشــاره به اینکه اکثر مادر ها می توانند زایمان 
طبیعی داشته باشند گفت :در مواردی که فشار خون 
مــادر بــاال ، اضافــه وزن فرزند به دلیل  دیابت مادر 
حاکم شود  باید زایمان سزارین صورت گیرد.  دکتر 
بابــا خانی تصریح کــرد :محدودیت وضع حمل در 
زایمان  طبیعی وجود نداشــته اما اگر مادری برای 
ســومین بار اقدام به زایمان ســزارین کند به طبع 

خطرات و عوارض آن زیاد خواهد بود. 
ایــن متخصص زنان و زایمان در پایان تصریح کرد 
:در حــال حاضر ۷0 درصد از زایمان های این مرکز 
به صورت ســزارین و ٣0 درصد به صورت طبیعی 

صورت می گیرد. 
الزم به ذکر است این مهم در اکثر شهرستان ها به 

صورت  مساوی انجام می گیرد.

در روزهای اخیر موج اعتراضات رانندگان  
کشور به فیروزکوه کشیده شده و افزایش 
کرایه برای واحد های تولیدی و نیز کمبود 
کرایــه برای راننــدگان  غیر قابل هضم 
بوده و این موضوع ســبب رکود 10  روزه 

حمل و نقل شهرستان شده بود. 
انجمن های موسســات و شرکت های 
حمــل و نقل شهرســتان فیروزکوه به 
ریاســت سید مســعود حسینی و انجمن 
صنفی رانندگان شهرســتان به ریاست 
مظاهر فخرآور  در نشستی مشترک و بر 
حســب اوضاع اقتصادی  ،نوسانات نرخ 
ارز ،افزایــش قیمت لوازم یدکی ناوگان 
ســنگین و نیز افزایــش هزینه تعمیر و 
نگهــداری با کســب تکلیف از اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای  اســتان 
و با  توجه به دستور مراجع سطوح باالی  
حمل و نقل کشــور مبنی بر افزایش 20 
درصــدی به منظور حفظ روحیه تعامل  و 
حمایــت از تولیــد و مصــرف  با 5 درصد 
تحلیــل ضریــب 15  درصدی را به نرخ 
نامــه مصوب ســنوات خویــش اضافه 

نمودند.

در ابتــدای کار واحد های تولیدی  فراز و 
فیروزکوه به این موضوع واکنش نشــان 
داده و بعــد از چنــد روز نیــز راننــدگان 
شهرستان متاثر از  اعتراضات کشور شده 
و عمال سیســتم حمل و نقل  شهرستان 
کــه اصلی و پویا ترین  صنعت اقتصادی 
شهرســتان  اســت  با چالش مواجه شد  
.انجمن صنفی موسسات و انجمن صنفی 
رانندگان شهرســتان که به ترتیب استیفا 
کنندگان حقوق شرکت های حمل و نقل 
و رانندگان بوده رایزنی های فشرده ای با 
مســئوالن اســتانی و مسئوالن محلی 
بویژه کریمی معاون سیاســی انتظامی  

فرمانداری شهرستان انجام داده و در این 
خصوص چند جلسه با محوریت کریمی 
و بــا دعــوت از روســای  دو انجمــن و 
نمایندگان واحد های تولیدی برگزار شد 
که متاسفانه  نتیجه ای حاصل نشد .با باال 
گرفتن تب این مشــکل شــورای تامین 
شهرستان نیز وارد موضوع شده و شنیده 
شــد جلســه ای در حدود چند ساعت و تا 
پاسی از شب به منظور مرتفع سازی این 
مشــکل در فرمانداری شهرستان  منعقد 
گردید  .به محض باال گرفتن و تاثیر این 
اعتراض  بر اقتصاد شهرستان ،  صالحی 
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان 

وارد عمل شده و بعد از گذشت چند روز و 
مذاکرات فشــرده در دفتر کاری وی  بین 
روسای انجمن های مذکور و نمایندگان 
واحد های تولیدی باالخره طلســم این 
موضوع شکسته و طرفین به خواسته های 
بحق و قانونی یکدیگر تن دادند  .مسعود 
حســینی رئیــس  انجمن موسســات و 
شرکت های حمل و نقل و مظاهر فخرآور 
رئیس انجمن صنفــی رانندگان ضمن 
تشــکر و قدردانی از فرماندار شهرستان ، 
کریمی معاون سیاسی انتظامی ،سرهنگ 
فاضلــی فرمانــده انتظامی و معاون وی 
،ســروان پروانه ،فتحی ،سروان رضایی  ، 
ولی صابر رئیس دادگاه عمومی و انقالب   
و ســرهنگ درویشــی فرمانــده ناحیه 
مقاومت بســیج  شهرستان مرتفع شدن ، 
حصول نتیجه و به رســمیت شــناختن 
حقوق شرکت های حمل و نقل و رانندگان 
شهرستان را مرهون درایت و اعمال تدبیر 
دکتر صالحی دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان دانسته و  طبق این مرقومه از 
 وی صمیمانــه تشــکر و قدردانــی 

کردند.

 نسخه عالج دادستان برای حمل و نقل 
زمین خورده شهرستان 

مســابقات فوتسال  جام رمضان شهرستان فیروزکوه از 
جمله تورنمنت های ورزشی بوده که همه ساله با همت 
هیات فوتبال و اداره ورزش و جوانان شهرســتان برگزار 
شده و بسیار نیز مورد طبع همشهریان عزیز واقع می شده 

است.
حسن نام آور رئیس هیات فوتبال شهرستان در  گفت وگو 
با  جام جم کلیات این تورنمنت ورزشــی را تشــریح کرد. 
وی گفت :این  دوره از مسابقات فوتسال  تحت نام جام 
شــهدای شهرســتان   با شرکت 10 تیم در قالب دو گروه 
5 تیمه فعالیت خود  را آغاز کرد. نام آور با اشاره به اینکه 
تا این لحظه هیچ نهاد یا ارگانی اقدام به حمایت مالی از 

این مسابقات نکرده است گفت:امید می رود حمایت مالی 
اداره ورزش و جوانان  شامل این  مسابقات شود. رئیس 
هیات  فوتبال شهرســتان ســطح برگزاری این دوره از 
مســابقات را مناســب ارزیابی  کرد و افزود  :در گروه اول 
ایــن جــام  تیم هــای نگین دیمه الف ،مانا،ســد نمرود 
،تیال،امــالک باطبــی و در گروه دوم نیز تیم های  نگین 
دیمه ب ،مهاجر ،آریا،میعاد و جوانان مدرسه فوتبال آفاق  
حضــور دارند. وی خاطر نشــان کرد :بعــد از برگزاری 
مســابقات گروهی از گروه اول تیم  مانا و امالک باطبی 
و از گــروه دوم  جوانــان آفاق  و میعاد موفق به از پیش رو 

برداشتن رقبا و صعود به مرحله بعد شوند.

استقبال شهروندان از مسابقات فوتسال جام رمضان
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آسیب های شبکه های اجتماعی
گســترش روز افزون آسیب های اجتماعی )ترک 
تحصیل ؛ فرار از مدرســه          ؛ اعتیاد ؛ ســرقت ؛ تشکیل 
گروه های معارض ( بویژه درسال های اخیر در بین 
دانش آموزان و همچنین شیوع مفسد های آشکار و 
  پنهان افزایش قابل توجه بزهکاری ؛ کژ روی آلودگی  
بــه مواد مخدر در میان جوانــان و نوجوانان مارا به 
تعمیق و چاره اندیشــی اساســی و نوشتن این متن 
واداشت ؛دهه 80 نقطه انفجار آسیب های اجتماعی 

است و ما نمی توانیم از کاهش و برطرف کردن این آسیب ها صحبت کنیم ؛زیرا چنین 
کاری ممکن نیست و تنها راه چاره کنترل آسیب هاست . تمام آسیب های اجتماعی 
میل به گســترش دارند که  اگر درشــکل ساختاری به صورت جدی قصد پیشگیری 
داشته باشیم ؛ شاید تا حدودی موفق شویم.در واقع چنین استنباط می شود که ریشه 
اغلب آسیب های دانش آموزان را باید عدم آشنایی کافی آنها با مهارتهای اجتماعی 
دانست به طوری که نقطه کوری در رشد شخصیت دلخواه و اجتماعی جوانان است 
قبل از هرگونه پیشــنهاد در مورد مدارس باید ابتدا وضعیت معلمان از نظر معیشــتی 
اصالح گردد . و اال ســایر مباحث فقط در حرف باقی می ماند. وقتی ما در یک کشــور 
بیســت نوع معلم داریم اعم از رســمی ؛ پیمانی ؛ آزمایشــی؛ حق التدریس ؛ شرکتی؛ 
نهضتی؛ پیش دبستانی و ...که بیشترشان حقوق درستی ندارند آیا دم زدن از پیشگیری 
آسیب در مدارس واقعا معنا دارد؟ کمبود حقوق انگیزه آموزش درست را از بین می برد 
و از معلمی تنها فرسودگی می ماندو ...در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا گوش 
شنوایی برای مشکالت دانش آموزان به معنای واقعی وجود دارد؟ این دانش آموزان           
غمگین و افسرده و خشمگین به چه کسی مراجع کنند به معلمی که ٣0 دانش آموز 
بلکه بیشتر در کالس دارد و حوصله و توان حرف زدن در همان یک کالس را ندارد 
؟یا مشــاورانی که فقط گرفتار هدایت تحصیلی هســتند ؟ یا مدیرانی که هنوز درگیر 
سرانه سال گذشته مدرسه هستند ؟ برخی دانش آموزان امروزی افسرده و نگران و 
خشمگین هستند و در طرف دیگر معلمان هستند که باید دانش آموزانی را آموزش 
دهند که نه افق دیدی دارند نه انگیزه ای برای ادامه تحصیل راه های پیشــگیری از 
آســیب اجتماعــی در مدارس :تدوین راه های ارتقایــی مهارتهای اجتماعی دانش 
آموزتوجه به برنامه ریزی درسی نشان دادن تاثیرات مخرب دوستان ناشایست و قطع 
چگونگی ارتباط با آنها اجازه ابراز وجود به دانش آموزان از طریق مسئولیت و استفاده 
از دیدگاه آنان تقویت عزت نفس و احترام به دانش آموزان آموزش نه گفتن از کودکی 
در خانواده ) از طریق اهمیت دادن به اظهار نظر وی و شــروع از موارد کوچک و غیر 
مهم (آســیب های اجتماعی ریشــه های روان شناختی ؛ پیامد های ناگواری دارد ای 
کاش روزی نگوییم آموزش و پرورش دیر به فکر افتاده است و دیگر کاری نمی توان 
از پیش برد . کودک مثل لوح سفیدی  است که آنچه به او آموزش می دهید در ذهن 
و جانش نقش می بندد.و در ســن 15 ســالگی شــخصیت وی شکل می گیرد . پس 
وجدان و آگاهی ما؛ شــخص 15 ســاله را فردی بهنجار یا نابهنجار  بار می آورد .ای 

کاش مشکالت را در خود و در نوع آموزش  جستجو کنیم .          
رویا مقدمی راد، مشاور و روانشناس بالینی 

اجرای طرح آبشار و پارک صخره ای 
توسط شهرداری

پرج، شهردار فیروزکوه در 
گفت وگویی با خبرنگار ما  
بیان داشت: طرح آبشار و 
پــارک صخــره ای در 
ارتفاعــات مقابل پارک 
کوهســتان در دســتور 
کارشهرداری قرار گرفت  
و بــا اجرای این  طرح آب 
از اســتخر پارک کوهســتان پمپاژ و به ارتفاعات صخره ای مقابل 
پارک کوهســتان انتقال داده و در پایین دســت آبهاجمع آوری و 
مجدداً به اســتخر ســرازیر خواهد شد. وی همچنین اظهار داشت: 
نورپردازی ، احداث چند آالچیق و ســکوهای  اســتراحتگاه  وبوفه 
جهت ارائه خدمات به مســافرین و شــهروندان و کاشت درخت و 
اجرای طرح فضای سبز و راههای دسترسی درنظر گرفته شده که 
در فازهــای مختلــف اجراخواهد شــد . پرج  ابراز امیدواری  کرد با 
فراهم بودن شــرایط د ر  فاز اول که  مربوط به راه اندازی آبشــار 

است  به بهره برداری خواهد رسید.

* اجرای طرح های سرمایه گذاری با مشارکت بخش 
خصوصی

 در پی فراخوان وارســال  چند طرح به دبیرخانه شــورای ســرمایه 
گذاری و مشــارکت شهرداری ازمتقاضیان جهت تشریح طرح ها 
دعوت و درنهایت طرح های زیر توســط شــورا پذیرفته شد . خانم 
باطبی دبیرشورای سرمایه گذاری شهرداری در این زمینه  گفت: 
تجهیز و توسعه فضا و امکانات شهربازی و راه اندازی مجموعه و 
همچنین طرح احداث بازیهای مهیج نظیر زیپ الین و... از جمله 
طرحهــای پذیرفتــه بوده اند  افــزود: پیش نویس قرارداد با طرف 
ســرمایه گذار و بخش خصوصی منعقد و جهت تصویب به صحن 
شورا ارسال که پس از تصویب و تأیید مصوبه توسط کمیته تطبیق 
مصوبات فرمانداری پیش نویس تبدیل به قرارداد و سرمایه گذاردر 
این قرارداد متعهدخواهد بود براســاس جدول زمانبندی نسبت به 
اجرای طرحهای یادشده اقدام نماید ،  باطبی در ادامه انعقاد قرارداد 
بابخش خصوصی درخصوص تهیه 2 راس شتر جهت ایجاد اوقات 
مرفه و مهیج جهت استفاده شهروندان و مسافرین در ایام چهارشنبه 
تا جمعه درفضای مجموعه گردشگری خلیج فارس هم اشاره نمود 
.  وی در ادامــه از متقاضیــان  ســرمایه گــذار طرحهای مرتبط با 
گردشــگری هم دعوت کرد  جهت ارائه درخواســت و طرح خود به 

شهرداری مراجعه نمایند.

وزیر نیرو از سد مخزنی نمرود بازدید کرد 
رضــا اردکانیان ، وزیر نیرو در بازدید از 
طرح ســد مخزنی نمرود با اشــاره به 
بارش های اخیر در کشور اظهار داشت:  
مخازن آب ســطح کشور با بارش های 
اخیرهمچنان کمتر از سالهای گذشته 
اســت چرا کــه در حال حاضر یکصد و 
شصت و دو میلیمتر جمع بارش ها بوده 

است. 
وی گفت: در حالی که به طور متوســط 
می بایست حدود دویست و چهل میلی 
متر در طول سال بارندگی داشته باشیم 
این امر موجب شــده تا مخازن ســدها 
نسبت به سال های گذشته حدود %24 
کاهش داشته باشند. وزیر نیرو تصریح 
کرد  :با توجه به اینکه  اخیراً در دوماهه 
اول سال ۹۷ بارندگی های خوبی داشته 
ایم اما به دلیل بارش کم در فصل پاییز 
و زمســتان سال گذشته، در حال حاضر 
حدود 28%  نســبت به سال گذشته به 

طور متوسط از بارش کمتری برخوردار 
هستیم . اردکانیان با اشاره به اینکه  در 
برخی اســتان ها از قبیل  اســتان های 
جنوبــی و جنوب شــرقی کشــور کم 
بارشی ها  حدود ۷0 %می باشد گفت: با 
توجه به این شــرایط، نیازمند همکاری 
مــردم در صرفه جویی الزم در مصرف 
آب شــرب و همچنیــن در بخــش 

کشــاورزی بوده و در تالش هستیم با 
همــکاری مردم در تامین آب شــرب 
مشکل جدی برای شهروندان به وجود 
نیاید  .این عضو کابینه در بازدید از طرح 
سد مخزنی نمرود با اشاره به حقابه مردم 
و روستای سله بن گفت: طرح سد نمرود 
که در ســالهای گذشــته  بنا به دالیل 
مختلف با توقف هایی مواجه بوده است 

باید با  جدیت و ســرعت بیشتری انجام 
شــود تا به مرحلــه بهره برداری کامل 
برســد. وی ادامــه داد : با بهره برداری 
کامل از این سد روستای سله بن و اراضی 
این روســتا به زیر آب خواهد رفت که 
باید توسط مسئوالن مرتبط مشکالت 
صاحبــان اراضــی حل و نســبت به 
حقابه های آنهــا تعیین تکلیف گردد. 
میرزایی نیکو نماینده حوزه انتخابیه نیز 
در خصوص حواشی پیش آمده  در بازدید 
وزیــر نیــرو به جام جم گفت  :  موضوع 
ســد نمرود از ابتدای شروع کار مجلس 
دهم کامال برای بنده تشریح  و مبرهن 
بــوده و صحبت هــای اینجانــب در 
خصوص مشکالت اهالی این روستا و 
موضــوع کــم بودن حق آبــه دقیقا با 
صحبت های اهالی محترم این روســتا 
هم ســو و به دلیل کمبود وقت تمامی 

مسائل از جانب اینجانب  تشریح شد.

خبرخبر

به موجب ماده 1224 قانون مدنی تا قبل 
از نصــب قیــم حفــظ و نظــارت اموال 
 مهجوریــن بــه عهــده دادســتان 

است . 
بدیهی اســت پس از نصب قیم دادستان 
دخیلی مســتقیم با امور محجور نداشته و 

وظایــف نظارت بــر عملکر قیم را دارد و 
تنها در صورت مطرح بودن رســیدگی به 
درخواســت عزل قیم،در اجرای ماده ۹۹ 
قانون امور حســبی تا زمانی که نسبت به 
موضوع عــزل قیم تعیین تکلیف قطعی 
نگردیــده و در صورت عــدم تعیین قیم 

موقت دادستان می تواند راسا امور مربوط 
بــه محجــور را انجام دهد و همچنین در 
مورد فوت قیم موضوع ماه 8۹ قانون اخیر 

الذکر.
قنبر علی وران – وکیل پایه یک 
دادگستری

 فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران 
از کشــف 400 کیلوگرم انواع مواد مخدر 

در این بخش از استان خبر داد.
ســردار عبدالرضــا ناظــری در جمــع 
خبرنــگاران گفت : عوامل پلیس مبارزه با 
مواد مخدر موفق به شناســایی باند تهیه 

و توزیع مواد مخدر و کشف 400 کیلوگرم 
انواع این مواد شــدند.وی افزود :عوامل 
پلیــس مبارزه با مــواد مخدر فرماندهی 
انتظامی ویژه شرق استان تهران با آگاهی 
از ورود مواد مخدر در پوشش تریلر حمل 
یخچال به شرق استان تهران ، نسبت به 

کنتــرل ورودی ها و اجرای طرح نظارتی 
محسوس و نامحسوس اقدام کردند.وی 
بیان کرد: پلیس با شناســایی این تریلر، 
آن را متوقــف کرده و طی عملیاتی 400 
 کیلوگــرم انــواع مواد مخدر را کشــف 

کردند.

قیم کیست؟

کشف400 کیلو مواد مخدر در شرق استان تهران 


