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اقدامات فرسایشی، دلیل تحلیل 
سایت تاریخی ویمه 

 شالق و 91  روز حبس، در انتظار کسبه 
توهین کننده به ماموران دولتی 

سگ های ولگرد باید زنده گیری 
شوند

شبکه بهداشت و درمان در آستانه 
هجرت به ساختمان جدید

 بعد از انجام قرار دادی بین شهرداری فیروزکوه و شبکه بهداشــت و  درمان و پرداخت مبلغ توافق 
شده توسط شهرداری به شبکه بهداشت مبنی بر تخریب ساختمان قدیمی  در مسیر معبر 18 متری 
مجتبی بنداد کرمانی سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمان از هجرت بخش درمانی و اداری این شبکه به 

ساختمان جدید در آینده نزدیک خبر داد.
وی گفت: طبق زمانبندی تعیین شده ،تکمیل ساختمان باید..

فیروزکوه، رتبه 
دوم سواد آموزی 
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فیروزکوه

اختتامیه هفته فرهنگی فیروزکوه  با حضور 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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* وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در 
جمع خبرنگاران

ســید عباس صالحی عصر پنجشــنبه در حاشیه 
مراســم اختتامیه هفته فرهنگی فیروزکوه و در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: تجلیل از مفاخر فرهنگی 
هر شهرســتان، تکریم فرهنگ و هنر اســت و این 
اقدام به شهرســتان ها هویت می بخشــد.همچنین 
وزیر فرهنگ از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای 
فرهنگی فیروزکوه بازدید کرد.ســید عباس صالحی، 
عصر پنجشنبه ۶ دی به همراه مهدی یوسفی جمارانی 
فرماندار فیروزکوه، قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم 
فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسالمی و جمعی 
از مسئوالن از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای 
فرهنگــی فیروزکوه  که به مناســبت هفته فرهنگی 
در دانشــگاه آزاد برگزار شــده بود بازدید کردند. این 
نمایشــگاه با ۳۰ غرفه فعال در زمینه های فرهنگی، 
هنری، صنایع دستی، گل و گیاه، عکس و خاطره و ... 

پذیرای عالقمندان بود.
* کانون ســالمت جوانــان فیروزکوه  

ومحله تختی افتتاح شد
کانون ســالمت جوانان فیروزکوه  در دانشگاه آزاد  
ومحلــه تختی با حضور محمد امامــی امین، معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری 
تهران، مهدی یوســفی جمارانی فرماندار فیروزکوه، 
حمزه امرایی معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
فرمانداری شهرستان و جمعی از مسئوالن افتتاح شد.

* بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استانداری تهران

امامی امیــن معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
و توســعه منابع اســتانداری تهران در حاشیه سفر به 
فیروزکوه از نمایشــگاه توانمندی ها و دستاوردهای 

فرهنگی این شهرستان بازدید کرد.
* دیدار مدیر کل تقســیمات کشوری 

وزارت کشور از کاروانسرای گدوک
ســعید جاللی مدیر کل دفتر تقسیمات کشوری 
وزارت کشــور، سه شنبه ۴ دی همراه مهدی یوسفی 
جمارانی فرماندار فیروزکوه از کاروانســرای تاریخی 

گدوک یا شاه عباسی بازدید کردند.
* یک انتصاب: شــیخ اسماعیل شجاع، رئیس 
اداره تبلیغات اسالمی شهرستان فیروزکوه رئیس اداره 

تبلیغات اسالمی شهرستان  مالرد شد.

* گرامیداشت ۹ دی، روز بصیرت
مراسم گرامیداشت ۹دی و روز بصیرت و همچنین 
مجلس ترحیم حضرت آیت ا… هاشــمی شاهرودی 
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز نهم 
دی  بعد ازنماز مغرب وعشاء با حضور مسئولین محلی 
واقشار مردم وبســیجیان  در مسجد جامع شهرستان 
فیروزکوه با قرائت قرآن، سخنرانی ومداحی  برگزارشد.

این مراسم از سوی شهرداری، شورای اسالمی شهر وبا 
همکاری فرمانداری، ناحیه مقاومت بسیج و دفترامام 

جمعه برگزار گردید.
* صعود به قله کمر پشــت :تیم کوهنوردی 
شهرستان فیروزکوه متشکل از 1۷ کوهنورد موفق شد  
با صعود به قله کمر پشــت )عباســعلی ( از توابع  شهر 
ورســک افتخاری دیگر در عرصه ورزشی شهرستان 

ثبت کند.
* یک اقدام زیســت محیطــی : کارگاه 
آموزشی تفکیک زباله درمبداءتوسط شهرداری، محیط 
زیست و گروه زیست محیطی  جارمز درهفته فرهنگی 

شهرستان برگزار شد. 
* پدیده ای دیگــر از پدیده: تیــم پدیده 
فیروزکوه موفق شد علی رغم جو پر هیاهوی ورزشگاه 

با نتیجه  ۳ بر۲ از سد تیم آران بیدگل کاشان بگذرد.
* تخریب بناهای غیر مجاز در روستای 
زرین دشــت و منطقه موین حصاربن:  رضا 
فراری، رئیس جهاد کشــاورزی شهرستان از تخریب 
بناهای غیر مجاز در مناطق ذکر شده خبر داد. وی گفت 
:بــا حکم مقام قضایی و نیز اجرای قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی بنا های یاد شده تخریب شدند. وی اضافه 
کرد : تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز بنا به  تبصره 
۲ ماده 1۰ قلع و قمع بنا های غیر مجاز در روســتاهای 
سیمین دشــت و منطقه موین حصاربن هم اکنون در 

حال اجراست.
* اهداء کتاب در هفته فرهنگی فیروزکوه: 
اداره فرهنگ وارشــاد اســالمی شهرستان فیروزکوه 
همزمــان با هفته فرهنگی بیش از ۲۰۰ جلد کتاب را به 

عالقمندان و بازدید کنندگان از نمایشگاه اهداء نمود.
* طرح آشــنایی دانش آموزان مدارس 
فیروزکوه با فرهنگ پهلوانی: با حضور رئیس اداره 
ورزش و جوانان، مســئول تربیت بدنی اداره آموزش و 
پرورش و همچنین غربا مرشد و رئیس هیئات پهلوانی 

و زورخانه ای شهرستان فیروزکوه برگزار شد.

پرج، شهردار فیروزکوه  گفت: بنابه انعقاد تفاهم 
نامــه بین بانک ملی و شــهرداری بــزودی تمام 
شهروندان می توانند عوارضات و بدهی ساختمانی 

خود را همانند قبوض آب، برق، گاز و تلفن برمبنای 
شناسه قبض و به صورت الکترونیکی بدون مراجعه 

حضوری به شهرداری پرداخت نمایند.

 پرداخت الکترونیکی قبوض عوارضات شهرداری، 
بزودی

مراســم اختتامیه هفته فرهنگی شهرســتان 
فیروزکوه با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

برگزار شد.
اختتامیه هفته فرهنگی و  نمایشگاه توانمندی ها و 
دستاوردهای فرهنگی شهرستان فیروزکوه با حضور 
ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،  
مهدی یوســفی جمارانی فرماندار فیروزکوه، حجت 
االســالم و ســید مهدی امیری ارجمند امام جمعه، 
قاســم میرزایی نیکو نماینده مردم فیروزکوه و دماوند 
در مجلس شورای اسالمی، فرزانه مروستی مدیرکل 
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، احد 
جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
تهــران، مدیران اســتانی و شهرســتانی و جمعی از 
فعــاالن فرهنگی و اجتماعی شهرســتان در ســالن 
شــهید آوینی دانشگاه آزاد اســالمی واحد فیروزکوه 

برگزار شد. 
ســید عباس صالحی در مراســم اختتامیه هفته 
فرهنگی شهرســتان فیروزکوه اعــالم کرد: ۲ هزار 
میلیارد تومان اعتبار در حوزه شهری و روستایی برای 
ایجاد ۲۰ هزار شغل فرهنگی و هنری تخصیص یافته 
است که 1۰ درصد از آن، برابر ۲ هزار شغل سهم استان 
تهران است. وی ضمن تأکید بر جدی گرفتن مباحث 

فرهنگی در کنار مسائل اقتصادی بیان داشت: کانون 
توســعه در توسعه شهری و ملی، فرهنگ و هنر است 
و از ایده هایی در این زمینه که قطعًا می تواند توســعه 
شــهری و ملی را همراه داشته باشد، استقبال خواهیم 
کرد. این مقام مســئول در وصف ســید کریم امیری 
فیروزکوهی، شــاعر معاصر ایرانی اظهار داشت: آن 
مرحوم ســهم قابل توجهی در توسعه ایران و مباحث 
فرهنگی منطقه و کشور داشت، وی به عنوان شخصی 
دانشــمند و ادیب، افتخار فیروزکوه، کشــور و زبان 
پارسی اســت.فرماندار فیروزکوه نیز در این مراسم به 
تشریح هفته فرهنگی شهرستان پرداخت و گفت: در 
طول این هفته 11۰ برنامه متنوع فرهنگی توسط 1۴ 
کمیته در زمینه های گوناگون با هدف افزایش نشــاط 
اجتماعی به اجرا در آمد.مهدی یوسفی جمارانی افزود: 
برپایی نمایشگاه های شهری و روستایی با غرفه های 
فعــال در زمینه هــای فرهنگی، هنری، ورزشــی، 
آموزشــی، تولیدات روســتایی و ... همچنین اجرای 
مراسمات آئینی و رسوم سنت های قدیمی شهرستان 
از دیگــر برنامه های هفته فرهنگی فیروزکوه بود.این 
مقام مســئول تصریح کرد: آداب و رســوم خاص هر 
منطقه در طول این هفته با برپایی جشــنواره هایی به 
منظور احیا و ترویج فرهنگ شهرســتان مرور شد که 

قصد داریم ایــن برنامه ها را پس از هفته فرهنگی نیز 
ادامه دهیم.سپس حجت االسالم سید مهدی امیری 
ارجمند  امام جمعه فیروزکوه گفت: تمامی مفاهیم اگر 
بخواهد رنگ لطیف و زیبایی پیدا کند باید با فرهنگ و 
هنر آمیخته شود.در ادامه قاسم میرزایی نیکو نماینده 
مردم فیروزکوه ودماوند  نیز در این مراسم تأکید کرد: 
این شهرســتان سرشــار از نخبگان و جوانان مستعد 
در زمینه های  گوناگون اســت که حمایت از آنها می 
تواند منجر به نتایج خوب و توســعه شهرستان شود. 
وی همچنین با بیان اینکه شهرســتانهای فیروزکوه 
ودماونــد قطب تأمین بســیاری از نیازهای پایتخت 
هســتند اظهار کرد: زمان تخصیص بودجه باید مورد 
توجه بیشــتری قرار گیرد. اجــرای تئاتر با محوریت 
ایثار و شهادت، موسیقی محلی، پخش کلیپ معرفی 

ظرفیت های شهرســتان، تجلیــل از امیربانو امیری 
فیروزکوهی )فرزند شــاعر نامدار ســید کریم امیری 
فیروزکوهــی(، آقای  فرج اهلل عموزاده مدیر داروخانه 
شفا وخبرنگار روزنامه اطالعات که بیش از ۶۲ سال در 
عرصه خبرنگاری ونخستین خبرنگار رسانه می باشد  
از ســوی وزیر فرهنگ وارشــاد اسالمی لوح سپاس 

وتندیس یادمان هفته فرهنگی اهداء گردید.
گفتنی است  مفاخر شهرستان، خانواده معظم شهدا 
و ایثارگران، شایســتگان، جوانان و شــخصیت های 
برجســته فیروزکوه، غرفه های فعال و برتر به انتخاب 
بازدیدکنندگان، روستاهای برگزار کننده برنامه های 
هفتــه فرهنگی و ... از جملــه برنامه های اجرایی در 
مراســم اختتامیه اولین هفته فرهنگی این شهرستان 

بود.

اختتامیه هفته فرهنگی فیروزکوه  با 

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

چند خط خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

مســئول مرکز باستان شناســی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان تهران از بررسی و ارزیابی اولیه سایت تاریخی 

ویمه در شرق فیروزکوه خبر داد.
قدیر افروند  اظهار داشــت: در بررسی میدانی محوطه تاریخی ویمه در 
صدد هســتیم تا در خصوص حفاظت و نیز طرح پژوهشی و احیاء در آینده 
تصمیم گیری کنیم.وی با بیان اینکه اقدامات کشاورزی، باغداری و خاک 

برداری ها باعث شــده که به مروز زمان آسیب هایی به این سایت تاریخی 
وارد شود گفت: محوطه تاریخی ویمه فیروزکوه به علت نبود برنامه و اعتبار 
الزم، سالهاســت رها شده و کم کم تعرضات و حفریات غیرقانونی آسیب 
جــدی به آن وارد می کرد که در حال حاضر با اعالم آمادگی مســئوالن 
محلی و مالک، زمینه خوبــی برای نجات این منطقه تاریخی و تبدیل به 
ســایت گردشگری فراهم شده و امید اســت با این هماهنگی و تعامالت 

سازنده این محوطه باستانی از معرض تهدید و خطر تخریب دور شود.
افروند افزود: این محوطه چند هکتاری متعلق به قرون اولیه اســالمی 
اســت و از ظرفیت غنی آن می توان به رونق گردشگری فیروزکوه کمک 
کرد.بــه گفته وی پس از این ارزیابی میدانی باید نقشــه برداری و تعیین 
 حریــم آن آغاز تا ماهیت محل طبق مطالعات باســتان شناســی انجام

 شود. 

اقدامات فرسایشی، دلیل تحلیل سایت تاریخی ویمه 

رئیس آتش نشــانی فیروزکوه علت آتش ســوزی در انبار سوپر 
مارکتی در این شهرستان را اتصالی کابل برق عنوان کرد.

محمد رضا محرابیان علت آتش ســوزی در انبار ســوپر مارکتی 
در این شهرســتان را اتصالی کابل برق عنوان کرد و گفت: این اتفاق 

ساعت ۹:18 رخ داد؛ آتش سوزی در اثر اتصالی کابل برق رخ داد و مغازه 
به عنوان انبار سوپر مارکت مجاور استفاده می شد. وی در ادامه خاطر 
نشان کرد: خسارت وارده به مغازه تخمین زده نشده ولی اتصاالت برق 
و تجهیزات و مواد غذایی انبار شده در مغازه دچار خسارت شده است.

یک مغازه در فیروزکوه طعمه حریق شد
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در روستای طرود؛
ویژه  روســتایی  برنامه 

هفته فرهنگی برگزار شد

برنامــه روســتایی ویژه هفتــه فرهنگی و 
نمایشگاه دستاوردهای بومی و محلی در روستای 
طرود از توابع بخش مرکزی شهرســتان با حضور 
محمد امامی امین معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع اســتانداری تهران، مهدی یوسفی 
جمارانی فرمانــدار فیروزکوه، حمزه امرایی معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان و 
جمعی از مسئوالن در روستای طرود از توابع بخش 
مرکزی فیروزکوه برگزار شد.امامی امین در حاشیه 
بازدید از نمایشگاه، ضمن عرض تسلیت درگذشت 
آیت اهلل  هاشمی شاهرودی و حادثه دلخراش فوت 
دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، بیان 
داشــت: اســتاندار ســابق تهران طی برنامه ای 
راهبردی ۳ دوره با محوریت های شــورای برنامه 
ریــزی، اقتصادی و فرهنگــی و اجتماعی در تمام 
شهرســتان های اســتان حضور یافته و به بررسی 
مشــکالت آنها پرداختند.وی با اشاره به نمایشگاه 
روستای طرود ابراز کرد: این مراسم با فرهنگ اصیل 
روستایی و بخوبی برگزار شد و آداب و رسومی که در 
زندگی شهری به فراموشی سپرده شدند را احیا کرد.

این مقام مســئول تصریح کرد: عموماً در روستاها 
مســائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... با هم 
آمیخته اســت؛ مواردی. که در این نمایشگاه جمع 
آوری شــده اند عمدتاً منشا اقتصادی دارند چرا که 
اقتصاد روســتاها خانوادگی و طایفه ای اســت. بر 
اســاس این گزارش، صنایع دســتی، فرهنگی و 
هنری، عرضه غذاهای محلی، تولیدات لبنی و عسل 
محلــی از جمله غرفه های این نمایشــگاه بودند و 
همچنین برپایی چادر عشایری، طبخ آش، پخت نان 

و ... از دیگر برنامه های اجرایی این مراسم بود.

*تقدیر وتشکر : برخود فرض می دانیم 
تا از زحمات بســیار خــوب آقایان نوراهلل حق جو 
وســید علی اســماعیلی از نیروهــای خدماتی 
شــهرداری در جهت نظافت شــهر که در حوزه 

ماموریتی آنان میباشد تقدیر وتشکر نماییم. 
جمعی از  ساکنان میدان راه آهن    
وخیابان حرم  

تشکر از شــهرداری : با توجه به اینکه 
تخلیه ســطل هــای زبالــه محــدوده تعاونی 
کامیونداران به دلیل شخصی بودن ملک از عهده 
شــهرداری خارج بوده از زحمات و حســن توجه 
پرسنل خدمات شهری در تخلیه  این سطل های 

زباله تشکر و قدردانی می گردد.

چــرا کلفــور جزو مناطق شــهری 
محسوب نمی شــود: با توجه  اینکه منطقه 
دشــت کلفور از دشــت های نزدیک به منطقه 
شهری می باشــد چرا بعد از ابالغ طرح تفضیلی 
این منطقه  جزو مناطق شــهری محسوب نمی 
شــود و از حد مشــخصی به بعد اختیارات آن در 

اختیار شهرداری فیروزکوه نمی باشد. 
فخرآور

*مگر امامزاده جــای تدفین اموات 
است :گاهــی اوقات مشــاهده می شود برخی 
از بازمانــدگان اموات خویش را بــه دالیلی که 
شــاید فقط برای خودشان منطقی بوده در محل 
امامزاده دفن می کنند ،شهرداری برای این مورد 
اقدامات مناســبی انجام داده و بــا مهیا نمودن 
مقدمــات ،زمینه انجام آن را در بهشــت رضوان 

انجام داده است. 
یک شهروند 

خاموش شــدن زودهنگام المپ ها : 
طبق اخبار و گزارشات واصله المپ های فاز شب 
ســایت اداری و شهرک کوهسار قبل از روشنایی 
کامــل صبحگاهی خاموش و بــرای رفت و آمد 
شهروندان مشکل ساز شده است.  از مسئوالن امر  

تقاضای رسیدگی به موضوع را داریم.

یک واحد رســتوران بین راهی )دیزی ســرا( به علت رفع نکردن 
نواقص بهداشتی در فیروزکوه پلمب شد.

مدیــر روابــط عمومی شــبکه بهداشــت و درمــان فیروزکوه  

اظهــار داشــت: اماکنــی کــه اخطاریه بهداشــتی مــی گیرند ۴8 
ســاعت مهلــت دارند تا رفــع نقص کنند یا مواد فاســد شــدنی را 
 خــارج کنند کــه در غیر این صورت برخــورد قانونی بــا آنها انجام

 می شود.
آتنا هاشــم زاده افزود: پرونده این اماکن پــس از پلمب به مراجع 

قضایی ارجاع داده می شود.

پلمب رستوران بین راهی در فیروزکوه 

 بعد از انجام قرار دادی بین شــهرداری فیروزکوه و شبکه بهداشت و  
درمان و پرداخت مبلغ توافق شده توسط شهرداری به شبکه بهداشت مبنی 
بر تخریب ســاختمان قدیمی  در مسیر معبر 18 متری مجتبی بنداد کرمانی 
سرپرســت شبکه بهداشــت و درمان از هجرت بخش درمانی و اداری این 

شبکه به ساختمان جدید در آینده نزدیک خبر داد.
وی گفت: طبق زمانبندی تعیین شده ،تکمیل ساختمان باید تا پایان سال 
انجام شود که این موضوع بسته به میزان راندمان کاری پیمانکار طرح  شاید 
تغییر پذیر باشــد. وی اضافه کرد :بعد از تکمیل روند عمرانی ،بخش درمانی 

شــبکه بهداشت »درمانگاه هفت تیر « و بخش اداری  به ترتیب در طبقات 
اول و فوقانی مستقر خواهند شد. سرپرست شبکه بهداشت و درمان به مبلغ 
قرارداد با پیمانکار طرح اشاره داشت  و افزود: مبلغ قرار داد با پیمانکار تا بدین 
لحظــه ۲ میلیارد تومان بــوده که مبلغی  از انجام این طرح در قالب این قرار 
دادتعیین نشــده کــه  در مجموع ۳ میلیارد تومان خواهــد بود. کرمانی در 
خصوص سرفصل های تامین هزینه ساخت این بنا نیز گفت :بخشی از این 
هزینه از بودجه استانی ،بخشی هم  از تهاتر با شهرداری فیروزکوه و بخش 

عمده آن توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تامین شده است.

شبکه بهداشت و درمان در آستانه 
هجرت به ساختمان جدید

خبر
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فیروزکوه

حرف حساب

رئیس اداره دامپزشکی فیروزکوه گفت: دو کاسب متخلف در زمینه 
عرضه مرغ و ماهی به دلیل توهین به بازرســان دامپزشکی در حین انجام 

وظیفه، محکوم و به یک سال از فعالیت صنفی محروم شدند.
جواد شــایان اظهار داشــت: طــی بازرســی ادواری از مراکز عرضه 
فرآورده های خام دامی شهرســتان، دو نفر از مالکان یک فروشگاه عرضه 
مرغ و ماهی، به علت تخلفات مکرر و عرضه گوشــت فاســد و غیر قابل 

مصرف از انجام بازرسی جهت معدوم سازی ممانعت کردند.
وی افزود: پس از توهین و فحاشــی به بازرســان اداره دامپزشــکی 

شهرســتان در حین بازدید، از سوی دو کاسب فروشگاه مذکور، بالفاصله 
موضوع ارتکابی جرم به اســتحضار دادســتان شهرستان رسیده و پلیس 
اطالعــات و امنیت اماکن نیروی انتظامی در صحنه جرم حاضر شــدند. 
این مقام مسئول تصریح کرد: ماموران انتظامی ضمن تنظیم صورتجلسه 
متخلفان را به مراجع قانونی معرفی و با توجه به عدم دفاع موثر از ســوی 
متهمان، بزه انتســابی متخلفان محرز و مســتنداً به استناد ماده1، ماده۲، 
تبصره 1 ماده۳، از ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسالمی، توهین و درگیری با 

ماموران دولت، حین انجام وظیفه محکوم شدند.

شــایان خواه اعالم کرد: متهم ردیــف اول به ۹1 روز حبس تعزیری با 
احتســاب ایام قبلی، 5۰۰ هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و 
یک ســال محرومیت از اشــتغال به کسب و فعالیت صنفی و در خصوص 

متهم ردیف دوم به ۲۰ ضربه شالق با احتساب ایام قبلی محکوم شدند.
رئیس اداره دامپزشکی فیروزکوه از شهروندان خواستار شد تا هرگونه 
کشــتار غیرمجاز و غیر بهداشــتی را از طریق مراجعه حضوری یا شماره 
گیری تلفــن ۷۶۴۴۲۰۰۴ به اداره مذکور اطالع دهند تا در اســرع وقت 

برخورد قاطع با متخلفان صورت گیرد. 

 شالق و 91  روز حبس، در انتظار کسبه توهین کننده به ماموران دولتی 

دومین همایش مجمع ســالمت شهرستان 
بــا محوریت جامعــه ایمن فیروزکــوه با حضور 
نوفرســتی مدیر انجمن جامعه ایمن کشور و مدیر 
مشــارکت مردمی و مدیــر مولفه های اجتماعی 
ســالمت دانشگاه علوم پزشــکی شهیدبهشتی، 
دکتر پرج  شــهردار، زمان ایلکا  رئیس شــورای 

اســالمی شــهر،  امرائی معاون سیاسی انتظامی 
فرمانــداری و بنــداد کرمانی ریاســت شــبکه 
بهداشــت و درمان و کارشناســان شهرداری و 
شبکه بهداشت و مدیران ادارات برگزار گردید. 

دراین جلســه پس ازتــالوت کالم ا... مجید 
نماینــده دانشــگاه و همچنیــن مدیــر انجمن 

جامعه ایمن کشــور به بیان اهمیت، اســتراتژی 
و اهداف و شــاخص های جامعه ایمن پرداختند. 
درادامه کرمانی رئیس شــبکه بهداشت ودرمان  
و جعفرپــرج شــهردار هرکدام بــه بیان گزارش 
اقدامــات و عملکــرد در نیم ســال اول درحوزه 

جامعه ایمن پرداختند. 

در پایان این همایــش تفاهم نامه ای با امضاء 
مدیران ارشــد شهرســتان و انجمن جامعه ایمن 
کشــور منعقد که مقررشد به امضاءمعاون وزارت 
بهداشــت ودرمان هم برسد تا با اقدامات درحوزه 
جامعه ایمن، شــهر فیروزکوه به شبکه بین المللی 

جامعه ایمن ملحق گردد . 

فیروزکوهبهشبکهبینالمللیجامعهایمنملحقمیشود



وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از اختصاص 
۲۰۰میلیــارد تومــان برای ایجاد ۲هزار شــغل 

فرهنگی در استان تهران خبر داد.
ســید عبــاس صالحــی در اختتامیــه هفته 
فرهنگی فیروزکوه طی ســخنانی با بیان این که 

فیروزکوهی ها باید این شهرســتان را به محلی 
برای آرامش جسم و جان تبدیل کنند، گفت: گام 

اول این اقدام احیای فرهنگی فیروزکوه است.
وی از اختصــاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار 
در حوزه شــهری و روستایی خبر داد و گفت: این 

اعتبار برای ایجاد ۲۰ هزار شغل فرهنگی و هنری 
تخصیص یافته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 1۰ درصد 
این اعتبار سهم استان تهران است که برای ایجاد 

۲ هزار شغل اختصاص می یابد. 

 اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای ۲هزار 
شغل فرهنگی در تهران

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

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148
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صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم
دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

جلسه کارگروه جمع آوری سگهای بالصاحب به ریاست فرماندار و دبیری 
شــهرداری فیروزکوه و عضویت شبکه بهداشت و دامپزشکی محیط زیست و 
نیروی انتظامی  بخشدارمرکزی و معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و نماینده 
شــورای شهر و دادگستری درسالن جلسات فرمانداری برگزارشد. دراین جلسه 
پرج شهردار همراه شجاع معاون خدمات شهری باارائه گزارشی درطول ۹ماهه 
ســال جاری پرداختند  و در ادامه به بیان مشکالتی نظیر افزایش تعداد سگهای 
بالصاحــب و باال بودن هزینه های جمع آوری و نگهداری و…بیان داشــتند . 
رئیس دامپزشکی و نماینده شبکه بهداشت و درمان هم ضمن قدردانی از زحمات 
وخدمات ارزنده شــهردار و مجموعه شــهرداری خواستار اقدام جدی و استمرار 

واجرای طرح در شهرستان شدند.  
مهدی یوســفی جمارانی در جلســه بررســی و تصمیم گیری در ارتباط با 
سگ های بالصاحب شهرستان فیروزکوه، با تأکید بر بررسی کامل و کارشناسی 
موضــوع در کارگروه مربوطه اظهار کرد: در مســائل این چنینی باید از نظرات 
غیرکارشناســی پرهیز کرد چراکه تاکنون تصمیم های نادرســت در ارتباط با 
بسیاری از مسائل منجر به حل مقطعی مشکالت شده و این روند به مرور زمان 
شــرایط را بحرانــی می کند؛ با جمع آوری دقیق آمــار و اطالعات در خصوص 
سگ های بالصاحب شهرســتان، تعداد گزیدگی ها و … می توانیم راهکاری 
اساســی و بلند مدت ارائه دهیم. وی همچنین تصریح کرد: معضل ســگ های 
بالصاحب در شهرستان با بحران مواجه نیست اما برای بهبود شرایط و پیشگیری 
از بحران باید تدابیر جدیدی اتخاذ شود؛ تصمیماتی که در این خصوص اتخاذ می 
شود بسیار حائز اهمیت است چراکه هر اقدامی تاثیر مستقیم بر اکوسیستم محیط 
خواهد داشت؛ دستور العمل هایی در حوزه کنترل تعداد سگ های بالصاحب به 
شــهرداری ها و دهیاری ها ابالغ شــده اســت که پس از بررسی دقیق شرایط 
شهرستان، براساس این دستور العمل تصمیمات جدیدی در این زمینه خواهیم 
گرفت؛ این مســئله باید با حضور تمام مسئوالن مربوطه و نظر کارشناسی آنها 
بررسی شــود تا به جمع بندی صحیح و کاملی منجر شود. فرماندار فیروزکوه با 
اشــاره به اهمیت قانون بیان داشت: در تمام مسائل باید کامال طبق قانون عمل 
کنیم چراکه تمام قوانین، دســتور العمل ها و… طی فرآیندی طوالنی، با نظر 
کارشناســان خبره و به طور سراسری در کشور تصویب می شوند که تخطی از 
آن ها می تواند مشــکالت را چند برابر کند؛ سگ های بالصاحب فیروزکوه باید 
زنده گیری شده و غربالگری انجام و تفکیک شوند و پس از طی این مراحل طبق 

دستور العمل مربوطه اقدامات الزم صورت بگیرد.

سگ های ولگرد باید زنده گیری 
شوند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه از دستگیری دو شکارچی متخلف 
خبر داد.

محمد فریدی تصریح کرد: ماموران مستقر در پاسگاه محیط بانی اثر طبیعی - ملی 
تنگه واشــی در حین گشت و کنترل منطقه، دو شکارچی غیر مجاز را دستگیر کردند.

وی اظهار داشــت: شکارچیان متخلف یک راس الشه قوچ وحشی، یک قبضه اسلحه 

گلوله زنی، ســه تیر فشنگ سالح مربوطه و دو دستگاه دوربین چشمی همراه داشتند.
این مقام مســئول گفت: پرونده تخلف پس از تکمیل و واریز جریمه وارده به مبلغ 1۰ 
میلیون تومان، به مراجع قضائی ارســال شــد. منطقه گردشگری تنگه واشی واقع در 
روستای جلیزجند از توابع بخش مرکزی فیروزکوه محل زیست کل و بز، قوچ، میش، 

گراز و پرندگانی مانند عقاب، دلیجه و سارگپه می باشد.

امیر اسماعیل پور روشــن سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرســتان ضمن تشــکر و قدردانی از زحمات تمامی 
نهاد های دولتی و روســتاهای فیروزکوه ،دستاوردهای فرهنگی 
شهرســتان را مناسب ارزیابی و آن را نقطه قوتی برای برند سازی 
شهرســتان  دانســت. وی گفت: به منظور اســتفاده  از ظرفیت 

روســتاهای شهرستان همه روزه از ساعت ۹ صبح در  روستاهای 
شاخص شهرستان شاهد برپایی نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی 

آن روستا بوده ایم. 
وی  با اشــاره به اینکه همزمان با آغاز این هفته روز شــنبه در 
روستای شهرآباد،یکشنبه انزها،دوشــنبه هرانده ،سه شنبه لزور 

،چهارشنبه طرود و پنجشــنبه ارجمند شاهد برگزاری  نمایشگاه 
دســتاورد آن روســتا ها بوده ایم گفت :بعد از برگزاری نوبت صبح  
از ساعت 1۳ نیز میزبان شــهروندان برای بازدید از دستاوردهای 
فرهنگــی نهاد های  دولتی  در محل این نمایشــگاه بودیم که در 

دانشگاه آزاد اسالمی ایجاد گردید. 

وی  تصریح کرد: حضوردکتر صالحی  وزیر فرهنگ  و ارشــاد 
اســالمی و مدیران سطوح مختلف استان در مراسم اختتامیه این 
نمایشگاه در آخرین روز هفته فرهنگی موجب دلگرمی وقوت قلب 
 مســئولین شهرســتانی، فرهیختگان، هنرمندان وشهروندان 

گردید.

کارشناس مسئول نهضت سواد آموزی فیروزکوه همزمان با 
فرا رسیدن هفته ســواد آموزی اعالم کرد: این شهرستان، در 
ســال تحصیلی ۷-۹۶ رتبه دوم را در میزان با ســواد آموزی 

استان تهران کسب کرد.
رقیه نوری در همایش ســوادآموزی فیروزکوه که در ســالن 
اجتماعات آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: 
طبق سرشماری سال ۹5، ۷۰۰ نفر از جمعیت ۳۳ هزار و پانصد و 

58 نفری فیروزکوه بی سواد هستند.
وی افزود: از ۷۰۰ نفر مذکور ۳۹۰ نفر ایرانی و ۳1۰ نفر از اتباع 
افغانســتان هستند. این مقام مســئول خاطرنشان کرد: در سال 
تحصیلی ۷-۹۶، 15۰ نفر از جمعیت بی ســواد فیروزکوه با سواد 
شــده اند که 1۰۰ نفر از آنها از اتباع افغانستانی به شمار می آیند.

مهدی یوســفی جمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه  گفت : 
تغییــرات مذکــور می طلبد ســطح آمــوزش در نهضت های 

ســوادآموزی نیز ارتقا یابد و این نظام آموزشــی پس از آموزش 
مراحل مقدماتــی به آموزش رایانــه و تکنولوژی های نوین به 
سوادآموزان بپردازد. وی تاکید کرد: استقالل فردی، کسب و کار 
و... در جامعه امروز در گرو کســب آگاهی و دانش روز اســت که 
مسئوالن مربوطه باید در جهت تامین این نیازها تدابیر جدیدی 
اتخاذ کرده و تالش مســتمر داشته باشند.وی ابراز کرد: نهضت 
سواد آموزی که در ۷ دی ماه سال 58 به فرمان امام راحل تاسیس 

شــد، بخش قابل توجهی از افراد جامعه را بهرمند ساخته است.
دلنوشــته خوانی سواد آموزان، برپایی نمایشگاهی از دست سازه 
آنها، پخش کلیپ و تقدیر از آموزگاران و سوادآموزان شهرستان 
از دیگــر برنامه های ایــن همایش بــود. کالس های نهضت 
سوادآموزی فیروزکوه در طول سال تحصیلی، با ۷ آموزگار از شنبه 
تا چهارشــنبه در طبقه فوقانی آستان مقدس امامزاده اسماعیل 

برگزار می شود. 

2 شکارچی غیرمجاز در فیروزکوه دستگیر شدند

کارنامه درخشان فیروزکوه در هفته فرهنگی  

فیروزکوه، رتبه دوم سواد آموزی 


