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اصالح شبکه فرسوده 
آبرسانی، در دستور کار 

آبفای روستایی
تیم شهدای روستای اهنز جام والیبال 

رمضان 97 را به خانه برد
مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان فیروزکوه،با قهرمانی تیم شهدای اهنز به کار خود پایان داد.

امیر علی اکبر خانی  رئیس هیأت والیبال شهرســتان فیروزکوه  گفت :مســابقات والیبال آقایان جام رمضان 27 خرداد ماه  به کار خود پایان 
داد که این دوره از مســابقات  با رقابت تنگاتنگی از ســوی تیم های شــرکت کننده همراه بود.در این دوره از مســابقات شــش تیم در دو گروه به 

رقابت پرداختند که سرانجام،تیم شهدای اهنز موفق به کسب مقام اول و تیم صنعت نو  مقام دوم را ازآن خود نمودند.
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راه اندازی سیستم نوبت دهی گویا ، در بیمارستان 
توسعه روستاهای شهرستان، روی ریل تسهیالت 6 درصدیامام خمینی)ره( 

235 هزار هکتار از مراتع فیروزکوه 
زیر پوشش  طرح مدیریت چرا

رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان فیروزکوه 
گفت: با هدف بهره برداری اصولی و بهینه و جلوگیری از تخریب 
عرصه هــای مرتعــی 235 هزار هکتار از مراتــع ییالقی این 
شهرستان زیر پوشش طرح مدیریت چرا و کنترل دام قرار گرفته 

است.
جمشــید جویباری با اعالم این مطلب افزود: اجرای این طرح 
همزمان با فصل چرا و کوچ عشایر به این مراتع آغاز شده است 
و تاکنون عالوه بر جلوگیری از ورود دام غیرمجاز بســیاری از 
دام هایی که به صورت غیرقانونی وارد این مراتع شــده بودند 
اخراج شــده اند.وی اظهار داشــت: برای اجرای دقیق این طرح 
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 غذاهایی که 
 خورد نشان با هم

 مانعی ندارد

پرداخت تسهیالت 
اشتغالزایی در کش و قوس 

بانک های شهرستان
 بتول کیانی عضو شــورای اســالمی شــهر و مشاور 

فرماندار شهرستان فیروزکوه در جلسه...

3

3
فیروزکوه

معاون رئیس جمهور مهمان فیروزکوه شد
صفحه 3
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موفقیتــی دیگر  برای تیم کوهنوردی بانوان  :بانوان کوهنورد فیروزکوه 
موفق شدند گام بر لبه یال جنوب شرقي قله دماوند در ارتفاع ٤٠٠٠ متر  نهند این 
برنامه از جمله سلسله برنامه هاي تمریني و تدارکاتي این بانوان کوهنورد مي باشد 

که براي صعود به قله دماوند از مسیري جدید در تالشند.

دیــدو بازدید های هفته قوه قضاییه: مهدی یوســفی جمارانی فرماندار 
شهرســتان  به مناســبت هفته قوه قضاییه با ولی صابر رئیس دادگســتری و دکتر 

علی صالحی دادستان شهرستان دیدار کرد.

افتتاح اقامتگاه بوم گردی : یوســفی جمارانی فرماندار شهرســتان به همراه 
بزرگ نیا مدیرکل ســازمان میراث فرهنگی ، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
تهران و تنی چند از مســئوالن شهرســتان از منطقه گردشگری چشمه آب معدنی 
خمده بازدید و ســپس اقامتگاه بوم گردی  حاج محمد در منطقه فرح آباد  را افتتاح 

نمودند.
معافیت ۵ســاله مالیاتی برای واحدهای تولیدی در روستاها :سید 
ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری 
در ســفری اخیر به شهرســتان فیروزکوه  از معافیت 5 ســاله واحد های تولیدی تازه 

تاسیس روستایی خبر داد. 

رنگ آمیزی ســرعت گیرها : ســرعت گیر های نقاط مختلف شهر به منظور 
هشدار به خودروها برای کاهش سرعت ،  توسط شهرداری رنگ آمیزی شد. 

دیدار بخشــدار ارجمند با مسئوالن ارشد قضایی : حسن زاده  بخشدار 
ارجمند همزمان با هفته قوه قضاییه با ولی صابر رئیس دادگســتری  و دکتر علی 

صالحی دادستان شهرستان دیدار کرد.

  ترامپ روانی 

دلقک مضحک، بیمار روانی ای ترامپ
وحشی آدمکش منفورجانی ای ترامپ
تو جهان را می کشانی سوی آشوب وفنا
تو شریک جرم اسرائیلیانی ای ترامپ
باهمان ام الفساد وغاصب واشغالگر

ظالم کودک کش سطح جهانی ای ترامپ
ناگهان بردی سفارت خانه ات را شهر قدس

برسرت ویرانه گرددناگهانی ای ترامپ
می دهی جوالن باظلم وفسادوفتنه ها

داعش خونخوار پروردی زمانی ای ترامپ
درعراق وسوریه، لبنان وافغان ویمن

منتشر کردی تو داعش رانهانی ای ترامپ
جان ومال و عرض و ناموس تمام مسلمین
باتجاوز، قتل و غارت تا توانی ای ترامپ
بافشار اقتصادی می کنی تحریم ایران

تاکه ایران را به تسلیمت کشانی ای ترامپ
زیربار ذلّت وخواری نخواهیم رفت ما

چون حسین)ع(الگو باشد گربدانی ای ترامپ
درجواب نقض پیمان سیلی محکم ز ایران.

تو به زودی می خوری چون ناتوانی ای ترامپ
باتمام این جنایتها چه نامم من ترا

حیف انسان.بلکه ذاتًا شیطانی ای ترامپ
درعجب از رأی تودرانتخاب مردمان آمریکا

انتخاب توکه از دیوانگانی ای ترامپ
مهدی صاحب زمان )عج( روزی یقینا خواهدآمد

توسزای کارخودرا میستانی ای ترامپ
)هاشم(از حیوان موذی جزاذیت کس ندید

هرکه رادیدی گزیدی چون که نادانی ای ترامپ
سید هاشم موسوی

22 خرداد 97، شهرآباد فیروزکوه

اصالح شبکه  فرسوده آبرسانی، در دستور کار 
آبفای روستایی

اداره آبفــای روســتایی شهرســتان 
فیروزکوه به منظور  تامین آب سالم و نیز 
ســهولت  در انتقال این روند اصالح و 
بازسازی شبکه های فرسوده آب رسانی 
روستاهای ،انزها ،دهگردان ،محمود آباد 
،حصاربن ،گدوک و حفر یک حلقه چاه 
آب در روســتای شادمهن و کف شکن 
چاه  آب شرب روستای نام آور را در دستور 
کار قــرار داد. خضری رئیس اداره آبفای 
روســتایی در این خصوص به  جام جم 
گفت  :اصالح شبکه آبرسانی روستاهای  
ذکر شده با اعتبار 1٠٤ میلیون تومان  از 
نیمه دوم فروردین ماه امســال آغاز شد. 

وی ادامه داد :همچنین فرآیند حفر چاه 
آب در روســتای شــادمهن با ارزش 8٠ 
میلیون تومان از اردیبهشت امسال کلید 
خورده اســت. خضری با اشاره به اینکه 

اجرای خطوط انتقال روســتای  گدوک 
با همکاری بخشــداری مرکزی انجام 
شــده است گفت :این طرح نیز به طول 
13٠٠ متر در سه  ماه  اول سال 97  اجرا 

و نیز موضوع برق رســانی آن روی خط 
پیگیــری اســت. رئیــس اداره آبفای 
روســتایی نیز در خصوص اجرای طرح 
کف شکن روستای نام آور خاطر نشان 
کرد :این طرح با اعتبار 7٠ میلیون تومان 
در ماه های واپسین سال 96 اجرا و نیز به 
بهــره برداری رســید. وی در پایان  به 
موضوع نصب دستگاه کنترل رادیویی 
برای روســتاهای انزها ،نام آور،هرانده 
،مزداران ،وشتان ،شهرآباد و مهن اشاره 
کــرد و گفت :با نصب دســتگاه کنترل 
رادیویــی میزان هــدر رفت آب به طور 

محسوسی کاهش پیدا نموده است. 

چند خط خبر شعر

دکتر آرمین وزیریان، رئیس بیمارستان امام خمینی )ره( 
فیروزکوه  از راه اندازي سیســتم نوبت دهي به صورت 
تلفن گویا در راستای تسهیل دسترسی  خدمات  درمانگاه 

تخصصي این بیمارستان خبر داد.
وزیریان اظهارداشــت : سامانه نوبت دهي تلفني جهت 
رفــاه حال بیمــاران از تاریخ اول تیر ماه97 با خط تلفن  
76٤59151-٠21 راه اندازي و به بهره برداري رسیده 
و در آینده نزدیک به ٤ خط توسعه پیدا خواهد کرد. وی 
افزود : مراجعین محترم مي توانند جهت دریافت نوبت 
پزشــک با شماره تلفن گویاي این سامانه تماس گرفته 
و بعــد از دریافــت کد رهگیري در زمان مقرر به پذیرش 

درمانگاه تخصصی مراجعه نمایند . در این سیستم عالوه 
بر اخذ نوبت به صورت تلفنی ، فراخوان ویزیت بیمار در 
نوبــت درمانــگاه هر پزشــک نیز توســط رایانه انجام 
می پذیــرد  و در روزهــای آینده نیز ســامانه نوبت دهی 
اینترنتی در قالب ســایت بیمارســتان و نرم افزار های 
موبایلی و کامپیوتری خدمت همشهریان و مردم عزیز 
ارائه خواهد شــد. وی همچنین اظهار امیدواري کرد: با 
اســتقرار این سامانه امکان استفاده آسانتر مردم عزیز از 
خدمات و امکانات درمانگاه تخصصی این بیمارســتان 
فراهم آید. عالوه بر این نوبت دهی حضوری نیز همچنان 
وجود خواهد داشت. وي در پایان از زحمات تمام همکاران 

در راه اندازی این سیستم  و همچنین از صبر و بردباری 
و همکاری مردم عزیزمان در بدو اســتقرار این  ســامانه 

تشکر و قدرداني کرد .

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
فیروزکــوه ، از دســتگیری  صیــادان غیــر مجاز در این 
شهرستان خبرداد.محمد فریدی با اعالم این خبر گفت: 
مامورین مستقر در سر محیط بانی ارجمند  در حین گشت 
وکنترل منطقه  ارجمند ،واقع در سد نمرود سه  گروه صیاد  

غیر مجاز را دستگیر نموده و از آنها  جمعا 1٠8  قطعه ماهی 
از نوع زردپر و 6 عدد چوب چرخ ماهیگیری کشف و ضبط 
نمودند .وی همچنین افزود: پرونده تخلف بعداز تکمیل 
و طی روند قانونی به مرجع قضائی ارسال شد . وی همچنین 
افــزود : ماموریــن یــگان حفاظت محیط زیســت  این 

شهرستان  در حوزه فیروزکوه  یک شکارچی غیر مجاز را 
دستگیر کردند که با استفاده از یک قبضه اسلحه ساچمه 
زنی 5/5  ، 2 قطعه گنجشــک و 2 قطعه ســبز قبا را شکار 
نموده بود. خاطر نشان کرد : پرونده متخلف بعداز تکمیل 

و طی روند قانونی به مرجع قضائی ارسال شد .

 راه اندازی سیستم نوبت دهی گویا ، در بیمارستان امام خمینی)ره(

متخلفان زیست محیطی،  در دام محیط بانان 

در راســتای آیین نامه اجرایی دســتورالعمل رســیدگی به تخلفات بهداشتی قانون 
اصالح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشــتی، بازرســان 
بهداشــت محیط  شهرســتان فیروزکوه یک واحد  نانوایی و یک واحد کبابی را بعد از 
طی مراحل قانونی و صدور اخطاریه پلمب ٤8 ساعته جهت خروج مواد فاسد شدنی 

، به دلیل  عدم رفع نواقص بهداشــتی در زمان مقرر پلمب کردند.
طبــق دســتورالعمل فوق اماکنی که اخطاریه های بحرانــی و غیر بحرانی دریافت 
نموده و نواقص بهداشتی خود را رفع ننموده اند یک اخطاریه ٤8 ساعته جهت خروج 
مواد فاســد شــدنی دریافت می نمایند ، طی این ٤8 ساعت همچنان  فرصت خواهند  
داشــت نواقص بهداشــتی خود را رفع کنند در غیر این صورت واحد مربوطه  پلمب  
می گردد و ســپس  ، پرونده تخلفات بهداشــتی اماکن  جهت اعمال قانون به مراجع 

قضایی ارجاع داده می شــود  .

یک نانوایی و کبابی پلمب شد
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غذاهایی که خورد نشان با هم مانعی ندارد
درشــماره قبل ویژه نامه جام جم یاد آور 
شدیم که چه  غذاهایی خوردنشان با هم 
ممنوع است واما در این شماره به غذاها 
ومیوه هایــی که با هم  خوردن آنها ضرر 

ندارد، می پردازیم. 
برخی افراد به دلیل طبع ســرد ماهی ، 
دچار تهوع پس از مصرف آن می شوند . 
بــه این گروه از افراد توصیه می شــود 
گوشت ماهی را قبل از طبخ ، با ادویه های 
گرمــی مانند فلفل ســیاه ، زیره یا حتی 
زنجبیل کمی طعم دار کنند . ضمن اینکه 

مصرف شــربت نعناع با غذا ، دمنوش نعناع ، دمنوش زیره یا چای نبات بعد از غذا 
هم می تواند به این گروه از افراد کمک کند . البته برخی افر اد هم به ماهی حساسیت 
 دارنــد وچــاره ای جــز حذف این ماده حساســیت زا از برنامه غذایی خود نخواهند

 داشت.
این موضوع در مورد بادام زمینی هم صحت دارد : پوست نازک قهوه ای رنگ روی 
بادام زمینی احتمال ابتال به آلرژی را کاهش می دهد اما اگر این پوســت را بکنیم 

بادام زمینی به شدت تحریک کننده است.
مزاج بادام زمینی مثل باقی بادام ها گرم اســت ووقتی بادام زمینی بو داده می شــود 
گرم تر می شــود . کســانی که به بادام زمینی حساســیت دارند چون افزایش گرمی 
باعث افزایش تحریک کنندگی بادام زمینی می شــود واحتمال آلرژی زا بودن آن 
را باال می برد ، اگر به گرمی حساسیت دارید بادام را با پوسته وبه صورت خام مصرف 

کنید.
به طور کلی ، شیر وسایر محصوالت لبنی پاستوریزه طی فرایند تولید، حجم باالیی 
از چربی خود را از دست می دهند وگاهی افزودنی ها ونگه دارنده های مختلفی هم 

به آن ها اضافه می شود .
 از این رو ، معموال طبع بیشتر لبنیات ، سرد وسردتر است  ومصرف آن ها می تواند 
برخی مشــکالت گوارشــی مانند نفخ یا کولیت را به دنبال داشــته باشد . پنیرها دو 
نوع تازه وکهنه دارند وطبع نوع تازه آن ها ، سرد وتر است اما پنیرهای کهنه ، طبع 

گرم وخشکی دارند .
با این حال برای هردوی این پنیرها ، مصلح های یکســانی در طب ســنتی در نظر 
گرفته شــده اســت . بهترین مصلح پنیر که از گذشــته تاکنون بیشــتر ما عادت به 
مصرف آن داریم ، گردوست اما می توان از سبزی های معطر ، آویشن ، نعناع خشک 

وحتی عسل هم به عنوان تعدیل کننده طبع انواع پنیر استفاده کرد . 
معموالممنوعیت خوراکی برای همراه کردن مواد غذایی دیگر با پنیر در طب سنتی 
مطرح نیســت اما خوردن پنیر می تواند باعث تحریک وتشــدید برخی بیماری ها 

مانند صرع وسردرد شود .
 از این رو ، افراد مبتال به این بیماری ها باید در باره مصرف ، نوع ومیزان اســتفاده 

از پنیر با پزشک خود مشورت کنند .
روژیار نعمتی، مدیر فروشگاه داروهای گیاهی مه گل

پرداخت تســهیالت اشتغالزایی در 
کش و قوس بانک های شهرستان 

 بتول کیانی عضو شــورای 
اســالمی شــهر و مشاور 
شهرســتان  فرمانــدار 
فیروزکوه در جلسه شورای 
اداری بیان داشــت : طرح 
پــارک بانــوان مجهز به 
استخر سرپوشیده و پیست 
دوچرخه ســواری در حال 

انجام است.
وی خاطر نشــان کرد : امید آن داریم که با مســاعدت و بذل توجه 
دکتر ابتکار به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  

،اعتبار این طرح به مبلغ حدود 6 میلیارد تامین گردد. 
وی در خصوص تســهیالت اشــتغالزایی گفت : با توجه به شــعار 
امسال  از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از کاالی 
ایرانی ، تســهیالت اشــتغالزایی مناســبی جهت نیل به این شعار 
تخصیص یافته است اما در پرداخت تسهیالت وجود موانع زیادی 
از جملــه تاییــد ضامن های بخصوص برای  افراد بی سرپرســت 
ســخت گیری های جدی می شــود که انتظار می رود جهت رفع 

مشکالت و موانع باید با متقاضیان مساعدت نمود. 
در این راســتا نیز بانک ها  از ســختگیری بیش از اندازه خودداری 

کنند.

تیــم والیبال بانوان الســم،  قهرمان 
جشنواره فرهنگی، ورزشی روستایی 
 مینا شهرآشوب، نائب رئیس هیأت ورزش های سنتی و بازیهای 
بومی و محلی شهرســتان  به  جام جم گفت : مســابقات والیبال 
بانوان روستایی که در سال 96 با حضور 5 تیم از روستاهای طرود 
، اهنز ، السم ، جلیزجند و شهر ارجمند برگزار گردیده بود در نهایت 
با صعود  تیم های الســم و ارجمند به فینال  به ایســتگاه پایانی 

خویش رسید.
وی اضافه کرد :ســرانجام در تاریخ 29  خرداد در ســالن ورزشــی 
ولیعصر تیم الســم به مربیگری خانم اشــرف السمی توانست در 

رقابتی تنگاتنگ تیم  ارجمند را شکست دهد. 
گفتنی اســت مراســم اهداء جوایز با حضور نماینده اداره ورزش و 
جوانان خانم کیانی و نائب رئیس هیأت بومی و محلی سرکار خانم 
شهرآشوب و داوران خانم ها سمیه شهرآشوب ، زهرا کلیچ ، نرگس 

عرب جوادی و شقایق السمی صورت پذیرفت.

 235 هزار هکتار از مراتع فیروزکوه، زیر پوشش 
طرح مدیریت چرا

رئیــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســتان فیروزکوه گفــت: با هدف 
بهره برداری اصولی و بهینه و جلوگیری 
از تخریــب عرصه های مرتعی 235 هزار 
هکتار از مراتع ییالقی این شهرستان زیر 
پوشــش طرح مدیریت چرا و کنترل دام 

قرار گرفته است.
جمشــید جویباری بــا اعالم این مطلب 
افزود: اجرای این طرح همزمان با فصل 
چرا و کوچ عشــایر به این مراتع آغاز شده 
است و تاکنون عالوه بر جلوگیری از ورود 

دام غیرمجاز بســیاری از دام هایی که به 
صورت غیرقانونی وارد این مراتع شــده 
بودند اخراج شــده اند.وی اظهار داشت: 
بــرای اجرای دقیق این طرح اکیپ های 
کنترل دام در شهرستان تشکیل شده که 
با انجام گشت و مراقبت و اقدامات کنترلی 
و نظارتــی ضمــن جلوگیــری از ورود 
غیرمجــاز دام با متخلفیــن برابر قانون 
برخورد خواهد شد. بر اساس این گزارش، 
ظرفیــت مجاز چــرای دام در این مراتع 

حدود 17٠ هزار واحد دامی است. 

یادداشتخبر

مسابقات والیبال جام رمضان شهرستان 
فیروزکوه،با قهرمانی تیم شهدای اهنز به 

کار خود پایان داد.
امیر علی اکبر خانی  رئیس هیأت والیبال 
شهرســتان فیروزکوه  گفت :مســابقات 
والیبال آقایان جام رمضان 27 خرداد ماه  
بــه کار خــود پایان داد که ایــن دوره از 
مســابقات  با رقابت تنگاتنگی از ســوی 

تیم های شرکت کننده همراه بود.در این 
دوره از مسابقات شش تیم در دو گروه به 
رقابت پرداختند که سرانجام،تیم شهدای 
اهنز موفق به کسب مقام اول و تیم صنعت 

نو  مقام دوم را ازآن خود نمودند.
 گفتنی است، مهراد علی اکبرخانی از تیم 
صنعــت نو بــه عنوان بازیکن اخالق این 

دوره از مسابقات شناخته شدند. 

در پایــان با حضور میرزایی نماینده مردم 
شهرســتان های فیروزکــوه و دماوند در 
مجلس شورای اسالمی ، شهردار و ریاست 
و اعضای شورای اسالمی شهر و بخشدار 
مرکزی و ریاست دانشگاه آزاد اسالمی و 
جمعی از پیشکســوتان از تیم های برتر  و 
داوران آقایــان  علــی شــیرازی ، آرمان 
ذوالفقاریــان ، میالد یحیی ،  محمدعلی 

اســفندیار ، علیرضــا توکلیان و امیررضا 
عادل و محمدرســتمی داوران خط  تقدیر 
و تشکر به عمل آمده است . در پایان علی 
اکبرخانی رئیس هیأت والیبال شهرستان 
از زحمات و مساعدت های اداره ورزش و 
جوانان ، دانشگاه آزاد اسالمی ، بخشداری 
مرکــزی ، هالل احمر و نیروی انتظامی 

شهرستان سپاسگزاری نموده است.

رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم  ریاست 
محترم جمهوری با حضور در شهرســتان فیروزکوه ودر 
حضور مســئوالن شهرســتانی اظهار داشــت  :توسعه 
روســتایی بســیار حائز اهمیت و در این راستا تسهیالتی 
مصوب شــده است که مهم ترین آنها وام هایی است که 
برای عشایر و روستاییان با کارمزد 6 درصد و دوره تنفس 
با توجه به نوع طرح تا 3 سال و بازپرداخت آن طی 6 سال 

در نظر گرفته شده است. 

رضوی تاکید  کرد: با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی 
بر پرداخت تسهیالت، بانک ها موظف هستند طبق قانون 
با دریافت ســند ملکی روســتاییان، سفته یا وثیقه نسبت 
به ارائه وام و از سختگیری بیش از اندازه خودداری کنند. 
وی همچنین تصریح کرد: ســهم اعتبارات استان تهران 
جهت تســهیالت توسعه روســتایی 321 میلیارد تومان 
اســت و جمعیت روســتایی آن با 8٠٠ هزار نفر از مجموع 

چند استان باالتر است.

تیم شهدای روستای اهنز جام والیبال رمضان 97 را به خانه برد

توسعه روستاهای شهرستان، روی ریل تسهیالت 6 درصدی

ابتــکار ، معــاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده، 9 تیر 97 در جلسه شورای اداری 
شهرستان فیروزکوه حضور یافته و بعد از 
پایان جلســه از شــرکت قالی بافی گلشــن ، 
نمایشــگاه دستاوردهای بانوان روستایی و 
عشــایر در محــل یــورد کتــاالن و شــرکت 
تولیــدی نــور صرام بازدیــد میدانی انجام 
داد. وی در جلسه شورای اداری شهرستان 
فیروزکــوه گفــت: طرح هایــی در زمینــه 
کارآفرینی برای  شهرســتان های استان از 
جمله شهرستان فیروزکوه در حال پیگیری 
است البته در شهرستان فیروزکوه در کنار 
صنایــع دســتی ، ظرفیت هایــی از قبیــل 
گردشــگری و تولیــدات محلــی از اهمیت 
خاصی برخوردار است که نقش بسزایی از 
نظــر اقتصــادی برای خانواده هــا می تواند 
ایجــاد کنــد .وی همچنیــن تصریح کرد : در 
زمینــه آمــوزش کارآفرینی افــراد از این 
شهرســتان در دوره ها ی آموزشــی شرکت 
نماینــد تــا موضــوع کارآفرینــی را بــا نگاه 
تخصصی و اثربخشــی الزم ، در شهرســتان 
پایــه گــذاری کنیم. .معــاون رئیس جمهور  
خاطرنشــان کــرد: دولت توجــه ویژه ای به 
مســائل زنــان بخصوص زنان سرپرســت 
خانوار دارد به طوری که دولت  بودجه ۲3۰ 
میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرســت 
خانواده و 5۰ میلیارد تومان برای بیمه قالی 
بافی  تخصیص داده اســت مهدی یوســفی 
جمارانــی، فرماندار شهرســتان فیروزکوه 
نیز در جلســه شــورای اداری شهرســتان 
فیروزکوه اذعان داشــت : زنان در پیروزی 
انقالب اسالمی نقش بسزایی داشته و تا به 
امروز با وجود موانع اقتصادی ، فرهنگی و 
اجتماعی حضور فعال و قوی زنان را شــاهد 

هستیم. وی خاطرنشان کرد : فعالیت بانوان 
در این  شهرستان سبب شده تا فیروزکوه 
بــه عنوان  قطب صنایع دســتی در اســتان 
تهران مطرح شود بنابراین افزایش آگاهی 
زنان، تقویت نقش آنان در تصمیم گیری ها 
، حمایت هــای قانونــی و مالــی از بانــوان 
کارآفریــن در حوزه های فرهنگی، صنعت، 
ایــن  سیاســت های  از  دســتی  صنایــع 
شهرســتان در حمایــت از زنان کارآفرین و 

فعال  می باشد.  

* جلســه شــورای اداری فیروزکوه با حضور 
معاون رئیس جمهور برگزار شد

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانــداری 
شهرستان فیروزکوه جلسه شورای اداری 
شهرستان با حضور دکتر ابتکار معاون امور 
زنان وخانواده ریاســت جمهوری ، مهندس 
یوســفی جمارانی فرماندار ، خانم شــارقی 
مدیرکل امور بانوان استانداری و مسئوالن 
شهرستان نهم تیر ماه در محل سالن شهید 
آوینــی برگــزار شــد.مهندس یوســفی 
جمارانــی فرماندار فیروزکوه با اشــاره به 
بیانــات رئیــس جمهــور در جمع مســئوالن 
اظهار داشت: با توجه به شرایطی که دولت 
امریکا و رئیس جمهور آن برای برجام ایجاد 
کــرده اســت، کشــور می توانــد 3 رویکرد 
داشــته باشــد که یکی از آنها تسلیم شدن 
اســت کــه به هیچ وجه ایــن اتفاق نخواهد 
افتاد، بحث دیگر ایستادگی در برابر زیاده 
خواهی امریکا و حفظ وضع موجود است که 
منجر به هزینه های باال خصوصاً برای مردم 
خواهد شد و زیبنده شرایط فعلی نمی باشد. 
رویکرد ســوم ایستادگی در برابر امریکا و 
زیــاده خواهی آنها با کمترین هزینه اســت 

که الزمه آن همکاری همه جریانات سیاسی، 
اجرایــی ارکان هــای مختلف حکومت اعم از 

قوه مقننه، قضاییه و مجریه است.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: وحــدت و 
همدلــی کــه بیــن آحاد مــردم و بخش های 
مختلف حکومت در هشت سال دفاع مقدس 
ایجاد شــده بود نشــانگر آن اســت که این 
انتظار گزافی نیست؛ همچنین حفظ وحدت 
و رفع اختالفات خواست مقام معظم رهبری 

و ریاست محترم جمهوریست.
یوســفی جمارانــی افــزود: تمــام مدیران 
اجرایی شهرستان باید با تسریع در پیگیری 
امور و افزایش ســاعت کاری خود در مسیر 
تحقق این خواســته قــدم بردارند.وی در 
ادامــه بیــان داشــت: تامیــن مــواد اولیه 
کارخانجات تعهد دولت است؛ به صنعتگران 
شهرســتان این تعهــد را می دهیم که مواد 
اولیــه و ارز مــورد نیاز کارخانجات را تامین 
خواهیــم کــرد.وی با تاکید بر اهمیت نقش 
بانوان در جامعه یادآور شــد: 16465 نفر 
از 34 هــزار نفــر جمعیــت شهرســتان 
فیروزکــوه را بانوان تشــکیل می دهند؛ تا 
اردیبهشــت امســال 916۲ نفــر جمعیت 
شهری و 73۰3 آن جمعیت روستایی است 
کــه در عرصه هــای مدیریتی نیــز فعالیت 
دارند؛این مقام مســئول افزود: 475 نفر 
در عرصــه صنایع دســتی بویــژه قالیبافی 
فعالیــت دارند که 3۲7 نفر تحت پوشــش 
بیمه هســتند و شهرســتان فیروزکوه را به 
قطب صنایع دســتی قالیبافی تبدیل کرده 
انــد وی همچنیــن گفت: در حــوزه صنعت، 
بانوان کارخانجات فعال و موفقی را مدیریت 
می کننــد؛ در ســال 96، بالــغ بر ۲میلیارد و 
طرح هــای  از  تومــان  میلیــون  یکصــد 

اشــتغالزایی بانوان کارآفرین، تســهیالت 
بانکی اخذ شــده؛ همچنین شــاهد 7۰ طرح 
اشــتغال زا در کمیتــه امــداد بوده ایم و از 
طریــق ســامانه کارا قریب به 9۰۰ میلیون 
تومان تســهیالت پرداخت شده و فرایند 1 
و نیم میلیارد تومانی انجام شده و در مرحله 
معرفــی بــه بانک هــا هســتند.فرماندار 
فیروزکوه خاطرنشــان کرد: شهرســتان در 
حمایت از فعالین بانوان سه رویکرد اعم از 
افزایــش آگاهــی و تقویــت نقــش آنها در 
تصمیــم گیری ها بویژه در حــوزه خانواده، 
توانمنــد ســازی بانوان از طریق تشــکیل 
ســازمان های مردم نهاد در جهت افزایش 
مشــارکت آنها در تصمیم گیری سیاســی و 
اجرایی شهرستان و حمایتهای قانونی و مالی 
از بانــوان کارآفریــن و فعــال در حوزه های 
دســتی،  صنایــع  خدمــات،  کشــاورزی، 
گردشــگری و صنعت اشــاره کرد.یوسفی 
جمارانی بیان داشــت: جانمایی اولین پارک 
بانوان در فیروزکوه انجام شده و در دست 
اجــرا قرار دارد؛ حمایت از بخش خصوصی 
در جهــت ایجــاد بازارهای فــروش صنایع 
دستی در برنامه های شهرستان وجود دارد 
و بــزودی ایــن فضــا فراهم خواهد شــد تا 
بانــوان فعــال در عرصــه صنایع دســتی و 
گردشــگری مکانی بــرای عرضه محصوالت 
خــود داشــته باشــند چــرا که ایــن بانوان 
مستقیماً محصوالت خود را به بازارهای اول 
صنایع دســتی کشــور عرضه می کنند؛ در 
ادامه جلسه سرکار خانم دکتر ابتکار معاون 
امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری بیان 
داشــت: امروزه در فضای جدیدی که پس 
از خروج امریکا از برجام ایجاد شده است، 
عالوه بر مســئولیت های فــردی و اجتماعی 

گذشته، رسالت مهم ملی بر عهده هر ایرانی 
اســت تا بتوانیــم در مقابل هجمه هایی که 
بدخواهــان در جهــت فروپاشــی اقتصــاد 
ایران، فراگیری نا امیدی در جامعه و تفرقه 
گســترده ایجاد کرده انــد، دفاع کنیم.وی 
تصریــح کــرد: امــروزه باید دســتگاه های 
دولتــی بــا کارآمدی و اثربخشــی بیشــتر و 
هزینه های کمتر در جهت خدمت رسانی به 
مردم و تحقق برنامه ها تالش کنند. همچنین 
فعاالن اقتصادی که در مسیر رشد اشتغال 
و تولیــد  نقــش دارند بســیار حائز اهمیت 
هســتند. ابتــکار افزود: دولت نســبت به 
تامیــن نیاز مردم و مایحتاج تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان تاکیــد دارد و قطعا دولت 
در مقابــل کســانی که بخواهند از شــرایط 
ســختی کــه بــه مردم تحمیل شــده اســت 
سودجویی کنند ایستادگی کرده و می کند.

وی همچنیــن ادامــه داد: رئیــس جمهــور 
خواســتار همــکاری و حمایت آحــاد جامعه 
خصوصــآ مــردم برای پیشــبرد برنامه ها و 

مقابله با هجمه ها هستند.
این مقام مســئول ادامه داد: شهرســتان 
فیروزکــوه ظرفیت های بســیاری دارد که 
مهم تریــن آن طبیعــت اســت و بایــد مورد 
حفاظــت قرار بگیرد و برنامه ریزی هایی در 
جهــت گردشــگری پایدار انجام شــود. وی 
گفت: همانطور که 75 درصد صنایع دستی 
کشــور را زنــان تامیــن می کننــد، نقــش 
اقتصــادی این مســاله را در خانوار ایرانی 
نمی توان انکار کرد؛ مشــاغل خانگی بسیار 
مــورد توجــه دولت قرار دارد و تســهیالت 
فراگیــر و پایــدار بــرای اشــتغالزایی و 
کارآفرینی از تکالیف قانونی اســت که باید 
اجرا شود.وی تاکید کرد: دولت توجه ویژه 

ای به مسائل زنان سرپرست خانوار دارد؛ 
کارگروهی برای هماهنگی و تقســیم بندی 
بین بخش ها وجود دارد که مســئولیت هر 
دســتگاه از بعــد بهداشــت، کارآفرینــی، 
اشــتغال و حمایت هایــی کــه بایــد دولت و 
مجموعــه دســتگاه های اجرایــی مرتبــط، 
مشخص است.معاون رئیس جمهور تصریح 
کرد: ۲3۰ میلیارد تومان بودجه برای بیمه 
زنان سرپرســت خانوار محقق خواهد شد. 
عــالوه بر آن 5۰ میلیارد تومان ســهم بیمه 
بافنــدگان اســت. وی تاکید کــرد: به دلیل 
نبــود اورژانس اجتماعی در فیروزکوه،  در 
حــال حاضــر ســازمان های مــردم نهــاد و 
گروه هــای مــددکاری این خدمــات را ارائه 
دهند تا اینگونه آســیب ها قابل شناسایی 
باشد. اورژانس اجتماعی خصوصا در حوزه 
خشــونت های خانگــی بســیار حائز اهمیت 
اســت و جنبه بازدارنــده دارد. وی افزود: 
برگــزاری طــرح تــاب آوری اجتماعــی در 
اســتان ها با توان افزایی افراد، خانواده ها 
و جوامع در مقابل آسیب ها می تواند بسیار 

تاثیرگذار باشد.
وی با اشــاره به بیانات رئیس جمهور گفت: 
سیاســت دولت مبنی بر گسترش نهادهای 
مدنی، غیر دولتی  و بخش خصوصی اســت 
تا فعالیت داشــته باشــند و دولت بخشی از 
امــور خــود را بــرون ســپاری کنــد تا مردم 
بســیاری از خدمات را با کیفیت باالتر ارائه 
دهند.ابتکار در ادامه اظهار داشــت: طرح 
گفــت و گــوی ملی خانواده و بین نســلی در 
جهــت بهبــود شــرایط خانــواده و مقابله با 
آسیب های خانواده امروزه در جامعه بسیار 
حائــز اهمیــت اســت و باید ایــن جریان در 

شهرستان فیروزکوه فراهم شود.

معاون رئیس جمهور مهمان فیروزکوه شد
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

آنکه رخسار تورا رنگ گل و نسرین داد
صبر و آرام تواند به من مسکین داد

وانکه گیسوی تو را رسم تطاول آموخت
حافظهم تواند کرمش داد من غمگین داد

شنبه 16 تیر 1397  شماره 5146 ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

 جهاد کشاورزی فیروزکوه؛ رتبه اول عمل 
به شاخص های اقتصاد مقاومتی 

مدیریت جهاد کشــاورزی فیروزکوه  
موفق گردید رتبه شــاخص  در زمینه 
اجــرا و عملکرد طرح هــای اقتصاد 

مقاومتی را کسب نماید. 
رضــا فرازی مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرستان فیروزکوه در این خصوص 
بیان داشت :  عملکرد طرح های اقتصاد 
مقاومتی از جمله  سیســتم های نوین 
آبیاری ، تســهیالت مکانیزاســیون ، 
تســهیالت اشــتغال روســتایي و 
عشــایری، مقابله با ساخت و سازهای 

غیر مجاز  ومبارزه با آفات همگانی در 
سه ماهه اول امسال وسال 96  بسیار 
خوب بوده  که  از این حیث جزء ســه 
شهرستان  اول استان تهران بوده ایم 
کــه این عنوان بــا تالش و همکاری 
همــکاران  این مدیریت  تحقق یافته 
است. ضمنا تقدیر نامه  ارزیابی عملکرد  
ســه ماهه اول  طی مراســمی  توسط 
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران  
به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  

فیروزکوه اهدا گردید.   

سید علی رحیمی، بخشدار مرکزی فیروزکوه، در جمع 
اهالی روســتای کمند اظهار داشت: در بحث طرح های 
عمرانی شورای اسالمی و دهیار این روستا فعالیت جدی 
دارند از آنجایی که  دهیاری مانند شــهرداری خودکفا 

تعریف شــده است امیدواریم دهیار و شورای اسالمی 
زمینه اشــتغالزا را فراهم کنند تا یک درآمد پایدار برای 

روستا فراهم شود.
بخشــدار مرکزی در ادامه خاطر نشان کرد: گاز رسانی 

در دهســتان پشتکوه در در دســت اقدام است و اولین 
روســتایی که در این دهســتان گازرسانی خواهد شد 
روستای کمند است که عملیات اجرایی آن  از شهریور 

امسال آغاز خواهد شد .

ســاخت جاده گرمسار - سمین دشت - 
فیروزکوه در محدوده اســتان ســمنان 
دارای بیــش از 5٠درصــد پیشــرفت 

فیزیکی است.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و 
آرادان در مجلس شــورای اسالمی در 
جمــع پیمانکاران حــوزه راه و ترابری 
شهرستان گرمسار گفت: امیدواریم این 
جاده در نیمه نخســت امســال به بهره 

برداری برسد.

غالمرضــا کاتــب افزود: طــرح جاده 
گرمســار - سمین دشت - فیروز کوه در 
بخــش اســتان تهران باید با ســرعت 
بیشــتری اجرا شــود کاتب همچنین از 
برنامه ریزی ویژه دولت و مجلس برای 
پرداخت طلب پیمانکاران خبر داد و گفت: 
این طرح هــا در زمینه وصول مطالبات 
بانکی با اســناد و اوراق هزینه ای اســت 
کــه دولت بــه آنها بابت بدهی شــان 

پرداخت می کند.

روستای کمند از نعمت گاز برخوردار می شود

ساخت جاده فیروزکوه - گرمسار قوت می گیرد

عطاء اهلل محمدی، رئیس دفتر شرکت سروش 
امید پارسیان با تاکید بر کاشت و برداشت گل 
محمــدی ارگانیــک در منطقه ســیرکوه 
شهرســتان فیروزکوه اظهار داشت: به دلیل 
ارزش غذایی باالتر و طعم بهتر گل محمدی 
ارگانیک ، این شــرکت، تولید گل محمدی 
ارگانیک را از 3 سال پیش شروع نموده است. 

وی تصریــح کرد: در ایــن مزرعه با حمایت 
وزارت جهاد کشاورزی  طرح مطالعاتی کشت 
باالی 5٠ نوع رقم )ژنوتیپ( از گل محمدی 
به صورت مرکز پایلوت در حال انجام است تا 
این مزرعه به عنوان مرکزتهیه قلمه های انواع 
گل محمدی  در سطح استان و کشور تبدیل 

شود.

فیروزکوه در آستانه تبدیل شدن  
به قطب گل محمدی استان

آکهی مزایده
 اداره ورزش و جوانان شهرستان فیروزکوه در نظر دارد فضای تبلیغات 
محیطی اماکن ورزشــی خود را از قبیل: ســالن های ورزشــی شهداء، 
ولیعصر، الزهرا و خانه کشــتی شــهید کریم کیانی را به صورت اجاره 

یکساله )قابل تمدید تا سه سال( از طریق مزایده واگذار نماید.
شماره های تماس: 76447373-76442132

آخرین مهلت مراجعه: پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/4/20

اولیــن کمیته پیشــگیری و کنترل 
اختالالت ناشی از کمبود ید و  در راس 
آن گواتر به عنوان یکی  از مشکالت 
تغذیه ای،  در شبکه بهداشت و درمان 

فیروزکوه تشکیل شد. 
در این جلسه  نظر کارشناسان با هدف  
پایش میزان ید در نمک های خوراکی 
، حصول اطمینان از میزان ید نمک، 
درجه خلوص نمک یددار ، اطمینان 

از کفایــت دریافت ید  در افراد جامعه  
بــر  پایــش منظم و دوره ای میانه ید 
ادرار جمعیت در معرض خطر جامعه 

تاکید داشت. 

تشکیل کمیته پیشگیری و کنترل 
اختالالت ناشی از کمبود ید 


