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فیروزکوه، منطقه بکر 
گردشگری 

دانشگاه آزاد با مشکالت مقابله می کند 
پیرو درج خبری از جانب دکتر شیخ علی اصغر رستمی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه با عنوان اینکه  » نفس های دانشگاه 
 آزاد بــه شــماره افتــاد« وی ایــن موضــوع را تکذیب و طبق همیــن مرقومه گزارش مدونی برای تنویر افــکار عمومی به جام جم  واصل

 نمود.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به اینکه  مشکالت دانشگاه آزاد از کم شدن تعداد دانشجو به موازات آن پایین آمدن درآمد و منطبق 
نبودن میزان درآمد و هزینه کرد کامال درســت می باشــد عنوان کرد: دانشــگاه آزاد  همچنان با قوت به کار خویش ادامه می دهد  وبا 
اعمال مدیریت قوی و شایســته  توســط هیئت رئیســه و وجود انســجام و وفاق چشــمگیر بین پرسنل سطوح مختلف تا اندازه ملموسی بر 

مشــکالت فائق آمده و امیدواریم تصمیمات مناســب ملی و شهرســتانی  کمک حال این واحد دانشگاهی شود. 
دکتر رســتمی به طرح پیشــنهاد بازخرید توســط دانشــگاه آزاد اشــاره کرد و افزود :در شرایط کنونی که تعداد دانشجو  پایین آمده و با توجه 
به اینکه تمامی نیروهای این واحد جزو پرســنل ســازمان مرکزی تلقی می شــوند به اکثر آنها برای برون رفت از مشــکل فعلی پیشــنهاد 

بازخرید یا مهاجرت به واحد های دیگر داده  شــده  اســت. 

 صفحه4

 صفحه2

 صفحه4

 صفحه4

 با ویتامین ها و مواد معدنی بدن تان را
بلوار انتهای شهرک ولیعصر و ناگفته های آن بیمه کنید

هر گونه افزایش قیمت در مایحتاج  
اساسی مردم پذیرفتنی نیست

جلســه تنظیم بازار شهرســتان فیروزکوه به ریاست مهندس  
مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار شهرستان و با حضور مدیران 
ادارات مرتبط در ســالن اجتماعات فرمانداری فیروزکوه برگزار 

شد.
فرماندار شهرستان با اشاره به پتانسیل های شهرستان فیروزکوه 
تاکیــد کــرد: ظرفیت هــای موجود و بالفعــل معطل مانده در 
شهرســتان را بدون بخشــی نگری و با نگاهی نو در مدیریت 
شهرســتان فعال و مســائل و مشــکالت را حل کنیم و اگر این 
ظرفیت ها اجرایی شود و آن هماهنگی و همدلی بروز پیدا کند، 
هیچ مسئله ای نمی تواند کشور را تهدید کند.این مقام مسئول 

همچنین افزود: کسانی که بیشترین... 3 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

سیل اخیر 70 میلیارد 
تومان به فیروزکوه 

خسارت زد 

تصادف مرگبار خیابان 
45 متری یک قربانی 

گرفت
تصادف مهیب یک دســتگاه ال 90 و کامیون پارک 
شــده در محور خیابان 45 متری همگان را مبهوت و 

متاثر نمود.
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فیروزکوه

 سرمازدگی و ایجاد اشتغال، روی خط پیگیری
 نماینده مجلس

صفحه 4

فرارسیدن عید سعید قربان را به مسلمانان جهان تبریک می گوییم
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2ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

*تجلیل اداره برق شهرســتان از خبرنگاران :به مناســبت روز خبرنگار 
هوشــنگ داداش زاده طی مراســمی ضمن ارایه گزارش عملکرد  از فعاالن رسانه 

ای شهرستان تشکر و قدردانی کرد.
*انتصاب دهیار هرانده :ســید احد حســینی با حکم وحید شــهبازی بخشدار 

مرکزی رسما زمام دهیاری هرانده را در دست گرفت.
*درخشــش تیم والیبال بانوان :از ســری  مسابقات چهار جانبه والیبال که 
در شهرســتان فیروزکوه برگزار شــد تیم والیبال جوانان  شهرستان فیروزکوه اول،  

رودهن دوم و سنگسر سوم شدند.
*برگزاری جلسه شورای روابط عمومی : شورای هماهنگی روابط عمومی 
شهرستان به ریاست مهندس مهدی یوسفی جمارانی فرماندار فیروزکوه و با حضور 
مهنــدس تقــی پور مدیر حــوزه فرماندار، مهندس حســینی مدیر روابط عمومی 
فرمانداری، مسئولین روابط عمومی ادارات شهرستان و اصحاب رسانه روز دوشنبه 

۱5 مرداد ماه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد.
*2 افتخار برای ورزش فیروزکوه :کسب مقام قهرمانی کشور توسط علی 
کهندل در مســابقات کشــتی فرنگی پیشکسوتان و کسب مقام قهرمانی استان از 
ســوی امید خدادادی ورزشــکار فیروزکوهی در مسابقات کشتی ساحلی رده سنی 

بزرگساالن از جمله افتخارات ورزشی طی هفته های گذشته بوده است. 
*یک انتصاب : خانم بهاره تقي زاده به عنوان نایب رئیس بانوان هیات  فوتبال 

شهرستان فیروزکوه انتخاب شد.
*تجلیل از خبرنگاران توســط فرمانداری : با دعوت فرمانداری در تاریخ 
۱8 مرداد ماه به مناسبت روز خبرنگار با فعالین عرصه رسانه ای شهرستان نشست 
خبری و در پایان مهندس یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه  از زحمات 

آنها تجلیل کرد.
*معرفی دهیار روســتای ســرخه دشت : با حکم وحید شهبازی  بخشدار 
مرکزی مهدیه صفایی به عنوان سرپرست دهیاری روستای سرخه دشت از توابع 

بخش مرکزی فیروزکوه معرفی شد.

جمــع آوری کنتورهــای گاز و برق :چرا اداره گاز و اداره برق  
شهرستان به دلیل بدهی تنی چند از مشترکین اقدام به جمع آوری 
کنتورهای آنان می کند   این روش  مطالبه گری درســت نمی باشــد  

و مردم نسبت به عملکرد شما ذهنیت پیدا خواهند نمود.
امضا محفوظ

کاســته شــدن از وزن نان :با توجه به اینکه سازمان تعزیرات 
حکومتــی بایــد بــر وزن و ابعاد نان عرضه ای نانوایی های  ســطح 
شهرستان  نظارت داشته باشد اما چند نانوایی عالوه بر پایین آوردن 
کیفیت نان خود از وزن و ابعاد آن نیز کاســته اند ،چرا برآنها نظارتی 

صورت نمی گیرد؟ 
غربا

مشکل آســفالت معابر خیابان شهید فامیلی :با توجه به 
تقبل موضوع آســفالت از جانب شــهرداری بر حسب وعده معاونت 
وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اختصاص قیر یارانه ای اما سکنه این 
شــهرک همچنان با مشــکل عدم آســفالت مواجه شده اند که این 

موضوع سبب  رنجش در رفت و آمد خودروها و  عابرین می شود.
عالیشاه

بی مهری با کوچه کوهستان 6: شهرداری فیروزکو که اقدام 
به جدول کشی کوچه ها و معابر شهرک کوهسار برای هدایت آبهای 
سطحی نموده است ،کوچه کوهستان 6 را فراموش کرده است ،لطفا 

جدول کشی این کوچه را نیز در دستور کار خویش قرار دهید. 
خلیلی

صدای گوشخراش خودرو برها : به دلیل تنظیمات نا متعارف  
در خروجی اگزوز برخی از خودرو برها صدای تولید شــده  موجب بر 
هم زدن آرامش روانی و ذهنی اهالی شــهرک کوهســار شده است 
،بــه ماموریــن راهنمایی و رانندگی مراجعه کردم  اما جوابی نگرفتم 

،چه کسی باید پاسخگو باشد ؟!  
خلیلی 
یک پیشنهاد به راهنمایی و رانندگی : لطفا  ماموران محترم 
راهنمایی ورانندگی از توقف وسایل سنگین دراطراف میادین ورودی 

شهر جلوگیری نمایند تا مانع دید رانندگان نگردند .
یک شهروند 

دانشگاه آزاد با مشکالت مقابله می کند 
پیرو درج خبری از جانب دکتر شــیخ 
علی اصغر رســتمی، رئیس دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد فیروزکوه با عنوان 
اینکه  » نفس های دانشــگاه آزاد به 
شــماره افتــاد« وی ایــن موضوع را 
تکذیب و طبق همین مرقومه گزارش 
مدونی بــرای تنویر افکار عمومی به 

جام جم  واصل نمود.
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی با اشاره 
به اینکه  مشکالت دانشگاه آزاد از کم 
شــدن تعداد دانشــجو به موازات آن 
پاییــن آمدن درآمــد و منطبق نبودن 
میزان درآمد و هزینه کرد کامال درست 
می باشــد عنوان کرد: دانشــگاه آزاد  
همچنــان با قوت به کار خویش ادامه 
مــی دهد  وبــا اعمال مدیریت قوی و 

شایســته  توسط هیئت رئیسه و وجود 
انســجام و وفاق چشمگیر بین پرسنل 
ســطوح مختلف تا اندازه ملموسی بر 
مشــکالت فائق آمــده و امیدواریم 
تصمیمات مناسب ملی و شهرستانی  

کمک حال این واحد دانشگاهی شود. 
دکتر رستمی به طرح پیشنهاد بازخرید 
توسط دانشگاه آزاد اشاره کرد و افزود 
:در شــرایط کنونی که تعداد دانشجو  
پاییــن آمده و با توجه به اینکه تمامی 

نیروهــای ایــن واحد جزو پرســنل 
سازمان مرکزی تلقی می شوند به اکثر 
آنها برای برون رفت از مشــکل فعلی 
پیشــنهاد بازخرید یا مهاجرت به واحد 
های دیگر داده  شــده  اســت. رئیس 
دانشــگاه آزاد واحد فیروزکوه تصریح 
کرد :بی شــک هدف ساماندهی شده 
ای در این نگارش وجود نداشته  اما از 
برخی واژه ها تعابیر نا مناســبی توسط 
قاطبه مردم  اســتنباط شده است. وی 
در پایان خاطر نشــان کرد :علی رغم 
وجود تمامی مشکالت بیان شده این 
واحــد دانشــگاهی با قــدرت به کار 
خویــش ادامه و امید می رود در آینده 
ای نه چندان دور ســایه مشکالت از 

سر این واحد برچیده شود.

چند خط خبر حرف حساب

آفاق فیروزکوه دریک بازی سخت وپربرخورد توانست 
دیاناباقرشــهر رادرچمن آزادگان فیروزکوه شکســت 
دهد. تیم فوتبال آفاق فیروزکوه درهفته هفتم مسابقات 
لیــگ برترتوابــع اســتان تهــران باگلهــای پیمان 
نصیری،مهــران کتال وگل به خودی بازیکن حریف، 

رامغلــوب  باقرشــهر  دیانــا  تیــم   توانســت 
کند. 

در این بازی  3پنالتی برای تیم مهمان توسط داور گرفته 
شــد ویکــی ازپنالتی هــارا محمدرحیمــی گلر آفاق 
بادرخشــش توانســت بگیرد تا تیمش باکسب 3امتیاز 

ازاین بازی سربلندخارج شود. این تیم نیز درهفته هشتم 
مسابقات لیگ برتر توابع فوتبال استان تهران تیم آفاق 
فیروزکوه بانتیجه 2بر۱مغلوب پارس یوســف آباد قوام 
مالرد شــد.دراین دیدار علی حیدری از پارس یوســف 

آباد مالردبهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

تصــادف مهیب یک دســتگاه ال 90 و 
کامیون پارک شده در محور خیابان 45 

متری همگان را مبهوت و متاثر نمود.
یکی از شاهدان عینی این حادثه جانکاه  
ضمــن تایید این خبر گفت :شــامگاه 
روزجمعه در حوالی ســاعت 2  نیمه شب 
یک  دســتگاه خــودروی ال 90 پالک 
فیروزکوه  با ســرعت بسیار وحشتناکی 
از پشت به یک دستگاه کامیون کمپرس 

بنز تک پارک شــده در محدوده خیابان 
45 متری برخورد کرد. وی تصریح کرد 
:شــدت ضربه به حدی بود که کامیون 
پارک شده از مکان خود منحرف و راهی 
پیاده روشد. علی یزدانی پسر حاج عزت 
یزدانی  دایــی متوفی مصطفی کیوانی 
نیز ضمن تایید این خبرگفت : خودروی 
مذکور 5 ســر نشین داشته که متاسفانه 
شــدت ضربه به  حــدی بوده که خواهر 

زاده بنــده قبــل از رســیدن نیروهای 
اورژانــس در دم فــوت نمــود.  وی در 
خصــوص وضعیت 4  نفــر دیگر گفت 
:اینگونه که شنیده ام سرنشین های دیگر 
دچار صدمه شــده اند  وبه مراکز درمانی 
اعزام شدند.  روزنامه جام جم شهرستان 
ایــن ضایعه جانکاه را به خانواده متوفی 
تســلیت گفته و بــرای تمام بازماندگان 

صبری جزیل آرزو دارد.

نتایج کسب شده تیم فوتبال آفاق در مسابقات لیگ برتر 
توابع تهران

تصادف مرگبار خیابان 45 متری یک قربانی گرفت

 

در ســفر اخیر  شــریعتمداری وزیر صنعت به شهرســتان فیروزکوه  وبه دنبال بازدید از 
واحد تولیدی شیوا، رئیسی در جلسه مشترکی که بدین منظور در واحد  سن  ایچ برگزار 

شد اصلی ترین مشکل شهرستانی این واحد تولیدی را قطعی مکرر برق دانست.
وی  به خبرنگار گفت  :علی رغم تاکیدات موکد بر حل مشــکل برق این واحد تولیدی 

در سفر اخیر شریعتمداری اما متاسفانه این مشکل مرتفع نشده است.
 رئیســی افزود : در طول ماه های گذشــته قطعی طوالنی مدت برق ســبب خسارت 27 
میلیونی  به این واحد شــد وی تشــریح کرد :برای حل این مشــکل عمال تا کنون قدمی 
برداشــته نشــده و با اعمال مدیریت این واحد فعالیت خط تولیدی از روز به شــب منتقل 

شد.

 شرکت تولیدی شیوا، همچنان 
اندر خم مشکل برق 

همشهریان عزیز می توانند مسائل و 
مشکالت خویش را از طریق شماره های 

  ،  09109768025   ، 09383478096
9122472194  اطالع رسانی کنند.
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه 3

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
از بیمارستان فیروزکوه

دکتر محمد آقاجانی، رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتي، ۱0 مرداد 
همراه نماینده مردم فیروزکوه و دماوند 
در مجلس فرماندار و ســایر مسئوالن 
شهرســتان از بیمارستان امام خمینی 
)ره( شهرســتان فیروزکــوه بازدید به 

عمل آورد.
دکتر آقاجانی طی بازدید از بیمارســتان  
امام خمینی )ره( شهرســتان فیروزکوه 
ضمــن عیادت از بیماران بســتری در 
بخشــها و خداقوت بــه کادر درمانی، 
وضعیت ارائه خدمات را در بخشــهای 
مختلف همچــون اورژانس، داخلی و 
کلینیــک تخصصی و اتاق عمل مورد 

بررسی و ارزیابی قرار داد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی طی نشست جمع بندی در این 
بازدیــد با اشــاره به اینکــه وضعیت 
بهداشــتی و درمانی در این منطقه تابع 
شرایط خاصی است؛ افزود: نظام سطح 
بنــدی خدمات بــه عنوان یک تکلیف 
قانونــی باید متناســب با جمعیت ارائه 

شود.
وی با بیان اینکه در نظام ســطح بندی 
خدمات درمانی در شــهر های کوچک 
)زیر 50 هزار نفر( احداث بیمارســتان 
تقریبــا امکانپذیــر نیســت، گفت: در 
شهرســتان قرچک بــا 320 هزار نفر 
جمعیــت اولیــن بیمارســتان )هفته 
گذشــته( افتتاح شــد و در شهرستان 
فیروزکــوه بــا جمعیتــی محدودتر 
سالهاست بیمارســتان عمومی وجود 

دارد و این یک نعمت است.
وی در خصوص  ضرورت توزیع نیروی 
بیمــاران در  تعــداد  بــا  انســانی 

بیمارستانهاادامه داد: 28 تخت بستری 
فعــال و ۱52 نفــر نیروی انســانی در 
مجموعه بیمارســتان امام خمینی )ره( 
فیروزکوه وجود دارد و تناســب نیروی 
انســانی با تعداد بیماران نشان از هزینه 
کرد و یارانه باالیی اســت که دولت به 
این منطقه پرداخت می کند و دانشــگاه 
خــود را متعهــد می داند تــا روند ارائه 

خدمات در این منطقه تداوم یابد. 
دکتــر آقاجانــی با بیــان اینکه الزمه 
خدمات پایدار، بهره وری و رونق بخشی 
به بیمارســتان است؛ گفت: بیش از 30 
پزشک در ۱3 رشته دراین مرکز فعالیت 
می کننــد و بــا تــالش مضاعف زیر 
ســاخت های فیزیکــی در حوزه های 
درمانی تکمیل خواهد شــد. همچنین 
ساختمان جدید شبکه و مرکز بهداشت 
با همدلی و هماهنگی این مرکز تکمیل 
خواهد شد.وی تاکید کرد:برای تکمیل 
کادر تخصصی بیمارستان امام خمینی 
)ره( فیروزکوه تا شــهریور و مهر سال 

جاری اقداماتی صورت خواهد گرفت.

* کلینیک ویژه بیمارستان امام 
 خمینــی هفته دولــت افتتاح

 می شود
رییس دانشگاه در ادامه از افتتاح پروژه 
کلینیک ویژه بیمارســتان امام خمینی 
با زیربنای 750 متر در هفته دولت خبر 
داد و گفت: این کلینیک با شرایط بسیار 
مناسبی احداث شده است و باتکمیل و 
تجهیز آن توسط دانشگاه درهفته دولت 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی همچنیــن یادآورشــد: توســعه 
ساختمان های بیمارستان نیز متشکل 
از بخش های دیالیز، ســی سی یو و آی 
ســی یو با 70 درصد پیشرفت فیزیکی 
همراه بوده که ظرفیت تخت های فعال 

به چهل تخت خواهد رساند.

* ضرورت استقرار پایگاه های 
امدادرسانی هوایی 

در ایــن بازدید هــا مهندس یوســفی 
جمارانی، فرماندارفیروزکوه با اشاره به 
اینکه این شهرستان در نقطه حساسی 
بین ســه اســتان تهــران، مازندران و 
ســمنان قرار گرفته اســت، گفت: این 
منطقــه از جمعیت روســتایی باالیی 
برخوردار اســت و بــا 400 کیلومتر راه 
روســتایی امداد رســانی با مشکالت 
متعددی روبروســت از این رو خواستار 
راه اندازی امداد هوایی هســتیم و برای 
عملیاتی شدن این موضوع  باید مصوبه 
ای در وزارت بهداشت و درمان مبنی بر 
تاسیس این پایگاه در فیروزکوه تایید و 
ابالغ شــود.وی افــزود: به علت تردد 
باالی گردشــگران در ایــن منطقه و 
افزایــش حوادث جاده ای باید خدمات 

امدادی و اورژانسی افزایش یابد. 
بــه گفته وی به همت دانشــگاه علوم 
پزشکی شهیدبهشتی بخش زیادی از 
ساختمان جدید شبکه بهداشت تکمیل 
و تجهیز شــده است.در ادامه وزیریان، 
رئیس بیمارســتان امــام خمینی )ره( 
فیروزکوه  در خصوص  رفع مشــکالت 
حضور پزشــکان و جراحــان گفت: با 
پیگیری های دانشگاه برخی مشکالت 
حضور پزشکان و جراحان در این منطقه 
کاهــش پیدا کرده اســت و امیدواریم 
روحیه نشاط و امید به مردم تزریق شود.

گفتنی اســت؛ رئیس دانشگاه و هیات 
همراه از پروژه توسعه بیمارستان فعلی 

بازدید کردند.
 همچنین دانشــگاه در تالش است این 
پروژه در ســال 97 با هــدف افزایش 
ظرفیت تخت های بیمارستانی به بهره 

برداری برسد.

مجمع عمومی  عادی ســالیانه انجمن 
صنفی موسســات و شرکت های حمل 
و نقل شهرســتان هــای فیروزکوه و 
دماوند در محل این انجمن با دســتور 
استماع گزارش هیئت مدیره و انتخاب 
بازرس جدید برای یک دوره یک ساله 

تشکیل جلسه داد.
 مسعود حسینی، رئیس انجمن صنفی 
موسســات و شرکت های های حمل و 
نقل شهرستان های فیروزکوه و دماوند 
به  جام جم گفت : بعد از استماع گزارش 

بنــده و بازرس موضوع انتخاب بازرس 
برای یک دوره  یک ساله به شور گذاشته 

شــد و در نهایت اعتماد مجدد اعضای 
هیئت مدیره شــامل اکبر گرجی  مدیر 

شــرکت حمل و نقل  فردوس بار البرز 
گردید. 

وی ادامه داد : همچنین در این جلســه 
رضا رجبی پور از شــرکت میهن ماسه  
به عنوان بازرس علی البدل این انجمن 

انتخاب گردید. 
رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل 
شهرستان ضمن آرزوی موفقیت برای 
نفــرات ذکر شــده از تمامی اعضای 
مجمع  به ســبب حضــور و اعالم نظر 

تشکر و قدردانی کرد.

جلســه تنظیم بازار شهرســتان فیروزکوه به ریاست 
مهندس  مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار شهرستان 
و با حضور مدیران ادارات مرتبط در ســالن اجتماعات 

فرمانداری فیروزکوه برگزار شد.
فرماندار شهرستان با اشاره به پتانسیل های شهرستان 
فیروزکــوه تاکیــد کرد: ظرفیت های موجود و بالفعل 
معطل مانده در شهرستان را بدون بخشی نگری و با 
نگاهی نو در مدیریت شهرســتان فعال و مســائل و 
مشــکالت را حل کنیم و اگر این ظرفیت ها اجرایی 
شــود و آن هماهنگــی و همدلــی بروز پیدا کند، هیچ 
مســئله ای نمی تواند کشــور را تهدید کند.این مقام 
مســئول همچنین افزود: کسانی که بیشترین ایثار را 

در مســیر انقالب داشــته اند تنها دغدغه آن ها اکنون 
مسائل عمومی جامعه است و باید تالش ویژه شود با 
همکاری همه دست اندرکاران تعامالت را بیشتر و با 
وحدت رویه احســاس تبعیض از بین برود و انتظارات 
و خواســته های مردم در برخــورد با متخلفین بدون 

مماشات و تبعیض برآورده شود.
وی در پایان به اهمیت برخورد با متخلفین اشاره کرد 
و افزود: همه کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند 
به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنند، هر گونه 
افزایش قیمت در مایحتاج اساسی مردم پذیرفته نیست 
و تنهــا مرجع اساســی قیمت گذاری کمیته نظارت و 
تنظیم بازار کشور است و در این زمینه بازرسی ها باید 

تشدید شود و رصد مستمری از قیمت ها داشته باشید 
و نتایج را در اسرع وقت به فرمانداری ارسال کنید.

در ادامه جلسه تصمیمات مقتضی در خصوص موارد، 
مسائل و مشکالت مطرح شده، اتخاذ شد.

فرمانــدار فیروزکــوه خســارت ســیل فیروزکوه را 
70میلیــارد تومان بــرآورد کرد و گفت: در این حادثه 

200هکتار زمین کشاورزی خسارت دیده است.
مهدی یوســفی جمارانی در تشریح موقعیت کنونی و 
اقدامات صورت گرفته در خصوص وقوع ســیل  اخیر 
در شهرســتان فیروزکــوه در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: خوشبختانه هم اکنون بازگشایی کانل مسیر 

هــای روســتایی انجام شــده و فضا بــرای حضور 
گردشــگران فراهم است.یوسفی جمارانی با اشاره به 
اینکه وقوع این ســیالب بــه 200هکتار از زمینهای 
کشاورزی خسارت وارد کرده است افزود: مبلغ برآورد 
شــده این حادثه در این شهرســتان 70 میلیارد ریال 
اعالم گردید .وی در خصوص میزان خســارات وارد 
شــده به منازل بیان داشــت: در این سیالب ۱0منزل 

مســکونی دچار آسیب شده اند که این منازل بین ۱0 
تا 50 درصد خسارت دیده اند.فرماندار فیروزکوه گفت: 
عوامل راهداری توانستند، به فاصله کوتاهی راه های 
روستایی را بازگشایی کنند.بر اساس این گزارش ۱۱ 
مرداد ماه بر اثر بارندگی شــدید در منطقه گردشگری 
» تنگه واشــی« سیل در روستاهای » جلیزجند« و » 

شهرآباد« فیروزکوه جاری شد.

مجمع عمومی عادی ساالنه  شرکت های حمل و نقل 
فیروزکوه برگزار شد 

هر گونه افزایش قیمت در مایحتاج  اساسی مردم پذیرفتنی نیست

سیل اخیر 70 میلیارد تومان به فیروزکوه خسارت زد 
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سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

من و همصحبتی اهل ریا دورم باد
حافظاز گرانان جهان رطل گران ما را بس

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه سه شنبه 30 مرداد 1397  شماره 5184

خبرنگاران فیروزکوه  در  اولین نمایشــگاه خانه 
مطبوعات

نمایشــگاه  نخســتین  در 
مطبوعــات ، خبرگزاری ها و 
پایگاه های خبری در اســتان 
تهــران  که با حضور مهندس 
مقیمی استاندار تهران، دکتر 
سلطانی فر معاون مطبوعاتی 
وارشــاد  فرهنــگ  وزارت 
اسالمی، دکتر جاویدان مدیر 
کل فرهنگ وارشاد اسالمی 
اســتان تهران ، زارعی مدیر 
عامل خانه مطبوعات استان 

تهران وجمعی از روزنامه نگاران وخبرنگاران شهرســتانهای اســتان تهران برگزار شد 
از فرج اهلل عموزاده که ســابقه  آغاز  فعالیت رســانه ای این  پیشکســوت از سال ۱335 

بوده تشکر و قدردانی به عمل آمده است.  

بــا ویتامین ها و مواد معدنی بدن تان را 
بیمه کنید

  ویتامینهای بدن انسان برای تامین انرژی 
مورد نیاز و همچنین ترمیم و سوخت و ساز 
سلول ها و بافت هابه موادی نیازمند است 
که متاســفانه قادر به ساخت این مواد نمی 

باشد.
این مواد گرانبها ویتامین هایی هستند که 
از طریق استفاده از انواع غذاها و میوه ها و 

سبزیجات به بدن می رسند و با استفاده از ویتامینها و مواد معدنی ما انسان 
ها می توانیم از بروز بسیاری از بیماری ها پیشگیری کنیم و مقاومت بدن 
را در برابــر بیمــاری ها باال ببریم.ویتامین ها می توانند به پیشــگیری از 
سردردهای مزمن و مکرر کمک کنند و عالئم سرماخوردگی ها را کاهش 
دهند. همچنین آنها می توانند از بروز بیماری های قلبی و مشکالت ناشی 
از افزایش فشار خون پیشگیری کنند. ویتامین ها قادرند پوست را در برابر 
انواع اشعه محافظت کنند و باعث تقویت حافظه شوند. این مواد می تواند 
ســوختگی ها را را ترمیم کرده و زنان را در دوران یائســگی یاری نمایند تا 
بتوانند براحتی با آن مواجه شــود و همچنین درد و التهاب را کم می کند 
استفاده درست از ویتامین ها و مواد معدنی می تواند شما را در برابر بیماری ها 
بیمه کند و قادرند کارهای زیادی برای شما انجام دهند به شرطی که شما 

نیز به طریقه درست از آنها استفاده کنید.
روژیار نعمتی، مدیر فروشگاه داروهای مه گل

فیروزکوه، منطقه بکر گردشگری 
ناحیه ای که از آن تحت عنوان فیروز کوه نام برده می شود 
بخشــی از سلســله جبال البرز و از دید گاه کوه شناسی در 
حد فاصل البرز شــرقی و البرز مرکزی جای دارد. اگر چه 
در ســال های اخیر به کرات در خصوص طبیعت گردی 
و به تبع آن گردشگری به این منطقه توجه می کنند و آن 
را قطب گردشــگری می نامند اما بصورت جامع اینگونه 

نیست . 
منطقه طبیعت گردی فیروز کوه را می باید از دو منظر بدان 
نگریست: دیدگاه اول منطقه ای در مقابل دیدگان ما قرار 
دارد که به سان البرز مرکزی و غربی شناخته شده نیست 
و بسیار بکر و دست نخورده است و از منظر دوم به نسبت 
البرز های مرکزی و غربی و شرقی آن چنان دارای جاذبه 
های فراوان طبیعت گردی و گردشگری نیز نمی باشد بنا 
بر این باید در وهله نخست بدرستی پتانسیل های منطقه 

را شناسائی نموده سپس نسبت به جذب سرمایه گذاری 
و جذب توریسم در آن اقدام کرد.با توجه به اینکه فیروزکوه 
در  ناحیه کوهستانی قرار گرفته در شمال شهرستان فیروز 
کوه در فصول گرم سال از آب و هوائی معتدل تر و دارای 
چند شــاخه آبی اســت که از قلل نسبتا مرتفع این ناحیه 

سرچشمه می گیرد که طبیعتا این منطقه را که از حد فاصل 
گردنه گدوک در شرق تا گردنه کیا کتل در غرب پوشش 
می دهــد به عنوان یک ناحیه طبیعت گردی مورد توجه 
قرار می دهد نیز دارای نقاط قوت و ضعف فراوانی است . 
مناطق یاد شــده از یک ســو یکی از بکر ترین و بسیار کم 
مورد بازدید واقع شــده ترین نقاط رشــته کوه های فیروز 
کوه است که لزوم حفظ و حراست از آن از هم اکنون باید 
مــورد توجه قرار گیرد که خوشــبختانه به دلیل نبود راه 
دسترسی مناسب به طور طبیعی تا کنون سد راه  گردیده 
است . از ویرانگری های گردشگر نماها به دور مانده  و از 
سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که تنها نقاط مناسب 
برای جذب توریسم به این نقاط و بهره مندی شهرستان 
از این منبع بالقوه اقتصادی نیز در همین نقطه قرار دارد.

علی مقیم 

خبریادداشت

 همزمان با روز خبرنگار قاسم میرزایی نیکو نماینده 
مردم در مجلس شــورای اســالمی  در مراسمی 
ضمن تجلیل از خبرنگاران شهرســتان نشســت 

خبری برگزار نمود.
در ابتدا زمان ایلکا رئیس شــورای اســالمی شهر 
فیروزکوه ضمن عرض تبریک این روز مراتب خیر 
مقــدم و خوش آمدگویی خویش و مجموعه دفتر 
نماینده را اعالم و ســپس خبرنگاران هر کدام به 
نوبت ســواالت خویش را مطــرح کردند. محمد 
مرادپور، سرپرست روزنامه جام جم در شهرستان 
فیروزکوه به عنوان پیشکسوت حاضر در جلسه با 
ذکر سوال آغاز گر روند پرسش و پاسخ بود . مرادپور  
از نماینده در خصوص  عملکرد وی در  موضوعات 
اشتغال زایی و موضوع تعدیل نیروی برخی از واحد 
های تولیدی ، عدم اســتقالل کاری برخی از نهاد 
هــای دولتی در شهرســتان و نیز عدم وجود دفتر 
مرکز معاینه فنی  خواســتار توضیح میرزایی نیکو 
شد. میرزایی نیکو نیز در این خصوص ایجاد اشتغال 
و کاهش  ســرانه بیکاری را سیاســت کلی کشور 

دانســت و گفت: در این  راســتا با مهدی یوســفی 
جمارانی فرماندار شهرستان  ایجاد   طرح هایی  در 
خصــوص ایجاد کارآفرینــی  در قالب بنگاه های 
کوچک مطرح شــد کــه در این خصوص اقدام به 
پرداخت تســهیالت  از 50 میلیون  تا 200 میلیون 
تومان شده است. وی ایجاد اشتغال در قالب شرکت 
های دانش بنیان  را دستاوردی دیگر در این زمینه 
دانســت  و تاکید کرد :در این خصوص تسهیالتی  
مناســب  انجام و متقاضیــان بدون پرداخت هیچ 
گونه کارمزدی می توانند در حدود ۱ میلیارد تومان 
از تســهیالت برخوردار شــوند وی از طرح های 
مناسب توسط کارآفرینان شهرستان استقبال کرد 
و گفت :در این زمینه نیز تمام تالش و  توان خویش 
را بــرای فراهــم آوردن مقدمات طرح هایی چون 
گردشــگری ،گل و گیاه و ... به کار خواهیم بســت. 
میرزایی نیکو در خصوص عدم استقالل برخی  از 
نهاد های دولتی در شهرســتان گفت :این موضوع 
عدم استقالل نبوده و امور مربوط به برخی از نهادها 
به جای اینکه در اداره کل ها خالصه شود در دفاتر 

مدیریت ویژه شــرق خالصه کــه در این صورت 
تســریع امور راحت تر می شــود. عضو کمیسیون 
اصل 90 مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد 
:موضوع ایجاد مرکز معاینه فنی در شهرســتان از 
موضوعــات ضروری بوده  اما متاســفانه تا کنون  
پیشنهادی از جانب شخص حقیقی  در این خصوص 
واصل  نشده و به محض واصل شدن یقینا بسترهای  
ابتدایی فراهم خواهد آمد. طاهایی خبرنگار صدا و 
ســیما  در خصوص آخرین روند پیگیری مطالبات 
مردمی از میرزایی نیکو ســوال کرد و وی در پاسخ 
گفــت :مطالبــات مردم به دو بخش شــخصی و 

عمومی محصور  کرد.
وی شفاف بودن با مردم را یکی از مطالبات اصلی 
آنان دانست و گفت :وجود انشقاق ،تبعیض و فاصله 
طبقاتی از موضوعاتی بوده که  موجب حساســیت 
آحادجامعه می باشد و بی شک یکی از اصلی ترین 
مطالبات مردم در این خصوص خواهد بود. وی در 
پایان کوچک شدن سفره مردم ،کاهش توان خرید   
را از دیگر مشکالت و مطالبات مردم دانست و گفت 

:بسیاری از این موضوعات جنبه شهرستانی  نداشته 
و  باید با اتخاذ رویکرد مناســب ملی آنان را مرتفع 
کرد. میرزایی نیکو  در پاسخ به سواالت  سیما وران 
خبرنگار صدا و ســیما در خصوص رویکردش در 
اصالح کابینه یا حتی اســتیضاح رئیس جمهور و 
پیگیــری ایشــان در خصوص پــروژه تفریحی 
گردشــگری دهکده سیب پاســخ داد و گفت :در 
موضوع اصالح کابینه  با امضای ۱87 نماینده این 
مسئله در دستور کار که متاسفانه عدم توجه رئیس 
جمهور موجب شد  طرح استیضاح چندین وزیر در 
دســتور کار قرار گرفت. وی تغییر کابینه  را بخش  
نامحسوسی  از مرتفع نمون مشکالت کشور دانست 
و گفت :با این تغییرات جزئی مشــکل حل نخواهد 
شد و باید به دنبال ریشه و مشکالت کشور گشت. 
وی دخالت در  امور مربوط به نهاد ها توســط نهاد 
های غیر مرتبط را مشکلی  دانست و گفت :متاسفانه 
دخالــت هــای فراوانی در حوزه هایی چون وزارت 
خارجه و وزارت کشور صورت می گیرد و این موضوع 
ســبب عدم تفکیک وظایف و حل نشــدن مشکل 

می شــود. وی چند مدیریتی در کشــور را مشکلی 
بزرگ دانســت و گفت :در اکثر شــهرهای ایران و 
مخصوصا شهرســتان فیروزکــوه هر نهادی که 
دارای منصب و قدرت می باشــد ســعی بر تبیین 
دیــدگاه  مدیریتــی کرده و عمال قدرت از دســت 
مجری کشور خارج می شود .میرزایی نیکو خاطر 
نشــان کرد : در راســتای احقاق حقوق مردم  به 
صــورت  فردی عمل نکرده و تمام تالش خویش 
را برای متاثر شدن اکثریت مردم از پیگیری ها به 

کار بردم.
 وی به شــفافیت رئیس جمهور اشــاره کرد و گفت 
:بنــده موافــق ترمیم و اصالح کابینه هســتم و  از 
رئیس جمهور تقاضای شــفافیت  در مورد  وزرای 
تحمیلــی را دارم. عضو کمیســیون داخلی و امور 
شوراهای مجلس شــورای اسالمی گفت :زمان 
احداث مجموعه دهکده سیب به دوران قبل از آغاز 
فعالیت  بنده مرتبط می شــود اما به محض اطالع 
از مشکالت آن به منظور مرتفع نمودن وارد عمل 

شدم. 

سرمازدگی و ایجاد اشتغال، روی خط پیگیری نماینده مجلس

موضوع بلوار کشــی انتهای شــهرک ولی  عصر ) عج( که به منظور ایجاد 
حایل بین الین های رفت و برگشــت خودروهای این مســیر ایجادشــده   

است از جانب برخی از شهروندان مورد اعتراض  قرار گرفته است.
آنها معتقدند چنین  بلواری برای خیابانی که دارای دو مدرسه بوده  در زمان  
بازگشــایی مدارس  و تجمع خودروهای ســرویس دهی می تواند موجب 
انسداد و بی نظمی فراوانی شود به غیر از این موضوع که مسئله ای فصلی 
بــوده ، راه های دسترســی به کوچه هــای غربی محدوده این خیابان نیز 
مســدود شــده و دسترسی از طریق ســایت ادارات  بهترین راه این کوچه 
هاست. باید گفت چنین طرح هایی که  ترافیک شهرستان را  تحت تاثیر 
قرار می دهد با مصوبه شورای ترافیک و با مجری گری شهرداری وارد فاز 
اجرایی می شــود همچنان که تصمیم  نصب ســرعتگیرها، نصب عالئم 
راهنمایی و رانندگی و ... برابر با مصوبه این شــورا قابلیت اجرایی یافته و 

شهرداری تنها مجری و دارنده یک رای در این شوراست .

 بلوار انتهای شهرک ولیعصر 
و ناگفته های آن


