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حبله رود و شهرآباد طعمه 
سیالب شدند

برخی مشکالت فیروزکوه سابقه 20 ساله دارد
فرماندار شهرســتان فیروزکوه گفت: برخی از مســائل و مشکالت شهرستان به صورت 
مقطعی مرتفع شــده و امروزه شــاهد انباشــته شدن مشکالتی هستیم که بعضًا بیش از 

20 ســال است که بالتکلیف مانده اند.
مهدی یوســفی جمارانی در دیدار با اعضای شــورای شهرستان فیروزکوه افزود: زمانی 
که به مسائلی ورود می کنیم متوجه می شویم که برخی از آنها سالهاست تعیین تکلیف 
نشــده و تصمیم گرفته ام به جای تســکین، آنها را به نتیجه رسانده و برای آیندگان باقی 

نگذارم. 
وی با بیان اینکه از ابتدای تشــکیل شــورا به اهمیت نقش آن باور داشــته ایم، ادامه داد: 
اهمیت و جایگاه شــورا همواره دغدغه مســئوالن اســت؛ در دولت یازدهم و دوازدهم شــاهد تفویض اختیار تصمیم گیری در خصوص 

مســائل روســتا و دریافت اعتبارات توسط شورا هستیم که به منزله ...
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رئیس پلیس راه فیروزکوه انتخاب شد

اورژانس اجتماعی، راه عالج 
ناهنجاری های اجتماعی

علی اصغر عموزاده، سرپرست جوان و بومی اداره بهزیستی 
شهرســتان که به تازگی زمام ریاســت این نهاد دولتی را بر 
عهده گرفته در مصاحبه ای اختصاصی به وظایف این نهاد 

و اهداف پیشــروی آن اشاره کرد.
وی گفت: افراد بی بضاعت و با آبرویی در شهرستان وجود 
داشته که به ناچار به سراغ این نهاد آمده تا این اداره تسکینی 
بر آالم و دردهایشان باشد. سرپرست جدید اداره بهزیستی 
شهرســتان فیروزکوه با اشاره به اهداف پیشروی این نهاد 
گفــت: بعد از راه اندازی مرکــز فیزیوتراپی و ایجاد پایگاه 
اورژانس اجتماعی، راه اندازی مرکز معلوالن در شهرستان 

کــه روند اجرایی مجوز تا گرفتن... 3 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

آغاز برداشت 32 هزار 
تن سیب زمینی از مزارع 

فیروزکوه

معرفی رئیس جدید 
اداره بهزیستی فیروزکوه

مراســمی با حضور امامی، معاون پشــتیبانی و منابع 
انســانی اداره کل سازمان بهزیســتی استان تهران، 
میرزایــی نیکــو، نماینده مردم در مجلس شــورای 

اسالمی، امرایی، معاون سیاسی ...
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فیروزکوه

طرح آمارگیری مسکن در حال اجراست 

پدیده، آماده رقم زدن پدیده ای دیگر 
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2ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

*افتخاری دیگر برای فیروزکوه: علی اکبر عشریه به طور رسمی 
به تیم لیگ برتری تراکتورسازی تبریز پیوست.

*برگزاری جلســه شورای بانک ها: جلســه شورای بانک ها به 
ریاســت مهدی یوسفی جمارانی، با حضور روسای تمام بانک های فعال 
این شهرســتان به منظور بررســی عملکرد بانک ها در خصوص وام های 
ســامانه کارا، مشــاغل روستایی، عشایری و مشاغل خانگی برگزار شد و 
دستورات الزم برای پیگیری و رفع موانع و مشکالت موجود، صادر شد.

*راهیابــی تیم آفاق به مرحله یک چهارم مســابقات لیگ 
توابع استان: درمرحله حذفی این مسابقات تیم فوتبال آفاق فیروزکوه 
باتالش کادرفنی وبازیکنان دریک بازی جســورانه وتاکتیکی بانتیجه 
4بر 0 تیم ایثارهدف اسالمشــهر رامغلوب کرد تا ضمن جبران شکســت 

دوررفت به جمع 4تیم برتر این مسابقات راه پیداکند.
*برگزاری همایش دوچرخه سواری: همایش دوچرخه سورای 
به مناســبت هفته نیروی انتظامی با حضور مســئوالن ورزشی و انتظامی 

شهرستان از مقابل ایران خودرو به مقصد پارک کوهستان برگزار شد.
*یک دیدار هنری: مســئول انجمن هنرهای نمایشــی بهمراه دیگر 
اعضاء انجمن با رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرستان 

فیروزکوه دیدار داشتند.
*افتخاری برای دادگستری فیروزکوه: حمیدرضا عموزاده مدیر 
دفتر شعبه اول دادگستری فیروزکوه توسط ریاست قوه قضاییه به عنوان 

مدیر دفتر نمونه دادگستری کل استان تهران انتخاب گردید .

شهرستان فیروزکوه را دریابید : جمع شدن زنجیره ای تعدادی از بانک ها 
؛دایر شدن مرکز اورژانس در دماوند و انتقال مرکز پاسخگویی به تهران همگی 

نشان از بی تدبیری دارد که خسارت سنگینش متوجه شهرستان خواهد بود. 
یک شهروند

مشــکالت دشــت ناصر: طبق گفته یکی از سکنه، شهرک دشت ناصر از 
کوچکترین امکانات زندگی بی بهره بوده و هیچ رســیدگی برای مرتفع ســازی 

چالش های آن صورت نمی گیرد.

خیابان شهید فامیلی و مشکالتش: انگار واقعا گوش بدهکار برای مرتفع 
نمودن مشکل این خیابان وجود ندارد، در هنگام بارندگی اوضاعی بر این خیابان 

حاکم می شود که روستاهای 60 سال پیش چنین وضعیتی را نداشتند.
جمعی از ساکنین 

ناکارآمد بودن سیســتم 118:  یکی از شــهروندان در پیامی به نا کارآمد 
بودن سیستم پاسخگویی 118 تهران معترض بود و گفت: به دلیل نبود شناخت 

و نداشتن حس مسئولیت پذیری براحتی از بیان پاسخ امتناع می کنند.

قطعی چندین ســاعته تلفن همراه: یکی از شهروندان از قطعی چندین 
ســاعته موبایل های شهرســتان و عدم وجود خطوط ارتباطی در هنگام بروز 
مشکالت اضطراری گله مند بوده و خواستار پیگیری موضوع توسط مسئوالن 

مربوطه شد.

معرفی رئیس جدید اداره بهزیستی فیروزکوه

مراســمی با حضــور امامــی، معاون 
پشــتیبانی و منابــع انســانی اداره کل 
ســازمان بهزیســتی اســتان تهران، 
میرزایی نیکو، نماینده مردم در مجلس 
شورای اسالمی، امرایی، معاون سیاسی 
انتظامی فرمانداری فیروزکوه و جمعی 
از مســئوالن محلــی وکارکنان اداره 
بهزیســتی به منظور تکریــم و تودیع 
فاطمه حاجــی خانزادی و معارفه علی 
اصغــر عموزاده روســای قدیم و جدید 
بهزیســتی در ســالن اجتماعات اداره 
بهزیســتی شهرستان فیروزکوه برگزار 

گردید.
در این مراســم حســین امامی، معاون 
پشــتیبانی و منابــع انســانی اداره کل 
سازمان بهزیســتی استان تهران طی 
ســخنانی گفت: مجموعه بهزیســتی 
وظایف خطیری دارد که اگر کوچکترین 
خللی در آن به وجود بیاید، شاهد تبعات 

سنگینی در جامعه خواهیم بود.

وی تاکید کرد: ســازمان بهزیســتی از 
دســتاوردهای موثر انقالب اسالمی و 

تفکر ناب رهبر کبیر انقالب است.
این مقام مســئول اظهار داشت: استان 
تهران شــرایط ویژه ای در کشور دارد و 
در تمام شهرســتان های آن شاهد انواع 
مسائل و مشکالت هستیم، این در حالی 
اســت که این سازمان با کمبود اعتبار و 
نیرو مواجه اســت؛ لذا در راستای تحقق 
اهداف بهزیستی به همکاری و همدلی 

تمام ادارات نیازمندیم.
سپس نماینده مردم دماوند و فیروزکوه 
در مجلس شــورای اسالمی نیز دراین 
مراســم گفــت: هیچگاه درخواســت 
غیرمعقول از مدیران کل نداشــته ایم و 
همــواره خواســته ایم تــا می توانند از 
نیروهــای بومی اســتفاده کنند تا بنا بر 
شناخت بیشــتر منطقه شاهد مدیریت 

بهتر شهرستان ها باشیم.
قاسم میرزایی نیکو افزود: یقینًا پرورش 

نیــروی جایگزین از اولویت های رئیس 
سابق مجموعه بوده است؛ لذا از مسئول 
فعلی می خواهیم تا تحقق کامل طرح ها 
و برنامه های آغاز شــده، همواره در این 

راستا تالش کافی را داشته باشند.
همچنین در این مراســم معاون سیاسی 
انتظامی فرمانــداری فیروزکوه گفت: 
اهمیت ســازمان بهزیســتی بر کسی 
پوشــیده نیست؛ چرا که ماموریت خطیر 
نیروهای آن بهبود شــرایط افراد آسیب 

دیده جامعه است.
حمــزه امرایی ادامه داد: پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعی بسیار مهم بوده و 
باید تالش کرد قبل از بروز این مســائل 

از آنها جلوگیری کرد.
وی خاطرنشــان کــرد: هــدف تمام 
مسئوالن رضایت مردم است، لذا ادارات 
باید با همدلی در راستای تحقق این مهم 

و بهبود ارائه خدمات گام بردارند.

بر اســاس ایــن گــزارش، علی اصغر 
عمــوزاده با 15 ســال ســابقه کار در 
سمت های مسئول حراست و کارشناس 
اداری در اداره بهزیســتی شهرســتان 
فیروزکوه،با حکمی از ســوی داریوش 
بیات نژاد، مدیر کل ســازمان بهزیستی 
اســتان تهران به عنوان رئیس این اداره 
در فیروزکــوه منصوب شــد؛ همچنین 
فاطمه حاجی خانزادی رئیس سابق این 
مجموعه، هفته گذشته به عنوان رئیس 
اداره بهزیســتی شهرســتان دماونــد 

معرفی شد.
گفتنی اســت اداره بهزیستی فیروزکوه 
100 خانوار نیازمند و 16 کودک زیر 16 
ســال بی سرپرســت یا بد سرپرست را 

تحت حمایت دارد.
شهرســتان فیروزکوه بــا 34 هزار نفر 
جمعیــت در 120 کیلومتری شــمال 

شرقی پایتخت واقع شده است.

چند خط خبر حرف حساب

تیم فوتسال پدیده شهرستان که موفق به کسب 
افتخارات فراوان در عرصه های اســتانی و کشوری 
شــده اســت  بعد از انجام مراحل قرعه کشی رقیبان 
خویش در لیگ دســته 2 فوتسال کشور را شناخت 
مراسم قرعه کشی و گروه بندی لیگ دسته 2 فوتسال 
کشور با حضور کاظم سلیمانی دبیر کمیته فوتسال 

کشور برگزار شد.
حســن نام آور رئیس هیئت فوتســال شهرستان در 

ایــن خصوص به خبرنگار ما گفت: تیم  های حاضر 
در این تورنمنت ورزشی در 6 گروه ساماندهی شده 
اند. وی صعود نماینده فوتسال شهرستان را افتخاری 
برای فیروزکوه دانســت و گفت: نماینده شهرستان 
فیروزکــوه در گــروه چهارم این رویداد ورزشــی با 

تیم هــای پاس تهران، هیئت فوتبال آران و بیدگل، 
پیمان شاهرود دل سوختگان اهل بیت قم و هیئت 
شــهرکرد هــم گروه شــد. رئیس هیئــت فوتبال 
شهرســتان با اشــاره به اینکه 36 تیم در این دوره از 
مسابقات حضور دارند گفت: بعد از برگزاری مسابقات 

مقدماتی،از هر گروه دو تیم صعود و تیم  های صعود 
کننده در قالب گروه های 6 نفری در خواهند آمد. وی 
تصریح کرد: بعد از اتمام این تورنمنت ورزشی ضمن 
تقدیر از تیم های اول تا سوم، چهار تیم اول به مسابقات 
لیگ دسته یک کشور صعود خواهند کرد. نام آور در 

پایان ضمن آرزوی موفقیت برای نماینده شهرستان 
گفت: این بازی ها از 11 آبان آغاز می شود.

شــما هم  می توانید از طریق تماس یا ارسال 
پیامک به شماره های 09122472194   

09383478096 و 09109768025 مسائل و 
مشــکالت شهری را برای درج در روزنامه جام 

جم اطالع رسانی کنید.

طی مراســمی با حضور پلیس راه شرق استان 
تهران ســرگرد آقاجانی به عنوان رئیس جدید 
پلیس راه شهرستان انتخاب و از زحمات سرگرد 

زمانی تشکر و قدردانی به عمل آمد.
مهدی یوسفی جمارانی فرماندار فیروزکوه در 

مراســم معارفه فرمانده پلیس راه این شهرســتان گفت: با تالش عوامل 
پلیس راه میزان تلفات و خسارت های سوانح جاده ای در شهرستان روز به 
روز در حال کاهش بوده است.فرمانده پلیس راه شرق استان تهران در این 
مراســم گفت: ســال گذشته پلیس راه فیروزکوه رتبه نخست استان تهران 
را در میزان کاهش تلفات و خســارت های جاده ای کســب کرد.سرهنگ 
ســیاوش محبــی افزود: این روند کاهش در ســال جــاری نیز ادامه دارد 
والحمداله در شــش ماهه اول امســال در مســیرهای شرق استان تهران 
شــاهد 22 درصد کاهش تلفات و خســارت ه ای سوانح جاده ای در مقایسه 
با مدت مشابه سال پیش بوده ایم. سرگرد آقاجانی با 20 سال سابقه خدمت 
پیش از این معاون پلیس راه دماوند بود؛ ســرگرد علیرضا زمانی فرمانده 
ســابق پلیــس راه فیروزکــوه نیز به عنوان فرمانده پلیس راه شــریف آباد 

شهرستان پاکدشت منصوب شده است.

رئیس پلیس راه فیروزکوه انتخاب شد

پدیده، آماده رقم زدن پدیده ای دیگر 
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه 3
در 13 روستا؛ 

طرح آمارگیری مسکن در حال اجراست 
 رئیــس بنیاد مســکن فیروزکوه گفــت: طرح آمارگیری از ویژگی روســتایی در 13 

روستای این شهرستان از 21 مهر آغاز و تا 21 آبان امسال ادامه خواهد داشت. 
حســین کیانی گفت: این طرح در روســتاهای فرح آباد، جلیل آباد، دریابک، گورسفید، 
تهنه، پیرده، ســلمان، کتاالن، طارس، مهاباد، حصاربن، جلیزجند و لزور از شهرســتان 
فیروزکوه در حال اجراست .وی تاکید کرد: روستاها به شکل تصادفی با توجه به مواردی 
همچون گردشگری، سکونت دائم و موقت و روستاهای کوچک و بزرگ انتخاب شده 
اند.رئیس بنیاد مسکن فیروزکوه گفت: این 13 روستای منتخب از هر دو بخش مرکزی 
و ارجمند و پنج دهستان دو بلوک، پشتکوه، شهرآباد، حبله رود، قزقانچای شهرستان 
فیروزکوه هستند.به گفته وی 187 روستا از 530 روستای استان تهران شامل آمارگیری 
این طرح می شوند. کیانی تصریح کرد: طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی، 
برای نخســتین بار در ســال 1387 برگزار شــد و پس از آن هر دوره با فاصله پنج ســاله 
تکرار می شــود.رئیس بنیاد مســکن فیروزکوه هدف این آمارگیری را شناخت هر چه 
بهتر و بیشتر خصوصیات فنی و مهندسی و معماری بناهای موجود در روستا و به دست 
آوردن اطالعات کامل و جامع از ویژگی های مســکن روســتایی اعالم کرد.وی گفت: 
هر ساله به طور میانگین 300 فقره تسهیالت برای مقاوم سازی به مردم روستا ارائه 
می دهیم.به گفته این مســئول تســهیالت اکنون به مبلغ 25 میلیون تومان با ســود 5 
درصد پس از 3 سال استمهال و 12 سال بازپرداخت است .شهرستان فیروزکوه با 34 

هزار نفر جمعیت در 120 کیلومتری شمال شرقی پایتخت واقع شده است.

ماراتون مهندس ها 
حســین کیانی رئیس اداره بنیاد و مســکن شهرســتان 
فیروزکوه از برگزاری انتخابات نظام مهندسی در مورخ 
پنجشــنبه 12 مهر از ســاعت 9 صبع لغایت 5 بعد از ظهر 

در دبیرستان 17 شهریور خبر داد.
وی گفت: این انتخابات به منظور انتخاب هیئت مدیره 
نظام مهندســی اســتان تهران با 174 نامزد انتخاباتی 

برگزار که از این بین 25 نفر جزو هیئت مدیره خواهند شــد. کیانی با اشــاره به اینکه 
این انتخابات در بین 7 رشته تخصصی صورت پذیرفت افزود: تخصص های شرکت 
کننده در این انتخابات در رشــته های نظام مهندســی ســاختمان شــامل ترافیک، 
شهرســازی، معماری، عمران، نقش برداری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی 
بوده است . رئیس بنیاد مسکن شهرستان فیروزکوه افزود: در انتخابات نظام مهندسی 
اســتان تهران صندوق شــعبه 31 مختص شهرستان فیروزکوه بوده است. این مقام 
مســئول ســازمان نظام مهندســی را تشکلی صنفی دانست و افزود: بعد از مشخص 
شــدن هیئت مدیره این ســازمان با انتخابات درون ســازمانی 5 نفر به عنوان هیئت 
رئیسه و مانده اعضا در کمیسیون های مختلف فعالیت خواهند کرد. کیانی در پایان 
انتخاب رئیس ســازمان نظام مهندســی را منوط به رای آوری در هیئت رئیســه این 
تشــکل دانســت.الزم به ذکر است مهار فرنیا موفق شد با کسب آرای الزم مجدد به 

عضویت هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان درآید.

عــدم دریافت کارت ملی هوشــمند 
موجب امحای آن می شود 

نادر بختیاری، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان از امحای کارت 
ملی هوشــمند در صورت عدم مراجعه توســط متقاضیان خبر داد.

وی گفت: اداره کل ثبت احوال در یک زمانبندی و پروسه مشخص 
از صــدور تــا تحویل کارت ملی بــرای متقاضیان در نظر گرفته و 
در صورت اتمام بازه زمانی تعیین شــده کارت های صادر شــده 
امحا و از درجه اعتبار ســاقط می شــوند که بی شــک این موضوع 
هزینه های پرداخت شده را مجددا متوجه متقاضیان خواهد کرد. 
بختیاری ضمن تشــکر از تمامی شــهروندان عزیز به این موضوع 
تصریــح کرد: متقاضیان می توانند به دفاتر پیشــخوان سراســر 
شهرســتان مراجعه کرده و کارت های ملی هوشــمند خویش را 

دریافت کنند. 
رئیــس اداره ثبــت احوال شهرســتان اســتقبال از طرح ثبت نام 
رایگان کارت ملی هوشــمند در هفته دولت را مناســب ارزیابی 
کرد و گفت: حدود 120 نفر از شــهروندان روال ثبت نام دریافت 

کارت ملی هوشــمند را در هفته دولت انجام انجام داده اند .
وی ضمن شــفاف ســازی این موضوع گفت: بســیاری از مردم 
تصور می کردند که تمام هزینه های ثبت نام رایگان بوده اســت. 
بختیــاری ادامــه داد : طبق این طــرح هزینه های پیش ثبت نام 
رایــگان و هزینه های مربوط به صدور نهایی و دفاتر پیشــخوان 

دولت همچنان پا برجا بوده اســت. 
وی پایــان ســال 97 را مهلــت نهایی برای ثبــت نام کارت ملی 
هوشــمند دانست و افزود: در صورت عدم تمدید مهلت مقرر شده 
از ابتدای ســال 98 کارت های ملی گذشــته بی اعتبار خواهند بود. 
بختیــاری ضمــن پوزش از وقفه حاصل شــده در انجام مراحل 
صدور کارت ملی گفت: به دلیل برخی ازمســائل، وقفه ای در این 
پروســه به وجود آمده که از آبان امســال روال ثبت نام و دریافت 

آن به حالت گذشــته باز خواهد گشت.

اورژانس اجتماعی، راه عالج ناهنجاری های اجتماعی
علــی اصغر عموزاده، سرپرســت جــوان و بومی اداره 
بهزیستی شهرستان که به تازگی زمام ریاست این نهاد 
دولتــی را بر عهده گرفته در مصاحبه ای اختصاصی به 

وظایف این نهاد و اهداف پیشروی آن اشاره کرد.
وی گفت: افراد بی بضاعت و با آبرویی در شهرســتان 
وجود داشــته که به ناچار به ســراغ این نهاد آمده تا این 
اداره تســکینی بر آالم و دردهایشــان باشد. سرپرست 
جدید اداره بهزیســتی شهرستان فیروزکوه با اشاره به 
اهداف پیشروی این نهاد گفت: بعد از راه اندازی مرکز 
فیزیوتراپی و ایجاد پایگاه اورژانس اجتماعی، راه اندازی 
مرکز معلوالن در شهرســتان که روند اجرایی مجوز تا 
گرفتــن موافقت و پروانه فعالیت انجام شــده  از دیگر 

اقدامــات  این اداره خواهــد بود. عموزاده همچنین در 
بخش توان بخشــی از راه اندازی خانه ســالمندان خبر 

داد و گفت: اقدامات اولیه در جهت جذب خیرین درون 
شهرســتانی و برون شهرستانی دردوران رئیس وقت 

انجام گرفته است.
 مدیر جوان اداره بهزیســتی شهرستان ضمن تشکر از 
اداره اوقاف و امور خیریه جهت در اختیار قرار دادن زمین 
وهمچنین از  فرماندار در خصوص تسهیل اجرایی شدن 
این امر خداپسندانه تاکید کرد: مرکز اورژانس اجتماعی 
شهرستان به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت بوده 
و همشهریان می توانند در صورت مشاهده هر کدام از 
ناهنجارهای اجتماعی از قبیل کودک آزاری، همســر 
آزاری و خودکشی با همکاران این اورژانس و با شماره 

گیری 123تماس بگیرند.

فرماندار شهرســتان فیروزکوه گفت: برخی از مسائل و 
مشــکالت شهرستان به صورت مقطعی مرتفع شده و 
امروزه شاهد انباشته شدن مشکالتی هستیم که بعضًا 

بیش از 20 سال است که بالتکلیف مانده اند.
مهدی یوســفی جمارانی در دیدار با اعضای شــورای 
شهرســتان فیروزکوه افزود: زمانی که به مسائلی ورود 
می کنیم متوجه می شــویم که برخی از آنها سالهاست 
تعیین تکلیف نشده و تصمیم گرفته ام به جای تسکین، 
آنها را به نتیجه رســانده و برای آیندگان باقی نگذارم. 
وی با بیان اینکه از ابتدای تشکیل شورا به اهمیت نقش 
آن باور داشــته ایم، ادامه داد: اهمیت و جایگاه شــورا 
همواره دغدغه مســئوالن اســت؛ در دولت یازدهم و 

دوازدهــم شــاهد تفویض اختیار تصمیــم گیری در 
خصوص مسائل روستا و دریافت اعتبارات توسط شورا 
هستیم که به منزله رونق جایگاه شوراها در این دولت 
اســت. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: میان ساختار 
حقوقی و حقیقی فاصله اســت؛ از لحاظ قانونی حقوق 
شــورا تدوین شــده اما برخی از مردم و مسئوالن پس از 
گذشت 20 سال از عمر شوراها نقش موثر آن را جدی 
نمی گیرند. فرماندار فیروزکوه تاکید کرد: قطعًا عملکرد 
شــوراها بر این دیــدگاه تاثیرگذار خواهد بود؛ برخی از 
شوراها نه تنها باعث تقویت این جایگاه نمی شوند بلکه 
با عملکرد خود بر تضعیف آن نیز موثر هستند. یوسفی 
جمارانــی با تاکید بر اهمیت ارتباط قوی میان اعضای 

شــورا و مردم، تصریح کرد: شــورای بخش، باید با نگاه 
مطالبه گری بر عملکرد شــورای روستاها نظارت کند. 
همچنین ادامه داد: اعضای شــورای اسالمی روستاها 
باید در بخش ســرمایه گذاری همکاری داشته باشند؛ 
برخی از ســرمایه گذاران به دلیل موانعی که توســط 
شورای روستاها به وجود آمد طرح های خود را که منجر 
به رونق و توســعه شهرســتان می شد رها کرده و موفق 
به اجرای آنها نشدند.یوســفی جمارانی بیان داشــت: 
آگاهی یکی از مهم ترین ابزار های تقویت اثر بخشــی 
است؛ اقتدار شورا در گرو علم، آگاهی و تسلط بر قوانین 
دستگاه های اجرایی است تا بتواند پاسخگوی مطالبات 

مردم باشد و امور را پیگیری کند. 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه گفت: از 
آغاز فصل برداشت باریجه از مراتع این شهرستان تاکنون 
بیش از 9 تن شیره این گیاه مرتعی جمع آوری شده است.

جمشید جویباری با بیان اینکه امسال برداشت گیاه مرتعی 
باریجه در بیش از 1600 هکتار از مراتع این شهرســتان 
انجام شده است در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال 
بــا در نظر گرفتــن تمهیدات الزم در زمینه تهیه و اجرای 

طرح های مرتعداری چند منظوره پیش بینی می شــود تا 
پایان فصل برداشت که اواخر مهر می باشد میزان برداشت 
به حدود 12 تن برسد.وی با اشاره به اینکه باریجه از مهم 
ترین گیاهان داروئی و صنعتی کشــور محسوب می شود 
اظهار داشــت: شــیره این گیاه که از فرآورده های فرعی 
مرتعی می باشــد بیش از 95 ترکیب شیمیایی و دارویی با 
ارزش دارد که از لحاظ صادرات نیز از اهمیت باالیی برخوردار 

بوده و جزو منابع ارزشــمند طبیعی اســتان تهران به شمار 
می آید. جویباری ادامه داد: این اقدام گام مهمی در راستای 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رونق بخشیدن به تولیدات 
داخلی در بخش منابع طبیعی به شمار می آید که با برداشت 
اصولی و فنی و رعایت حفظ و احیاء این گیاه بومی زمینه 
اشــتغال زایی برای بیش از 250 نفر به صورت مســتقیم و 

غیر مستقیم در منطقه فراهم می شود.

خبرخبر

برخی مشکالت فیروزکوه سابقه 20 ساله دارد

برداشت 9 تن شیره باریجه از آغاز فصل برداشت 
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حبله رود و شهرآباد طعمه سیالب شدند
فرماندار فیروزکوه گفت: بارش مســتمر و افزایش شــدت باران در روزهای 
گذشــته منجر به وقوع ســیالب در دو دهســتان حبله رود و شهرآباد فیروزکوه 
گردید و خساراتی هم به زمین های کشاورزی و باغ ها، ابنیه و راه ها وارد نموده 

است .
مهدی یوسفی جمارانی با بیان اینکه میزان دقیق خسارت اطالع رسانی خواهد 
شد افزود: این حادثه در روستاهای انزها، آتشان، مزداران، دهگردان، گذرخانی، 
مهاباد، فرح آباد، جلیل آباد و ســرخه دشــت از توابع بخش مرکزی شهرســتان 

فیروزکوه رخ داده است. 
وی خاطرنشــان کرد: تمام عوامل امدادی و دســتگاه های خدمات رســان به 
منطقه سیل زده اعزام و تمهیدات الزم در این مورد اندیشیده شده و با تالش 
ماموران راهداری و نیروهای پلیس جاده ای، مســیرهای بســته بازگشــایی 
شــده اند.این مقام مســئول گفت: الحمدهلل هیچ تلفات جانی از این ســیالب 
گزارش نشــده است.فرماندار شهرســتان فیروزکوه توصیه کرد که با توجه به 
شــرایط جوی و احتمال وقوع ســیل شــدیدتر در این مناطق و ریزش کوه، 

شــهروندان مســائل ایمنی را رعایت کنند و از رودخانه ها فاصله بگیرند.

 آغــاز برداشــت 32 هزار تن ســیب زمینی 
از مزارع فیروزکوه 

مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه گفت: 
متوســط برداشت سیب زمینی در این 
شهرســتان 27 تن در هر هکتار است. 
رضا فرازی افــزود: نبود بازار فروش 
مناســب؛ کم آبی و خشکسالی های 
پیاپــی از مهمتریــن عوامل کاهش 
ســطح زیر کشــت و راندمــان تولید 

محصول ســیب زمینی امســال در فیروزکوه شــده است .وی گفت: پیش بینی 
می شــود در ســال جاری 32 هزار تن ســیب زمینی از زمینهای کشــاورزی این 
شهرســتان برداشــت شود که نســبت به سال گذشته 14 هزار تن کاهش داشته 
 ) agreya( اســت. مدیر جهاد کشــاورزی فیروزکوه در این باره افزود: اگریا
مارفونا )marfonaa ( گرانوال )geranolaa ( بامبو و اســتانبولی از 
ارقام سیب زمینی کشت شده در این شهرستان است. همچنین سعید شهرآشوب 
کارشــناس کشاورزی فیروزکوه گفت: کشــت مکانیزه مهمترین راهکار برای 
مقابله با پدیده کم آبی و افزایش عملکرد محصول در بخش کشــاورزی اســت. 
موروثی و کوچک بودن قطعات زمینهای کشــاورزی در فیروزکوه موجب شــده 
تا کشاورزان از یکپارچه سازی و اجرای طرح های آبیاری قطره ای در آنها امتناع 
کنند. از 1200 هکتار زمینهای کشــاورزی اختصاص یافته به کشــت ســیب 

زمینی400 هکتار هنوز بصورت سنتی کشت می شوند.

 2 واحــد عرضه مــواد غذایی پلمب 
شد 

در راســتای آیین نامه اجرایی دســتورالعمل رسیدگی به تخلفات 
بهداشــتی قانون اصالح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، 
آرایشــی و بهداشــتی، بازرسان بهداشت محیط یک واحد نانوایی 
و دو واحد پذیرایی بین راهی را بعد از طی مراحل قانونی و صدور 
اخطاریه پلمب 48 ســاعته جهت خروج مواد فاسد شدنی، به دلیل 

عدم رفع نواقص بهداشــتی در زمان مقرر پلمب کردند.
طبق دســتورالعمل فوق اماکنی کــه اخطاریه های بحرانی و غیر 
بحرانــی دریافت کرده و نواقص بهداشــتی خود را رفع نکرده اند 
یک اخطاریه 48 ســاعته جهت خروج مواد فاســد شدنی دریافت 
می کنند و طی این 48 ســاعت همچنان فرصت خواهند داشــت 
نواقص بهداشتی خود را رفع کنند در غیر این صورت واحد مربوطه 
پلمب می شــود و بعد از پلمب، پرونده تخلفات بهداشــتی اماکن 

برای اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع داده می شــود.

مشکالت صنوف شهرستان، روی خط 
پیگیری 

علــی فاضلــی، رئیس اتــاق اصناف ایران در ســفر یکروزه به 
فیروزکــوه از چندیــن صنف اتحادیه های تحت پوشــش اتاق 

اصناف شهرستان بازدید کرد.
ســید محمد کیاء رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه در این 
خصــوص گفــت: رئیس اتاق اصناف ایران در بدو ورود با حضور 
 در فرمانــداری فیروزکــوه بــا مهدی یوســفی جمارانی دیدار

 داشت.
وی ادامــه داد: رئیــس اتــاق اصنــاف بعد از دیدار بــا فرماندار 
شهرســتان، از ســوپر مارکت ولیعصر، میوه فروشــی برادران 

حســینی و نیز ابزار فروشــی صنعت نو بازدید نمود.
 بهنام کیاء ســفر یکروزه رئیس اتاق اصناف ایران به شهرســتان 
را مناســب ارزیابــی کرد و افزود: در ایــن بازدید مقرر گردید به 
منظور تامین بازار و نیز جبران کاســتی های موجود صدور حواله 
برای ارســال مرغ و گوشــت گرم در دستور کار علی فاضلی قرار 

گیرد. 
رئیــس اتاق اصناف فیروزکوه افزود: مشــکل ســاختمان اتاق 
اصناف شهرســتان، موضوع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر 
مشاغل، مشکل صنوف آالینده و صنوف مزاحم در محور خیابان 
45 متــری از دیگــر مباحث طرح شــده در این دیــدار بوده که 

قول های مســاعدی نیز در این خصوص داده شده است.

تعدیل 7 نفر از نیروهای بیمارستان امام خمینی)ره(
طی روزهای گذشــته خبری از جانب یکی از کانال های 
تلگرامی شهرســتان مبنی بر تعدیل 10 نفر از پرســنل 
بیمارستان امام خمینی » ره« که سابقه فعالیتی بین 2 تا 
5 ساله داشته منتشر شد که خبرنگار جام جم برای بررسی 
علــت ایــن موضوع گفتگویی با دکتــر وزیریان، رئیس 
بیمارستان 28 تختخوابی امام خمینی » ره « منتشر کرد.

دکتر وزیریان رئیس بیمارســتان امام خمینی شهرستان 
ضمن تکذیب تعدیل 10 نیروی بیمارستان گفت: کلیات 
خبر منتشر شده صحیح، اما تعداد نیروی های تعدیل شده 

7 نفر می باشد. 
وی افزود: با توجه به اینکه سیاست های اجرایی بیمارستان 
شهرســتان فیروزکوه  از جانب دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی ابالغ می شود طبق دســتور العمل این 
دانشــگاه 140 پرسنل این واحد درمانی بهداشتی مازاد و 

دستور به تعدیل آن داده شد. 
دکتر وزیریان با اشــاره به اینکه بیمارستان فیروزکوه 28 
تختخوابی می باشد افزود: بر اساس دستور العمل دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی این تعداد از آمار نیرو استاندارد 
نبوده و تعدیل 7 پرسنل در دستور کار قرار گرفت. 

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از مردم نیز نسبت به عدم 
حضــور چندیــن متخصص در رشــته های مختلف در 
بیمارستان گله مند بوده که باید گفت رایزنی های فراوان 
برای حضور پزشــکان متخصص در زمینه های مختلف 

فراهم اســت اما عدم مراجعه و نبود تقاضا ســبب امتناع 
این پزشکان از ادامه فعالیت در بیمارستان شده است.

 دکتر وزیریان پایین بودن تعداد تخت این بیمارســتان را 
که نشــات گرفته از مشــکل پایین بودن سرانه جمعیت 
شهرســتان می باشــد عامل اصلی این موضوع دانست و 
گفت: متاسفانه کمبود جمعیت و به تبع آن کاهش تقاضای 
مراجعــه موجب شــده تا رایزنی ها بــرای افزایش تعداد 
تخت های بیمارســتان بی نتیجه بماند رئیس بیمارستان 
امام خمینی » ره« شهرستان خاطر نشان کرد: نیروهای 
تعدیل شده نیروهای رسمی بیمارستان نبوده و به صورت 
شرکتی فعالیت می کردند و به دلیل اینکه کارفرما عذرآنها 
را از ادامه فعالیت ابراز داشته ، این نفرات می توانند تا یک 
سال از بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی نیز بهره مند 
شــوند. وی در پایان ضمن ابراز امیدواری تاکید کرد: در 
صورت مرتفع شدن موضوعات بیان شده و افزایش سرانه  
تعداد تخت این بیمارســتان زمینه بازگشــت نیروهای 

تعدیل شده فراهم خواهد شد.

چنانچه کســی که پروانه رانندگی اش را 
بموقــع تمدید نکــرد در صورت رانندگی 
مرتکب جرم شده باشد چنین شخصی دو 
مســئولیت دارد اقدام نکردن بموقع برای 
تعویض که مشمول جریمه خاص می شود 
و همچنین رانندگی بدون در اختیار داشتن 
گواهینامــه معتبر کــه در حکم، فرد فاقد 
گواهینامه محسوب می شود . به طور مثال 
کسی که قبال بدون عینک مجاز بوده و با 
ضعف بینایی مواجه یا دچار عارضه نقص 
عضوی شــود که باید با خودرویی خاص 
رانندگــی کنــد، فاقــد گواهینامه تلقی 
می شود. همانطور که می دانیم برای راندن 
برخی از وسایل نقیله مانند تاکسی عالوه 
بر داشــتن گواهینامه صاحب آن باید 23 
ســال سن داشــته باشد یا از زمان دریافت 
گواهینامه اش یک سال گذشته باشد . آیا 

در این حالت فردی که فاقد شــرایط است 
در حکم راننده بدون گواهینامه محسوب 
می شود؟ پاسخ این است که این افراد فاقد 
گواهینامه محســوب نمی شوند، اما عمل 
آن تخلف از مقررات رانندگی است که باید 
جریمــه شــوند ولی مجرم محســوب 
نمی شوند حتی اگر رانندگی آنان منجر به 
وقوع تصادف به صرف نداشتن شرایط الزم 
بــرای رانندگی مقصر حادثه به حســاب 
نمی آیند بلکه آنچه در تعیین مقصر حادثه 
اثر گذار است وقوع رابطه بین وقوع حادثه 
و خطای راننده اســت که این رابطه باید 
مســتقیم باشــد یعنی اگر علت آن وجود 
نمی داشت حادثه هم به وجود نمی آمد بنا 
بر این اگر کســی در حادثه رانندگی حتی 
گواهینامه هم نداشــته باشد چنانچه علت 
وقــوع حادثه بی احتیاطی یا بی مباالتی از 

سوی طرف مقابل باشد او به علت نداشتن 
گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود گرچه از 
حیث اینکه فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب 
و مجازات است سوال بعدی این است که 
اگر کسی که گواهینامه رسمی برای وسایل 
نقیلــه موتوری ندارد اقدام به رانندگی کند 
و منجر به قتل دیگری شود آیا مقصر حادثه 
تلقی می شود ؟در پاسخ باید گفت که صرف 
نداشتن گواهینامه داللت بر تقصیر راننده 
ندارد و همانطور که داشتن گواهینامه نیز 
داللــت بــر عدم تحقق بی احتیاطی یا بی 
مباالتی از سوی راننده ندارد و این بر عهده 
مراجع قضایی است که با ارجاع کارشناس 
و شرایط و اوضاع و احوال پرونده به دست 
آورد که چه کســی در وقوع حادثه مرتکب 
تقصیر شده است چنانچه برای مقام قضایی 
ثابت شــود که فرد بدون گواهینامه مقصر 

حادثــه بــوده، برابرقانون مکلف اســت 
مجازات وی را تشــدید کند . مضافا اینکه 
قاضی می تواند به عنوان مجازات تکمیلی 
مجــرم را بــه مدت یک تا 5 ســال از حق 
رانندگی یا تصدی وسائل موتوری محروم 
کنــد در قتل غیر عمد ناشــی از تخلفات 
رانندگی مجــازات قصاص وجود ندارد و 
تنها مجازات تعیین حبس تعزیری و جزای 
نقدی در صورت مطالبه اولیای دم در نظر 

گرفته می شود.
قنبرعلی وران / وکیل پایه یک 
دادگستری 

خبرخبر

رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟


