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باید به مشکالت مردم رسیدگی شود
دومینوی تنزل فیروزکوه، این بار در انتظار اداره شهرسازی

همایش ملی توسعه پایدار 
فیروزکوه برگزار می شود

جعفر پرج شــهردار فیروزکوه با اشــاره به برگزاری همایش ملی 
توسعه پایدار شهر فیروزکوه در ۱۳ تیرماه ۹۷ در شهر فیروزکوه 
با حضور پژوهشــگران و ســرمایه گذاران اظهار کرد: در این 
همایــش موضوعــات مختلف شــهری از جمله شهرســازی 
)کمیســیون ماده صد، ســاخت و ساز غیر مجاز، طرح های جامع 
و تفصیلی و …(، خدمات شــهری )پســماند، محیط زیســت، 
فضای ســبز، آتش نشانی و …(، فناوری اطالعات و ارتباطات 
)شــهرداری الکترونیــک، سیســتم های جامــع و یکپارچه 
اتوماســیون و …(، مالی )درآمدهای پایدار، مشــارکت بخش 
خصوصی، ســرمایه گذاری، تامیــن منابع مالی از طریق اوراق 

مشارکت و …(... 4 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir
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اغذیه فروشی 

دلیل عدم سرویس دهی 
قطار محلی تهران - فیروزکوه

قطار محلی تهران - فیروزکوه که در حدود چند ســال 
اخیر با ســرویس دهی مناســب از مبدا تهران به مقصد 

فیروزکوه موجبات رضایت بسیاری از شهروندان...
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جلسه شورای اداری با چاشنی ماه رمضان
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2ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

 آیا حمایت مســئوالن دولتی از کشــاورزان شهرســتان محقق 
می شــود :  با توجه به برف و ســرمای شــدید بهاری در هفته های گذشته و تاکید 
مسئوالن محلی و حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان انتظار می رود هر 
چه سریع تر نسبت به فراهم نمودن تسهیالت مناسب برای جبران چنین خسارات 

سنگینی اقدام شود
چند تماس

عدم روشــنایی مناسب در بلوار خیابان ۴۵ متری :طرح فاز شب و ایجاد 
روشــنایی در بلوار خیابان ۴۵ متری دارای نور مناســبی نبوده لطفا اداره برق پیگیری 

کند.
هرانده ای 

یک انتقاد و یک تشکر:با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از عملیات عمرانی 
معبر ۱8 متری انجام شــده اســت شخصی اقدام به دایر نمودن نانوایی در آنجا نموده 
که جای بســی تشــکر و قدردانی از وی داشــته ،اما در این میان مشاهده می  شود چند 
عضو شورای اسالمی با این موضوع مخالفت می کنند ،باید به به این عزیزان گفت 
عالوه بر اینکه در آینده این محور در دسترس عموم قرار گرفته و دیگران می توانند 
از خدمات آن اســتفاده کنند در حال حاضر نیز ســکنه خیابان مطهری از آن بهره مند 

می شوند ، الزم است شرایط برای این فرد هموار شود. 
غالم شهرآشوب

جوابیه : در خصوص مطلب درج شده در ستون حرف حساب ویژه نامه شماره ۵۱0۴ 
 مــورخ ۹۷/2/2۳ بــا موضــوع ) مالک انتخاب نخبگان جشــن روز جوان چه بوده

 است ؟ (  جوابیه ای از سوی اداره ورزش وجوانان شهرستان فیروزکوه به دفتر روزنامه 
جام جم واصل گردید که بدین شرح به استحضار مخاطبین گرامی می رسد با توجه 
به وظایف ادارات ورزش وجوانان در شهرســتانها مبنی بر هماهنگی های الزم در 
خصوص موضوعات جوانان، این اداره اقدام به برگزاری همایش تجلیل از نخبگان 
جوان نموده اســت . قطعا اداره ورزش وجوانان صالحیت تشــخیص نخبگان در 
زمینه های مختلف را نداشته بنابراین هریک از دستگاه های اجرایی مربوطه با تعاریف 
مشــخص هر حوزه خود را به این اداره معرفی نموده اند بطور مثال نخبگان علمی 
توسط اداره آموزش وپرورش ،نخبگان فرهنگی توسط اداره فرهنگ وارشاداسالمی 
و نخبگان کشــاورزی توســط اداره جهاد کشــاورزی جهت تجلیل در همایش اداره 
ورزش وجوانان معرفی شده اند ، الزم به ذکر است نخبگان معرفی شده باید از سنین 
۱6 الی ۳0 سال انتخاب می شدند. در قسمتی دیگر از جوان ترین های برخی از حوزه ها 
نظیر جوان ترین روحانی، معلم، هنرمند، داور، مربی وغیره نیز تجلیل شد که در این 
خصوص نیز هر دســتگاهی جوان ترین عضو حوزه مرتبط با شــرح وظایف خود را به 

اداره ورزش وجوانان جهت تجلیل معرفی نموده اند.

شنیده ای در خصوص سرقت از دستگاه ATM بیمارستان 
امام خمینی : در پی قصد سرقت از دستگاه خود پرداز مستقر در جلوی 
در ورودی بیمارستان ، خبرنگار جام جم با دکتر وزیریان رئیس بیمارستان 
امام خمینی ) ره( شهرستان تماس حاصل نمود. وی ضمن تایید کلیات 
خبر گفت : کارشناســان فنی بانک مذکور که به صورت روزانه کارکرد 
عملیات را مورد بررســی قرار می دادند متوجه اختالل در ارائه سرویس 
و خارج شــدن از جایگاه اصلی این دســتگاه شدند. وی افزود : وجهی از 
این دستگاه کم نشده ؛اما احتمال سرقت نا موفق وجود داشت. وزیریان 
در پایــان گفــت : مقرر گردید در اقدامی بازدارنده و برای تامین امنیت ، 

این دستگاه به داخل بیمارستان منتقل شود.
تجلیل از افتخار آفرینان ورزشی شهرستان :همایش تجلیل 
از افتخار آفرینان ورزش فیروزکوه در ســالن شــهید آوینی دانشگاه آزاد 
اسالمی با حضور کریمی معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری، اعضای 
شورای اسالمی، مسئوالن شهرستان، پیشکسوتان ورزش، هیأت های 

ورزشی، ورزشکاران و عالقمندان به ورزش برگزار شد.
نشست هم اندیشی با روحانیون و مبلغین: نشست هم اندیشی 
فرماندار با روحانیون و مبلغین به منظور همایش طالیه داران تبلیغ در 
اردوگاه نور وابســته به سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران با حضور  

امام جمعه، اعضای شورای تأمین، روحانیون و مبلغین برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای اداری :جلسه شورای اداری شهرستان 
فیروزکوه با حضور حجت االسالم امیری ارجمند امام جمعه فیروزکوه، 
یوســفی جمارانی فرماندار شهرســتان، روسای دستگاه های اجرایی و 
مســئوالن شهرســتانی در محل مسجد حضرت موسی بن جعفر )ع( 

برگزار شد.
جلسه هم اندیشی شورا ها و دهیاران :جلسه هم اندیشی شوراها 
و دهیاران دهستان حبله رود به میزبانی روستای مزداران با هدف ایجاد 
تعامل بین اعضای شورای اسالمی و دهیاران به منظور حفظ انسجام 

در خدمت رسانی برگزار شد.

»دهکده سیب«؛ بزرگترین طرح گردشگری فیروزکوه
امامــی امین در ســفر به شهرســتان 
فیروزکوه به همــراه مهدی جمارانی 
فرماندار شهرســتان، رحیمی بخشدار 
مرکزی و کارشناســان مربوطه از طرح 
مجموعــه تفریحــی و گردشــگری 

دهکده سیب بازدید کرد. 
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و 
توســعه منابع استانداری تهران در سفر 
بــه شهرســتان فیروزکوه بــه همراه 
جمارانی فرماندار شهرستان، بخشدار 
مرکزی و کارشناسان مربوطه با حضور 

در مجموعه دهکده ســیب در جریان 
مســائل و مشــکالت این طرح و روند 
اجرای آن قرار گرفت و از خدمات رفاهی 
و گردشــگری این مجموعه شامل تله 
کابین بازدید کرد.گفتنی است مجموعه 
تفریحی گردشــگری دهکده سیب که 
عنوان بزرگ ترین طرح گردشــگری 
تاریــخ شهرســتان فیروزکوه را یدک 
می کشــد به صورت غیر رسمی توسط 
مســئوالن متعددی مورد بازدید قرار 

گرفت.

حرف حسابچند خط خبر

بسته شدن برخی از نهاد ها و به زیر چتر رفتن شهرهایی 
مانند دماوند و آبســرد اتفاق نادری در فیروزکوه نبوده و 
بــه آرامــی می توان رنگ و بوی اضمحالل و قرار گرفتن 

در سراشیبی افول شهرستانی را در آن حس کرد. 
در گذشــته های نه چندان دور که با تالش نماینده وقت 
مجلس نام فیروزکوه از بخش به شهرســتان تغییر نمود 
بسیاری از تحلیلگران دورنمای روشنی از شهرستان دیده 
و معتقد بودند با توجه به انبوهی جمعیت در شهرستان های 
شرق تهران می توانند پذیرای آنها در شهرستان فیروزکوه 
باشــند و به آرامی با افزایش جمعیت شــاهد لعاب گرفتن 
رنگ و رخســاری خدمات رفاهی و به موازات آن شــاهد 
افزایش درآمد شهرســتان باشــند. بــا ظهور واحد های 
تولیدی عظیم مانند ســیمان فراز و فیروزکوه  و قد علم 
کردن شهرک ها ی صنعتی در مقطعی این مهم به وجود 
آمده بوده که روند رو به رشدی در انتظار شهرستان است 

و اقتصاد شهرســتان متاثر از فعالیت تولیدی این واحد ها 
می گردد اما بعد از یک شروع طوفانی شاهد آن بودیم که 
حضور آنها نیز بر جمعیت شهرستان تاثیر چندانی نداشت 
اما متاسفانه در طول سال های گذشته جمعیت شهرستان 
روز به روز در حال کاهش بوده و بسیاری از مدیران واحدها 
و بنگاه های خرد و کالن کاهش جمعیت را علتی بر رکود 
دانســته و از شهرستان رخت بر بستند. بانک هایی چون 
ســپه بلوار ،بانک ملت ،بانک تجارت ،بانک ملی شــعبه 
دانشــگاه آزاد ،کاهش فاحش جمعیت دانشجویان واحد 
فیروزکوه و .... همگی خبر از خطری بزرگ می دهند که 
اگر نوشــدارویی به آن تزریق نشــود آینده ای جز تبدیل 
شدن به شهر یا تنزل شهرستان نداریم .این بار نیز اداره 
راه و شهرســازی شهرستان در انتظار برخورد دومینوی 
بســته شــدن قــرار گرفت ؛ نهــادی که بعــد از اعمال 
سیاســت های دولت از بخش راهــداری جدا و خودش 
مســتقال به کار خویش ادامه می داد زمزمه های فراوانی 
وجود دارد که در صدد بسته شدن این اداره و تمامی امور 
محوله آن در شهرســتان به زیر چتر شهرســتان دماوند 
خواهــد رفت و مردم شهرســتان باید بــرای انجام امور 
خویش مسافت 80 کیلومتری را به جان بخرند و با تحمیل 
هزینه های فراوانی رهسپار شهرستان دماوند شوند. طبق 
تحقیقات نگارنده اداره راه و شهرســازی در ســال ۱۳86 
رســما به صورت مستقل فعالیت خویش را در شهرستان 
آغاز کرد و حضور ۱0 ساله آن در شهرستان تاثیرات خوبی 

در امور مردم انجام داده است، فعالیت هایی چون :انتقال 
ســند و واگذاری در ســنوات قبل ،تمدید قرار داد های 
واگذاری مهلت سپری شده ،اخذ استعالمات » شهرداری 
،منابع طبیعی، اداره جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و امالک 
« ، تشکیل و تکمیل پرونده های ماده ۱2 » اخذ رای ماده 
۱2 « مربوط به شهرهای فیروزکوه و ارجمند،نقل و انتقال 
واحد های واگذاری مسکن مهر »معامالت ثانویه «،انعقاد 
قرار داد اجاره مســکن مهر با متقاضیان ،اخذ استعالمات 
فرم ســابقه مالکیت » فرم ج «و .... در حوزه فعالیت های 
این نهاد بوده و بسیاری از مردم شهر و روستاهای حومه 
شهرستان برای انجام امور خویش به آن مراجعه می کردند 
که اگر خدایی ناکرده این نهاد دولتی با شهرستان دماوند 
یکپارچه و در آنجا مســتقر شــود تمامی امور مطرح شده 
باید با تحمل هزینه ،سختی و خطر راه و گرفتار شدن در 
بروکراســی های سخت شهرســتان دماوند طی طریق 
کنند. حال باید دید درایت مســئوالن شهرســتان بویژه 
نماینده مجلس ،فرماندار و امام جمعه تا چه حد کار ســاز 
بوده و می توانند جلوی این خسران شهرستانی را بگیرند 
طی روزهای گذشــته رایزنی های بسیار خوبی در سطح 
اســتانی و کشــوری در این خصوص انجام شده است و 
قاســم میرزایــی نماینــده مردم در مصاحبــه با یکی از 
ســایت های محلی از متنفی شــدن این موضوع خبر داد . 

امید می رود این موضوع کار ساز شود.
مسعود حسینی 
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همشهریان عزیز می توانند مسائل و مشکالت خویش را از 
طریق پل های ارتباطی 09122۴7219۴ و 09383۴78096 

مطرح کنند.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان از تخریب ۴ فقره ساخت و ساز غیر 
مجاز در روستای طهنه در شهرستان فیروزکوه خبر داد.

رضا فرازی گفت : این بناها با مساحت ۱۴ هزار مترمربع شامل۳ بنای 
مســکونی و  دیوار کشــی بدون مجوز و با هدف تغییر کاربری زمین 
کشاورزی در این شهرستان ساخته شده بود .رضا فرازی افزود : ارزش 
ریالی این بناها ۳ میلیارد ریال بود که پس از اخذ حکم از دادگســتری 
شهرستان به صورت صد در صد تخریب شد.وی گفت : تعدادی حکم 
تخریب بناهای غیر مجاز در روستاهای بخش مرکزی این شهرستان 

هم صادر شده که تا پایان این هفته اجرا خواهد شد.

 تخریب ۴ فقره ساخت و ساز 
غیر مجاز در روستای» طهنه « 
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خرمشهر و حماسه مقاومت
خرمشــهر، حکایت مقاومت روزهای نخست جنگ 
تحمیلی و سرگذشــت سلحشورانی است که با دست 
خالی، متجاوز مسلح را در بیش از یک ماه نبرد به روز 
ســیاه نشــاندند و جسم خود را سنگر کردند تا از کیان 

اسالمی و سرزمین ایران دفاع کنند.
 ارتش بعثی در فکر تصرف ســریع این شــهر و از آنجا 
محاصره و تسخیر آبادان بود، همچنین رؤیای هجوم 
همه جانبه به دشــت های خوزستان و سیطره بر اهواز 

را در ذهن مخدوش خویش می پروراند اما هیچ وقت فکر نمی کرد در خرمشهر تلفات 
سنگینی را متحمل شود و چون موفق نشدند از طریق جاده شلمچه و صد دستگاه و 
انبارهای عمومی، بندر شــهر را تصرف کنند ناگزیر گردیدند شــهر را دور بزنند که در 
آنجا هم مردم چون سدی استوار در برابر دشمن قرار گرفتند . با کدام معیار می توان 
جنگ نابرابر تفنگ را با ســالح های ســنگین و پیشــرفته و ارتشی کار آزموده و تعلیم 
دیده به قیاس نشست و اگر نبود خیانت کسانی که دل در تعلقات دنیا داشتند و مشغول 
هوای نفس بودند دشمن کینه توز برای همیشه نابود ومایوس می گردید . وقتی بخشی 
از خرمشهر اشغال گشت دالوران، سنگرهای مقاومت را به آن سوی کارون و اروند 
بردند و به انتظار روزهای فتح و ظفر نشستند البته آنان از خیانت منافقین و لیبرال ها 
که به ظاهر برای دفاع از انقالب آمده بودند اما در باطن می خواستند مقاومت نیروهای 
ارزشــی را مخدوش ســازند، اما ســرانجام با مجاهدت وایثار رزمندگان اسالم فتح 

خرمشهر خط بطالن بر تمام این توطئه ها کشید.
محمدمرادپور، سرپرست روزنامه جام جم در فیروزکوه

دلیل عدم سرویس دهی قطار محلی 
تهران - فیروزکوه

قطار محلی تهران - فیروزکوه که در حدود چند سال اخیر با سرویس 
دهی مناسب از مبدا تهران به مقصد فیروزکوه موجبات رضایت بسیاری 
از شــهروندان بویژه اهالی دهســتان حبله رود را فراهم آورد در حدود 
چند روز است که سرویس دهی نداشته و این موضوع سبب رنجش 

بسیاری از مردم شده است.
فیروز نیا مدیر ایستگاه راه آهن شهرستان در این خصوص به خبرنگار 
ما گفت : علت اصلی این موضوع خارج شدن چند دستگا ه لوکوموتیو 
از سرویس دهی به دلیل عدم تامین قطعات آن بوده است. وی با اشاره 
به اینکه یکی از اصلی ترین دالیل این مشکل وجود تحریم و امتناع 
کارخانه های تولید کننده خارجی برای فروش محصول به ایران است 
گفت: طبق سیاســت کلی و برای تامیــن لوکوموتیو ها صرفا برای 
محورهای مهم واصلی ، متاسفانه قطار محلی تهران فیروزکوه نیز از 
این موضوع مستثنی نبوده است مدیر مرکز راه آهن فیروزکوه گفت 
:در این خصوص نیز رایزنی ها ومکاتباتی با فرماندار شهرستان و مدیر 
کل راه آهن استان تهران انجام شده است. فیروز نیا وجود چنین قطاری 
برای تسهیل در رفت و آمد مردم شهرستان را بسیار مناسب ارزیابی 
کرد و افزود :با توجه به واصل شدن اعتراضات مردمی و انجام مکاتبات 
و رایزنی ها هنوز جواب قطعی و مشــخصی به این مرکز ارجاع داده 
نشــده اســت. وی در پایان ضمن ابراز امیدواری و گفت :امیدواریم با 

انجام رایزنی های مناسب هر چه سریع تر این مشکل مرتفع شود.

بالغ بر 90 درصد نیروهای ســن ایچ 
فیروزکوهی اند 

در پی درج مطلبی توسط یکی از جراید محلی با عنوان اینکه غریب به 
اتفاق نیروهای شرکت تولیدی عالیفرد » سن ایچ « غیر بومی هستند 
خبرنگار جام جم در تماس تلفنی با مهندس شفیعی مدیر واحد تولیدی 

خواستار شفاف سازی این موضوع شد.
وی به خبرنگار ما گفت :همان طور که قبال در این بستر اطالع رسانی 
گردید وتوضیح داده شده بود سیاست اصلی واحد تولیدی سن ایچ برای 
تامین منابع انســانی بر حســب جذب نیروهای بومی اتخاذ شده است. 
شفیعی تصریح کرد :این مهم از نظر اقتصادی نیز برای این واحد سرمایه 
گذار اولویتی مناسب محسوب می شود و بی شک حضور نیروهای بومی 
سبب تسهیل در فرآیند واحد تولیدی است. مهندس شفیعی با اشاره به 
اینکه ۱۳۵ نیرو در این واحد تولیدی مشغول به کار هستند گفت : از این 
تعداد بالغ بر ۱20 نفر فیروزکوهی و نفرات دیگر فیروزکوهی های مقیم 
شــهرهای دیگرند که هویت صادره آنان نیز متعلق به این شهرســتان 

است که اصوال در سطوح مختلف واحد مشغول خدمت هستند.

امام جمعه فیروزکوه:

باید به مشکالت مردم رسیدگی شود
خطیب نماز جمعه شهرستان فیروزکوه 
با اشاره به تعطیلی قطار محلی فیروزکوه 
و تعطیلــی اداره راه و شهرســازی در 
شهرستان، تصریح کرد: مردم بر گردن 
مــا حق دارند و باید مشــکالت مردم 
رســیدگی شــود؛ اطالع یافتیم قطار 
محلــی فیروزکوه از گردونه ریلی خارج 
شــده اســت و باید به این امر رسیدگی 
شود؛ همچنین شــنیده شده است که 
اداره راه و شهرســازی فیروزکوه هم در 
شرف تعطیلی قرار دارد ، درست نیست 
چون اداره ای که هزینه برای دولت دارد 
براحتی تعطیل شــود و به دغدغه مردم 
توجه نشــود؛ مردم برای پیگیری کار 
خــود نمی تواننــد به دماونــد بروند و 
ان شاءاهلل کسانی که برای شهر تصمیم 
می گیرند دغدغه مشــکالت مردم را 
داشــته باشــند؛ این دو مساله پیگیری 
شــود تا گالیه مردم بیش از این تشدید 

نگردد. 
حجت االســالم امیری ارجمند، امام 
جمعــه شهرســتان فیروزکــوه، در 

خطبه های  نماز عبادی-سیاسی جمعه 
با توصیــه نمازگزاران به تقوای الهی، 
گفــت: روزه گرفتــن تنهــا نخوردن 
ونیاشامیدن نیست ، بلکه گوش، زبان، 
چشــم، مو، پوست و تمام اعضای شما 
هم باید روزه باشــداگر کسی واجبی از 
واجبات الهی را انجام دهد خداوند به او 
رحمــت و کرم خود را عطا می کند؛ اگر 
کاری برای خداوند نکرده باشــیم نباید 
انتظار داشــته باشــیم جــزو متقین 

محسوب شویم.
وی در ادامه با اشــاره به یکی از برکات 
روزه خاطر نشان کرد: روزه آثاری دارد 
که یکی از آنها تقواست؛ روزه از واژه های 
قرآنی است که تنها در دین اسالم مورد 
توجه نیســت بلکه همه ادیان الهی به 
روزه و دیگر واجبات اهتمام ورزیده اند؛ 
امکان ندارد فریضه ای در دین اســالم 
باشــد و این فریضه مثال در مسیحیت 

نباشد. 

خطیب نماز جمعه شهرستان فیروزکوه 
با اشــاره به انتقال ســفارت آمریکا به 
قدس، تاکید کرد: کشــورهای عربی 
صهیونیست ها را دوست خود می دانند، 
ان شــاءاهلل سفر رئیس جمهور ایران به 
ترکیه در این مســاله تاثیرگذار باشــد؛ 
گرچه این اتفاق رخ داده اســت، ولیکن 
بداننــد اتحاد مســلمانان عالم با این 
اقدامات بیشتر خواهد شد و در بطن کار 
پیروزی از آن دغدغه مندان و دلسوزان 

عالم است.
وی در پایان با اشــاره به فرجام برجام 
بیان داشت: ما می دانستیم آمریکا قابل 
اعتماد نیســت، این که اتحادیه اروپا و 
چین و روسیه چه خواهند کرد، در آینده 
مشخص می شــود؛ باید توجه داشت 
آمریکا از برجام جدا نشــده است مگر از 
اروپا قول خروج گرفته باشــد؛ می دانید 
که دانش هسته ای تنها در امور نظامی 
و بمب هسته ای نیست؛ شرط اروپا برای 
ماندن در برجام توقف برنامه موشــکی 

ایران و خروج از منطقه است.

یادداشتخبر

شاید شنیدن جمله »مرگ حتمی انسان 
با خوردن دانه ســیب!« برایتان عجیب 

باشــد. این مقاله را حتما مطالعه کنید.
دانه هــای ســیب حاوی یــک ترکیب 

گیاهی معروف به آمیگدالین هســتند.
 ایــن مــاده در مقادیر نســبتا باالیی در 
دانه های میوه هم خانواده با ســیب مانند 
بــادام، زردآلــو، هلو و گیــالس یافت 
می شــودآمیگدالین بخشــی ازمــواد 
شیمیایی دفاعی در دانه و در حالت عادی 
بی ضرر اســت، اما زمانی که دانه ها له، 
جویــده و یا هضم شــوند، آمیگدالین به 

هیــدروژن ســیانید )ســیانور( تجزیه 
می شود. این ماده بسیار سمی و حتی در 

دوزهای باال مرگبار است.
سیانور به عنوان یک سم در طول تاریخ 

مورد استفاده قرار گرفته است.
 این ماده با اختالل در روند تامین اکسیژن 
سلول کار می کند و ممکن است در عرض 
چنــد دقیقــه )در دوز کافی و باال( فرد را 
بکشــدخالصه اینکه دانه سیب حاوی 
آمیگدالین هستند و وقتی که این دانه ها 
را می خورید یا هضم می شــوند، سیانور 
آزاد می شــود )هرچند که مقدار آن بسیار 

کــم اســت(خوردن دانه های یک عدد 
ســیب، سیانید بسیار کمی تولید می کند 
که حتی انســان را مریض هم نمی کند. 

سیب ها دارای بین 2 تا 20 دانه و به طور 
متوسط 8 دانه هستند. 

بنابراین خوردن دانه های حدود ۱8 سیب 
در یک مرحله می تواند شما را از پا درآورد 
هســته  ســیب تنها میوه ای نیســت که 
دارای ترکیبات ســیانوژنیک است بلکه 
هســته ی هلو، زردآلو، گیالس، بادام و 
حتــی لوبیای لیما نیــز دارای این ماده 

هستند.
                     روژیار نعمتی، مدیر 
فروشگاه داروگیاهی مه گل 

در پی تعطیلی جایگاه پمپ گاز شهرداری فیروزکوه مرگ حتمی با خوردن دانه سیب 
به جهت عدم استاندارد بودن آن  شهرداری فیروزکوه 
نیز همیتی مناسب برای اصالح ساختار آن گذاشت 
و بعد از رد شدن موضوع استانداردآن در مرحله اول 
برای تامین تمهیدات مورد نیاز برای استاندارد سازی 
مبلغــی بالغ بر یک میلیارد ریال خرج روی دســت 
شهرداری گذاشت. در این خصوص یک منبع آگاه 

به خبرنگار ما گفت : انجام عملیات استاندارد سازی و اهتمام به این موضوع اولویتی برای 
حفظ امنیت مادی و جانی شهروندان و مراجعه کنندگان بوده و شهرداری در این خصوص 
کوچک ترین قصوری نخواهد کرد.وی افزود :مالک و معیار سازمان استاندارد سازی بسته 
به ســنجش خطرات احتمالی تغییر کرده و این موضوع برای جایگاه پمپ گاز شــهرداری 
نیز صادق بوده اســت .این مقام مســئول تصریح کرد :با تامین منابع برای این موضوع و 
رعایت فصل های ســازمان اســتاندارد امیدواریم در بازدید بعدی که توســط کارشناسان 

صورت می گیرد این موضوع مورد قبول مسئوالن مربوطه واقع گردد .

پمپ گاز یک میلیارد ریال خرج روی دست 
شهرداری گذاشت
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در ماه رمضان توسط اتاق اصناف صورت گرفت؛

شیفت بندی 1۵ روزه واحد های اغذیه فروشی 
رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه 
از اجرای طرح فروش ویژه برخی از اقالم 
در ماه مبارک رمضان و شــیف بندی ۱۵ 
روزه واحد های اغذیه فروشی سطح شهر 

خبر داد.
تقی ســراج ضمن تبریک این ماه به جام 
جم گفت :برخی از اقالم توسط مدیریت 
جهاد کشــاورزی شهرســتان ویژه ماه 
مبارک رمضان در شــرف عرضه بوده که 
انشااهلل بعد از انجام هماهنگی های الزم 

این مهم جامه عمل می پوشــد. ســراج در ادامه بیان داشــت :این اقالم شامل شکر 
،روغن ،برنج و گوشت گاوی بوده و به احتمال ۵0 درصد نمایشگاهی تحت عنوان 

نمایشگاه طرح ضیافت دایر خواهد شد. 
رئیس اتاق اصناف باا شــاره به تشــدید نظارت واحد بازرســی این نهاد در ایام ماه 
رمضان گفت :به منظور ایجاد شرایط مناسب و نظارت مستمر بر چگونگی عرضه 
اقالم ، نظارت واحد بازرســی اتاق اصناف شهرســتان نیز تشــدید خواهد شد. وی 
اضافه کرد :در این خصوص اقدام به نصب چند بنر با محتوای اطالع رســانی در 
خصوص طرح شکایت در نظر گرفته شده است که در صورت بروز تخطی توسط 

واحد های صنفی شهروندان می توانند مراتب را از طریق آن اطالع رسانی کنند.
 وی فروش چنین اقالمی را عاملی تاثیر گذار بر شرایط بازار دانست و گفت :با توجه 
به اینکه برخی از اقالم مانند لبنیات در این ایام افزایش قیمت نســبی داشــته است 

اما عرضه چنین اقالمی سبب ایجاد تعادل در قیمت بازار خواهد شد. 
سراج در خصوص چگونگی فعالیت رستوران داران و واحد  اغذیه فروشی گفت :در 
سطح شهر وخیابا ن۴۵ متری چند واحد های پذیرایی نظیر قهوه خانه ،ساندویچی 
، رستوران و غذای آماده که با انجام زمانبندی فعالیت آنها در نیمه های اول و دوم 
این ماه ،ارائه فقط غذای بیرون بر توســط غذا های آماده ،ارائه غذای ســرد توســط 
فســت فودها و ســاندویچی در زمانبندی ۱۵ روزه و تعطیلی بســتنی فروشی ها و 

آبمیوه فروشی ها صورت خواهد پذیرفت .
ســراج با اشــاره به قیمت فروش زولبیا و بامیه در این ایام گفت: قیمت مصوب در 
شهرستان فیروزکوه هنوز از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت اعالم نشده است؛ 
در تهران قیمت تعیین شــده از ۱۴ هزار تومان به پائین اســت؛ ســعی بر این داریم 

قیمت مصوب در شهرستان فیروزکوه را روی ۱2 هزار تومان نگه داریم.
وی در ادامه خاطر نشــان کرد: در شهرســتان فیروزکوه همانند تهران درجه بندی 
زولبیــاو بامیــه نداریم؛ تالش داریم همه بــا قیمت مصوب ۱2 هزار تومان عرضه 

شود.
رئیس اتاق اصناف شهرســتان فیروزکوه در خصوص مشــاهده تخلف خاطر نشان 
کرد: مردم از طریق سامانه ۱2۴ یا تماس با شماره ۷6۴00۱۹0 می توانند تخلفات 

را به بازرسی اصناف یا اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند.

در کش و قوس تعطیلی بانک ها؛ 
بانک سپه شهرســتان به درجه 2 ارتقا 

یافت
مسعود تاج الدین رئیس بانک سپه 
شــعبه فیروزکوه از ارتقای درجه 
ســازمانی این شعبه از ۳ به 2 خبر 

داد .
وی گفــت : در گذشــته درجــه 
سازمانی این شعبه ۳ الف بوده که 
با همت شهروندان عزیز و اعتماد 

به این شعبه برای انجام مبادالت خویش به این مهم نائل آمد. تاج الدین 
افزود :شعبه بانک سپه شهرستان فیروزکوه تنها شعبه این بانک در شرق 
استان تهران بوده که مفتخر به کسب این عنوان شد.رئیس بانک سپه 
شهرســتان فیروزکوه تصریح کرد :باال بودن تراکنش ها ،وجود منابع 
،شــاخص های ارزیابی پارامتر ها توسط ناظرین و ... از جمله دالیل این 
رویداد بوده است. تاج الدین نقش مردم شهرستان در روند ارتقاء را مناسب 
ارزیابی کرد  و افزود : بررسی فرآیند این ارتقای سازمانی در یک پروسه 
چند ماهه از ســوی مدیریت امور شــعب استان صورت گرفت، تا میزان 
توانایی شعبه شهرستان در افزایش منابع سنجیده و به موازات آن سطح 
تسهیالت شعبه افزایش پیدا کند. وی در پایان اضافه کرد :بی شک باال 
بودن تراکنش ها و اعتماد مردم عزیز شهرســتان در افزایش منابع این 
شعبه سبب پویا تر شدن این ارتقا خواهد شد که منفعت آن در آینده ای 

نزدیک از طریق افزایش دامنه تسهیالت شامل حال مردم می شود.

شوراهای اســالمی، بازوی اجرایی 
مسئوالن در روستاها

رئیس شــورای بخش مرکزی در جمع دهیاران و شوراهای اسالمی 
روستاهای دهستان حبله رود گفت: ما می دانیم که شوراها بدون هیچ 
چشمداشتی برای رضای خدا فعالیت می کنند و امیدواریم که خداوند 
اجری بزرگ به شــما اعطا کند.حیدر حســینی،در جلسه هم اندیشی 
دهستان حبله رود با حضور دهیاران و شوراهای اسالمی روستاهای 
دهســتان حبله رود، گفت: شورای اسالمی بازوی اجرایی مسئوالن 
در روســتاها هســتند.وی ضمن تقدیر و تشکر از شوراهای اسالمی و 
دهیاران دهستان حبله رود اظهار داشت: از همکاران خود در شورای 
بخش مرکزی که با رای شما بزرگواران انتخاب شدند تقدیر و تشکر 
می کنم که بیشتر بار مسئولیت بر دوش ایشان است. حسینی در ادامه 
افزود: از شــوراهای اســالمی استدعا دارم که یک کپی از مصوبات را 
به ما تحویل بدهند تا در مواقع ضروری بتوانیم ازحق آنها دفاع کنیم.

جلسه شورای اداری با چاشنی ماه رمضان
یوسفی جمارانی فرماندار فیروزکوه ضمن 
تبریک ماه مبارک شــعبان و حلول ماه 
مبارک رمضان در جمع مسئوالن، اظهار 
داشت: امیدواریم با برپایی جلسه شورای 
اداری در مکان مقدس مسجدموسی بن 
جعفر ) ع( به مناسبت ماه مبارک رمضان 
و غبارروبــی و برگــزاری نماز جماعت 
بتوانیــم حرمــت این ایام مبارک را به جا 

آوریم.
وی در ادامه افزود: دســتگاه های اجرایی 
مجموعه اقدامات سال اخیر و برنامه های 
هدف گذاری شــده برای امسال را ارائه 
داده اند که باید با جدیت و تالش بیش از 
پیش، برای انجام تعهدات خود قدم بردارند 
تا در پایان ســال شاهد عملکرد مثبت و 
اقدامات موثری در شهرســتان باشیم. 
فرمانــدار در ادامــه از ادارات ونهادهای 

شهرســتان خواست تا گزارش عملکرد 
حوزه هــای مربوطه را به صورت ماهانه 
جمــع بندی و به فرمانداری ارائه دهند تا 
در صــورت لزوم بتوانیم پاســخگوی 

عملکــرد ادارات باشــیم.وی خطاب به 
مسئوالن یادآور شد: حضور در مراسمات 
ملی و مذهبی بسیار حائز اهمیت است و 
باید در نماز جمعه و ســایر مناســبت ها و 

مناســک ، حضوری فعال و پرشور داشته 
باشــیم. فرماندار شهرستان فیروزکوه با 
اشــاره به بحران های زیســت محیطی 
تأکید کرد: با توجه به تغییراتی که در شرایط 
اقلیمی ما در طول چند سال گذشته اتفاق 
افتاده است بحران های زیست محیطی 
بویژه بحران آب و محیط زیســت مورد 
توجه است و اخیراً در شهرستان فیروزکوه 
بالیــا و خطراتــی اعم از ســرمازدگی و 
ســیالب را به دنبال داشته است.وی در 
ادامــه یادآور شــد: با همــکاری بموقع 
مسئوالن و دستگاه ها توانستیم آسیب ها 
را به مقدار چشــمگیری کاهش دهیم و 
این مساله موجب امیدبخشی برای مردم 
منطقــه بوده  اما الزم اســت با تالش و 
اهتمام بیشتر در جهت جلوگیری از تکرار 

این خطرات گام برداریم.

خبرخبر

جعفر پرج شــهردار فیروزکوه با اشاره به برگزاری همایش 
ملی توسعه پایدار شهر فیروزکوه در ۱۳ تیرماه ۹۷ در شهر 
فیروزکوه با حضور پژوهشــگران و ســرمایه گذاران اظهار 
کرد: در این همایش موضوعات مختلف شــهری از جمله 
شهرســازی )کمیسیون ماده صد، ساخت و ساز غیر مجاز، 
طرح های جامع و تفصیلی و …(، خدمات شهری )پسماند، 

محیط زیســت، فضای سبز، آتش نشانی و …(، فناوری 
اطالعات و ارتباطات )شهرداری الکترونیک، سیستم های 
جامع و یکپارچه اتوماسیون و …(، مالی )درآمدهای پایدار، 
مشــارکت بخش خصوصی، سرمایه گذاری، تامین منابع 
مالی از طریق اوراق مشارکت و …(، اداری )تحول ساختار 
اداری شهرداریها و …(، حمل و نقل و ترافیک مورد بحث 

و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه در این همایش چند مقاله به انتخاب هیأت 
داوران ارائه خواهد شد، اضافه کرد: این مهم فرصت مناسبی 
برای تبادل اطالعات بین صاحب نظران و بویژه ســرمایه 
گذاران است تا بتوانند از ظرفیت های شهر فیروزکوه استفاده 
کرده و این ظرفیت ها را در بخش های مختلف تقویت کنند.

همایش ملی توسعه پایدار فیروزکوه برگزار می شود

جلســه عدم به کارگیــری اتباع بیگانه در 
صنوف به ریاست کیانی رئیس اداره صنعت 
معدن و تجارت و با حضور خســروی مهر 
نماینده فرماندار ، ســرگرد رضایی پلیس 
امنیت اماکن عمومی ، شهرآشــوب رئیس 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ، سراج رئیس 
اتــاق اصنــاف ، خانــم روانبخش معاون 

بهداشــتی شبکه بهداشت و درمان و تمام 
روسای اتحادیه های صنفی برگزار گردید.

در این جلسه کیانی گفت : با توجه به اهمیت 
بحث اشــتغالزایی برای جوانان کشورمان 
باید از اشتغال اتباع خارجی خصوصا افاغنه 
فاقد مجوز جلوگیری نمائیم به همین منظور 
از واحدهای صنفی چون رستوران داران و 

اغذیه فروشان ، قنادان و نانوایان ، قصابان 
و مواد پروتئینی و مواد غذایی انتظار داریم 
بــه واحدهای صنفی تحت پوشــش خود 
اعالم نمایند تا از به کار گیری اتباع خارجی 
فاقــد پروانه کار امتناع ورزند.وی افزود:  از 
اصنــاف و کارفرمایــان انتظــار داریم با 
مســئوالن مربوطه همکاری نمایند تا از به 

کارگیــری اتباع خارجی فاقــد پروانه کار 
جلوگیری به عمل آورند . 

در پایان جلسه کیانی از روسای اتحادیه های 
صنفی شهرســتان خواست ضمن عدم به 
کارگیــری اتباع خارجــی فاقد پروانه کار ، 
مراتب را به مســئوالن ذیربط اطالع دهند 

تا اقدامات قانونی صورت پذیرد.

به کارگیری اتباع بیگانه در صنوف شهرستان، ممنوع 


