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فیروزکوه، میزبان مسابقات 
انتخابی موی تاکاران 

رئیس  بیمارستان امام خمینی )ره( منصوب شد 
مراســم تکریم و معارفه رئیس بیمارســتان امام خمینی )ره( فیروزکوه باحضور برخی مســئولین شهرســتان  فیروزکوه ، در سالن اجتماعات 

این  بیمارستان برگزار گردید.
در این مراســم  دکتر بهداد خســروی   طی حکمی به ریاســت این بیمارســتان منصوب شــد.  همچنین  از زحمات و تالشــهای 4 ساله دکتر 

آرمین وزیریان در این جایگاه  طی لوح سپاســی تقدیر و تشــکر به عمل آمد. 
خســروی  دانش آموخته مقطع دکترای مدیریت خدمات بهداشــتی درمانی از دانشــگاه تهران  می باشد و در ...
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دست همکاری اداره برق 
و بخشداری در رفع 
مشکالت روستایی 

یک ساختمان ودومدعی 
شهرداری یا محیط زیست؟

ســاختمان فعلی شهرداری واقع در ورودی شهر  ساختمانی 
بوده که شهرداری بعد از گزار از ملک استیجاری آقای غدیر 
ضرابپور در میدان ســپاه به آنجا نقل مکان نموده اســت  ،این 
ســاختمان که  متعلق به اداره محیط زیســت شهرستان  بوده 
در ادوار شورای شهر  به عنوان ساختمان موزه حیات وحش 
تعیین اما بعد از چندی شهرداری فیروزکوه به آنجا نقل مکان 

کرده است.
جعفر پرج شــهردار فیروزکوه در گفتگو با جام جم به تشــریح 
این موضوع پرداخت. وی گفت :ســاختمان نیمه کاره موزه 
حیات وحش بنابه درخواست شهرداری وباپیگیری مسئولین 

وقت) فرماندار، .شهردار وشورای دوره سوم و... 3 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

بازداشت شکارچی 
غیر مجاز با دستور 

دادستان 

3 باند سرقت از منزل 
متالشی شد

 فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه گفت: طی یک 
ماه گذشته اعضای سه باند سرقت از منزل با 10 سارق 

در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ حسین فاضلی افزود: یکی از این...

2

3
فیروزکوه

استخرخلیج فارس  مرد میانسال را به کام  مرگ کشاند 

وضعیت کاروانسرای »گدوک« قابل توجیه نیست
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2ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

یادواره 18 شهید روستای جلیزجند وشهدای روستای آتشان  : 
یادواره 1۸ شــهید روســتای جلیزجند با حضور سردار حسن حسن زاده،  فرمانده 
سپاه سید الشهدا استان تهران ، سید روح اهلل حسینی، بخشدار مرکزی وجمعی 
از مسئولین محلی  وخانواده های معظم شهدا در شام غریبان  شهادت امام رضا 
)ع( در مســجد جامع این روســتا به همراه تشییع پیکر مطهر شهید گمنام برگزار 
شــد.همچنین در همین شــب یادواره شهدای گرانقدر روستای آتشان در مسجد 
جامع روستای فوق با حضور جمعی از مسئولین لشکری ومحلی وخانواده های 

معظم شهداء برگزار گردید. 

پدیده اولین پیروزی خود را دشت کرد : پدیده فیروزکوه باپیروزی  4 بر 
1  برفرش آسایش آران وبیدگل به اولین پیروزی درلیگ 2فوتسال کشوردست 

یافت.

مظاهر فخرآور عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی رانندگان  
کشور شد  : مظاهر فخرآور رئیس انجمن صنفی رانندگان شهرستان  که غریب 
به چندین  سال متوالی با کسب اکثریت آرا عنوان ریاست این واحد صنفی را یدک 
می کشد کارنامه خدمتی خویش را منقش به عضویت در کانون انجمن صنفی 

رانندگان کل کشور نمود .

مصدومیت یک کوهنورد در غار بورنیک هرانده :علی اکبر اســفندیار، 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان از مصدومیت  و امداد رسانی  به یک کوهنورد  
در غار  بورنیک هرانده خبر داد.  وی گفت :فرد مصدوم توسط امداد گران پایگاه 

امداد  و نجات امین آباد به بیمارستان امام خمینی )ره ( شهرستان منتقل شد

ســرخ دشت بزودی برق دار می شود :تیموری مدیرعامل  منطقه برق 
تهران گفت: تنها یک روســتا در اســتان تهران بدون برق اســت که با توجه به 

تمهیدات در نظر گرفته شده، نهایتا تا تابستان آینده برق دار خواهد شد.

واژگونی تریلی در منطقه نمرود: 24 آبان  یک دستگاه تریلی با محموله 
ترافیکی بیل مکانیکی در محدوده منطقه نمرود واژگون شد ،این حادثه فقط یک 

مصدوم داشت.

افتخاری برای ورزش :دوچرخه ســواران کوهنورد شهرستان فیروزکوه به 
آبشار »گزو« از توابع  شهرستان سواد کوه 1۷ و 1۸ آبان جاری انجام شد.

اجرای مانور تخلیه ایمن در مرکز خدمات جامع سالمت ارجمند:مانور 
تخلیه ایمن در مرکز خدمات جامع سالمت ارجمند با همکاری ادارات ، سازمان 
ها ، بخشداری، شهرداری، گاز، آب و فاضالب و اورژانس پیش بیمارستانی 11۵ 
در مرکز خدمات جامع سالمت  شهر ارجمند برگزار شد.این مانور به منظور آمادگی  
نیروها در مواقع حادثه برگزار شد تا توان سرعت عمل مقابله و جلوگیری از گسترش 
حادثه تقویت شود و ایمن سازی محل حادثه و هماهنگی واحدهای برون بخش 

در زمان وقوع حوادث برای کاهش خسارت بدرستی انجام پذیرد.

 چرا فکری به حال برق منطقه اندور نمی کنید :با توجه به اینکه منطقه 
اندور دقیقا جنب روستای امیریه می باشد اما نبود برق سبب شده است مشکالتی 
برای کشــاورزان  این روســتا به وجود آید ،از مسئولین تقاضای پیگیری موضوع 

را داریم. 
بهرام فخرآور 

تکلیف ســهامداران شرکت توسعه و عمران چه می شود : در حدود 
چند ســال بود که  مبلغی تحت عنوان ســهام این شــرکت خریداری شده اما هیچ 

ترتیب اثر و فعالیتی از جانب شرکت مذکور مشاهده نمی شود. 
یک سهام دار

چرا برخی رانندگان تاکسی در داخل خودرو سیگار می کشند  :با توجه 
به اینکه تاکســی ها به عنوان مکان عمومی تلقی می شــوند و رعایت هنجارهایی 
چون عدم استعمال دخانیات از جانب راننده ضروری است اما متاسفانه برخی رانندگان 
به این موضوع توجه نکرده و در صورت تذکر مسافر از الفاظ تند استفاده می کنند.

لزوم ایجاد مکانی برای تماشای مسابقات ورزشی : بدون شک دایر 
نمودن مکانی به منظور تجمیع شهروندان برای تماشای مسابقات ورزشی مهم 
اقدام مناسبی بوده تا لذت تماشای آن مسابقه ورزشی برای شهروندان دو چندان 
شــود ،از شــهرداری تقاضا می شود مانند ایام جام جهانی تمهیدی اتخاذ کرده تا 

مردم در کانونی متمرکز شده و مسابقات ورزشی را تماشا کنند.
محمد تقی سراج 

وضعیت کاروانسرای »گدوک« قابل توجیه نیست
رئیس ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری پس از 
بازدیــد از کاروانســرای گــدوک 
شهرســتان فیروزکوه گفت: وضعیت 
کنونــی این مــکان تاریخی به هیچ 
عنــوان قابل توجیه نیســت و باید به 
ســرعت )ماشــین آالت راهداری( 
تخلیه و آسیب های وارده به آن مرمت 

شود.
کاروانسرای 400 ساله )شاه عباسی(

گدوک که 1۸ سال پیش به ثبت ملی 
رســیده، اکنون بــه پارکینگ و محل 
تعویض روغن ماشین آالت راهداری 

تبدیل شده است.
علی اصغر مونســان  عدم پیگیری و 
هماهنگ نکردن مســئوالن میراث 
فرهنگــی و راهــداری را در وضعیت 
کنونی این مکان تاریخی موثر دانست 
و اظهارداشــت: کاروانسرای گدوک 
پــس از مرمت، محل مهمی در حوزه 

گردشگری خواهد بود.

بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما 
کاروانسرای عباسی در 1۷ کیلومتری 
شمال شرقی شهر فیروزکوه در محور 
تهران - مازندران احداث شده است.

گزارش ها حاکیست که این کاروانسرا 
توســط راه و شهرســازی اســتان 
مازندران به پارکینگ ماشــین آالت 
مکانیــزه و برفروب راهداری گدوک 

تبدیل شده است.

معــاون رئیس جمهور در ادامه با بیان 
اینکــه فیروزکــوه ظرفیت تبدیل به 
قطب گردشــگری بویــژه در حوزه 
طبیعت گردی در مجاورت کالنشهر 
تهران  رادارد به منطقه گردشــگری 
تنگه واشی  هم اشاره ای کرد وگفت: 
بــا توجــه به حضــور جمعیت باالی 
گردشــگران در این محل تاکنون در 
زیرســاخت هــای منطقه ســرمایه 

گذاری های الزم انجام نشده بود.
وی افزود: طرح های  فردی از سرمایه 
گذار مورد بررســی قرار گرفت و امید 
اســت با اجرای هرچه ســریعتر این 
پروژه منطقه تنگه واشــی به یکی از 
قطب های مهم گردشــگری تبدیل 

شود.
معاون رئیس جمهور گفت: در مسائل 
بــوم گردی، باید روســتاییان همراه 
باشــند تا ظرفیتی برای کســب و کار 
آنها نیز ایجاد شود چراکه اگر مشارکت 
های محلی وجود نداشــته باشد هیچ 

امری به سرانجام نخواهد رسید.
مونسان در خصوص پروژه گردشگری 
دهکده »سیب« واقع در منطقه امین 
آبــاد فیروزکوه که اجرای آن متوقف 
شــده اســت نیز تاکید کرد: نهادهای 
نظارتــی درمورد این پروژه باتوجه به 
اینکه ســرمایه گذارهــم  دارد پیگیر 
هســتیم تــا با رعایــت تمامی موارد 

بتوانیــم موانع موجود را رفع کنیم.

چند خط خبر حرف حساب

شما هم  می توانید از طریق تماس یا ارسال پیامک به 
شماره های 09122472194   ، 09383478096 و 
09109768025 مسائل و مشکالت شهری را برای 

درج در روزنامه جام جم اطالع رسانی کنید.

داداش زاده، رئیس اداره برق فیروزکوه به منظور  پیام تبریک به بخشدار مرکزی 
در این اداره حضور یافت و در این دیدار اظهار داشــت: ما آماده همکاری الزم با 

دهیاری ها در زمینه مشکالت فاز شب و موارد دیگر هستیم.
وی همچنین در موردمبلغ باالی انشعاب برق در روستاها اظهار داشت: این مبلغ 
طبق قوانین و مقررات و مصوبات می باشد .سید روح اهلل حسینی بخشدار مرکزی 
فیروزکوه نیز تصریح کرد: جهت پیشــبرد و حل مشــکالت روستاییان عزیز الزم 
اســت ادارات و ارگان ها تمام تالششــان را  انجام دهند و هدف گره گشــایی است 

و باید در این راستا کوشید.

احمد محمد پور، رئیس هیئت رزمی شهرستان فیروزکوه 
ضمن اعالم خبر برگزاری مسابقات موی تاکاران انتخابی 
تهران در فیروزکوه به  جام جم گفت : این مســابقات  به 
مدت دو روز و در تاریخ  های 30 آبان  و 1 آذر  در ســه رده 
سنی نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن » انتخاب تیم استانی 

« برگزار خواهد شد.
وی   ضمن دعوت از  رزمی کاران تمامی رده های ســنی 
شهرســتان گفت :این  تورنمت ورزشــی به دلیل  استانی 
بودن ،اهدای حکم قهرمانی  ،جایزه نقدی و کمربند طالیی  
از اعتبار خاصی برخوردار می باشــد. رئیس هیئت رزمی 

شهرســتان با اشــاره به اینکه  حمایت مسئولین و دست 
اندرکاران ورزشــی شهرستان نقطه عطفی در برگزاری 
بهتر این مسابقات فراهم خواهد آورد تاکید کرد :از تمامی  
رزمی کاران عزیز شهرستان تقاضا می شود با آمادگی هر 

چه بهتر در این آوردگاه ورزشی حضور به هم رسانند.

فیروزکوه، میزبان مسابقات انتخابی موی تاکاران 

محمد فریدی، سرپرســت اداره محیط 
زیست شهرســتان از دستگیری  یک 
شکارچی غیر مجاز خبر داد. وی گفت: 
مامورین مســتقر در ســر محیط بانی 
منطقه آزاد  انزها در حین گشت و کنترل 
با شکارچی غیر مجاز مواجه شده که با 
خود  الشــه  یک  راس میش ،یک عدد 

جلد ســالح و یک عدد جواز حمل بوده 
اســت برخورد و وی را  دستگیر  کردند. 
فریدی  با اشــاره به حضور متعدد این  
متخلف در این منطقه خاطر نشان کرد: 
پــس از هماهنگــی با مقــام قضایی  
بازبینی عکس های گرفته شده توسط  
دوربیــن تلفن همــراه فرد متخلف در 

دستور کار قرار گرفته که در آن تصویر 
4 الشــه قوچ وحشی ) حیوان حمایت 
شــده (،یک راس کل و یک راس بز و 
یک راس آهو)حیوان حمایت شــده (  
کــه احتمال  تخلفات ســازمان یافته  
توســط افــراد دیگر نیز وجــود دارد 

مشاهده شده است.

فریــدی خاطر نشــان کرد: طبق این 
موضــوع نیز در خواســت صدور حکم 
جلب برای نفرات دیگر نیز صادر شــده 
اســت. این مقام مســئول خاطر نشان 
کرد:ضرر و زیان ناشــی از شــکار قوچ 
وحشی واریز و فرد خاطی نیز به مراجع 

قانونی معرفی گردید.

بازداشت شکارچی غیر مجاز با دستور دادستان 
 دست همکاری اداره برق و بخشداری 

در رفع مشکالت روستایی 
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3 باند سرقت از منزل متالشی شد
 فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه گفت: طی یک ماه گذشته اعضای 
سه باند سرقت از منزل با 10 سارق در این شهرستان شناسایی و دستگیر 

شدند.
سرهنگ حسین فاضلی افزود: یکی از این باندها سه، دیگری 2 و یکی هم 

پنج سارق داشتند که هر 10 نفر دستگیر شدند.
وی یادآورشــد: باند پنج نفره در امین آباد اقدام به ســرقت از منزل می کرد 

که به تازگی شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.
فاضلی اعضای این باندها را غیر بومی خواند و اظهار داشــت: باند ســارقان 
در امین آباد زنگ خانه هایی که احتمال حضور نداشــتن صاحب خانه را 
داشت می زدند و از حضور اشخاص در منزل به این طریق مطلع می شدند.

فرمانده انتظامی فیروزکوه گفت: در صورتی که کسی از خانه پاسخگوی 
صدای زنگ بود، ســارقان آدرس اشــتباهی را جویا می شدند و می رفتند و 
اگر کسی پاسخ نمی داد، در کمترین زمان وارد منزل می شدند.وی خاطر 
نشان کرد: باند پنج نفره سارقان امین آباد، هفت مورد سرقت انجام دادند 
و در این موارد ســعی بر ســرقت اشیای قیمتی و جواهرات داشتند.فاضلی 
ادامه داد: در آخرین مورد، ماموران انتظامی که به شــکل محســوس و نا 
محســوس در تعقیب این باند بودند متوجه آنان حین ارتکاب جرم شــدند.

فرمانده انتظامی فیروزکوه با بیان اینکه ماموران ســارقان را که قصد فرار 
داشــتند تعقیب کردند، گفت: اعضای این باند با اجرای طرح مهار در امین 
آباد متوقف و دســتگیر شــدند.وی به مقاومت و درگیری اعضای این باند با 
ماموران پلیس اشــاره و اضافه کرد: اعضای این باند به تمام ســرقت های 

انجام داده خود، اعتراف کردند و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

برگزاری جلسه کارگروه سالمت و امنیت 
غذایی فیروزکوه

چهارمین جلســه کارگروه سالمت وامنیت غذائی شهرستان فیروزکوه 
در ســال ۹۷ با حضور حمزه امرایی معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری، بنداد کرمانی سرپرســت شــبکه بهداشت و درمان و اعضاء 
کارگروه در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه 

برگزار شد.
طهماسبی رئیس مرکز بهداشت در ابتدای جلسه توضیحاتی در خصوص 
بیماری دیابت و افزایش شیوع این بیماری در جهان ارائه کرد و در ادامه 
جلسه نیز سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دستور کار جلسه 
را قرائت و روسای ادارات عضو، عملکرد خود را در راستای اجرای بندهای 
مصوبات کارگروه قبلی ارائه نمود.در پایان امرایی معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی فرمانداری شهرســتان، ضمن جمع بندی جلســه و تشکر از 
اعضاء، بر پیگیری جدی و دقیق مصوبات تأکید نمود.الزم به ذکر است 
به مناسبت هفته دیابت با هماهنگی واحد بیماریهای غیر واگیر از اعضای 

کارگروه که تمایل داشتند سنجش قند خون نیز به عمل آمد.

 یک ســاختمان ودومدعی، شــهرداری یا
 محیط زیست؟

ساختمان فعلی شهرداری واقع در ورودی شهر  ساختمانی بوده که شهرداری 
بعد از گزار از ملک اســتیجاری آقای غدیر ضرابپور در میدان ســپاه به آنجا نقل 
مکان نموده اســت  ،این ســاختمان که  متعلق به اداره محیط زیست شهرستان  
بوده در ادوار شورای شهر  به عنوان ساختمان موزه حیات وحش تعیین اما بعد 

از چندی شهرداری فیروزکوه به آنجا نقل مکان کرده است.
جعفر پرج شهردار فیروزکوه در گفتگو با جام جم به تشریح این موضوع پرداخت. 
وی گفت :ســاختمان نیمه کاره موزه حیات وحش بنابه درخواســت شهرداری 
وباپیگیری مســئولین وقت) فرماندار، .شــهردار وشورای دوره سوم ومدیرکل 
محیط زیست استان ( و با دستور معاون عمرانی قبلی استانداری به منظوررفع 
مشکل فضای اداری شهرداری ساختمان  طی صورتجلسه ای دراختیارشهرداری 
قرارگرفته  است. پرج ادامه داد : در این اثنا شهرداری  نوسازی و محوطه سازی 
این ساختمان را در دستور کار  و بعد از  اتمام این مراحل به آنجا نقل مکان نمود 
.شــهردار فیروزکوه با اشــاره  به اینکه طی بازدیدی که توســط بازرسین دیوان 
محاســبات کشــوردراواخر13۹1 صــورت پذیرفــت واگذاری ســاختمان 
رامغایرباقانون  تشخیص  و گفت :دادگاه فیروزکوه  واستان هم باشکایت محیط 
زیست وعلیرغم پیگیریهای شهرداری تمامی صورتجلسات تنظیمی راابطال 
والجرم شــهرداری مکلف به تخلیه  و تحویل  ســاختمان گردید. رئیس ســتاد 
مدیریت بحران  فیروزکوه تصریح کرد : طی جلســه مشــترکی با میرزایی نیکو 
،بنده و رئیس  شورای شهر به میزبانی معاون  حقوقی وپارلمانی محیط زیست 
کشور برگزار و تعیین تکلیف  موضوع  به مدیرکل محیط زیست استان محول 

گردید. 
پرج ادامه داد : درنهایت باپیگیری های مجدانه بنده ، شــورای شــهر،نماینده 
مجلس وفرماندار شهرستان ، مدیرکل  محیط زیست استان با واگذاری ساختمان 
در قالب اجاره ســاالنه موافقت نمود. شــهردار فیروزکوه  تاکید کرد :ساختمان 
یادشــده بدون مجوزســاختمانی و درزمین باکاربری فضای ســبزوتفریحی 
گردشــگری احداث وشــهرداری هم بابت آماده سازی  آن متقبل  هزینه های 
هنگفتی شــده که درتنظیم قرارداداجاره حتمامدنظرقرارخواهدگرفت.وی در 
پایان با اشاره به قدمت وپیشینه شهرداری  فیروزکوه گفت :داشتن ساختمانی 
مناســب ودرخورشــان شهروشــهروندان ازضروریات بوده که امیداســت 

باهماهنگی شورای شهرودراین زمینه تصمیمات الزم اتخاذ گردد.

رئیس  بیمارستان امام خمینی )ره( منصوب شد 
مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس 
بیمارستان امام خمینی )ره( فیروزکوه 
باحضور برخی مســئولین شهرستان  
فیروزکــوه ، در ســالن اجتماعات این  

بیمارستان برگزار گردید.
در این مراســم  دکتر بهداد خســروی   
طی حکمی به ریاســت این بیمارستان 
منصوب شــد.  همچنین  از زحمات و 
تالشهای 4 ساله دکتر آرمین وزیریان 
در این جایگاه  طی لوح سپاسی تقدیر 

و تشکر به عمل آمد. 
خسروی  دانش آموخته مقطع دکترای 
مدیریت خدمات بهداشــتی درمانی از 
دانشــگاه تهران  می باشد و در کارنامه 

کاری 22 ســاله  خود ســوابق اجرایی 
ارزیابی اعتباربخشی وزارت بهداشت 
و درمان، ریاســت بیمارســتان امام 
حسین )ع( شهرستان مهران ، بازرس 

ســازمان بازرسی کل کشور و مدیریت 
درمان شــبکه بهداشت و درمان مالرد 
را داشــتند. در این مراسم که با حضور  
حجت االسالم امیری ارجمند نماینده 

ولــی فقیــه  وامام جمعــه فیروزکوه  
،جمارانــی فرمانــدار، کرمانی  رئیس 
شــبکه بهداشــت و درمــان و برخی 
مسئولین شهرســتانی برگزار گردید 
ابتدا کرمانی با ایراد  ســخن  به تبریک 
و تشــکراز روســای جدیــد و قدیم  
بیمارستان پرداخت در ادامه جمارانی 
،فرمانــدار فیروزکــوه ضمن تقدیر از 
وزیریــان  در دوره فعالیتــش در زمان 
تصدی گری این جایگاه به نقشــه راه 
دولت  در اعتالی شهرســتان  اشــاره 
نمــود و همراهــی و همدلــی همــه 
دســتگاهها و مــردم را در تحقــق و 
اعتالی این هدف  ، مهم خواستار شد. 

خبر خبر

علی اصغر رســتمی، رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
فیروزکــوه از پایــان ثبــت نام دانشــجویان در مقاطع 
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در این واحد آموزشی 

خبر داد.
وی گفت :بعد  از انجام مراحل ثبت نام و آغاز سال تحصیلی 
تمام مراحل آموزشی در روند اجرایی قرار گرفته و بحمد 
اهلل تا  به حال با مشکل مالی برخورد نکردیم. رئیس واحد 
فیروزکوه با اشاره به اینکه بالغ بر  241 دانشجوی مقطع 

دکترا در  دانشــگاه آزاد واحد فیروزکوه مشــغول تحصیل 
هســتند خاطر نشــان کرد :وجود دانشــجویان دکترا  و 
کارشناســی ارشد  در رشته های مختلف تحصیلی  برای 
این واحد بســیار ارزشــمند است حجت االسالم رستمی  
گفــت: به دلیل حذف کنکور و هموار بودن مســیر برای 
شــروع تحصیالت  از مقطع کارشناسی، طبیعتا استقبال  
از مقطع کاردانی پایین آمده است. وی  ضمن ابراز گالیه 
از برخی از شــهروندان خاطر نشان کرد :متاسفانه گاهی 

اوقات  مشاهده می شود مشکالت مقطعی دانشگاه آزاد 
که خوشبختانه در حال مرتفع شدن است توسط برخی از 
شــهروندان  بزرگ نمایی  شــده و همین موضوع سبب 
ایجاد جو روانی ،ایجاد ذهنیت و به موازات آن امتناع ثبت 

نام توسط افراد غیر بومی می گردد.
 این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد :حضور  دانشجو 
در شهرســتان  بی شک  موجب پویایی اقتصادی خواهد 

شد.

بزرگ نمایی مشکالت دانشگاه به شهرستان لطمه می زند

بعد از واگذاری داروخانه شبکه بهداشت و درمان به بخش 
خصوصی این بار قرعه واگذاری به نام واحد تزریقات این 
نهاد بهداشــتی درمانی افتاد و مقرر گردید طی برگزاری 

تشریفاتی  این موضوع به سر انجام مقصود برسد. 
مجتبی بنداد  کرمانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان فیروزکوه ضمن تایید این خبر گفت :واگذاری 
بخش تزریقات مرکز جامع خدمات ســالمت ۷ تیر یک  
دســتور العمل فرا دســتی بوده که از جانب دانشگاه شهید 
بهشتی  به این شبکه ابالغ شده است. وی افزود :با عطف 
به ماده 44 قانون اساسی مبنی بر استفاده از ظرفیت بخش 

هــای خصوصــی در جهت توانمند ســازی و بهره وری 
خدمات ،  این مهم انجام  شــده اســت. سرپرست شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان با اشاره به اینکه تجربه نشان 
داده اســت که انجام امور توســط بخش خصوصی پویا تر 
خواهــد بود گفت:عالوه بر ایــن موضوع  انجام خدمات 
توسط بخش خصوصی بهتر و با هزینه کمتر صورت می 
پذیرد. کرمانی تاکید کرد :بعد از واگذاری بخش تزریقات  
مرکز جامع ســالمت هیچ افزایشی در هزینه های جاری  
اعمال نخواهد شــد و بخــش خصوصی ملزم به رعایت 
ســرفصل های تعیین شــده گذشته اســت. وی وجود 

محدودیت  در جذب نیروی انســانی را اصلی ترین علت 
ایــن موضوع دانســت و گفت  :نیــاز مبرم  به پایدار و دایر 
بودن بخش تزریقات و پاســخ به نیازهای مردم از علل 
دیگر این واگذاری می باشــد. این مقام مســئول تصریح 
کرد :بی شــک باال بودن  مدارک تحصیلی  مجری واحد 
بخــش خصوصی علتی دیگر بر پویا شــدن این خدمت 
خواهد بود. دکتر کرمانی در پایان خاطر نشــان کرد :این 
طرح هیچ  درآمدی برای شــبکه نداشــته و صرفه جویی 
در نیروی انسانی اصلی ترین منفعت اقتصادی  مجموعه 

می باشد.

پشت پرده واگذاری واحد تزریقات به بخش خصوصی 
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مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان تهران گفت: طرح 
گردشــگری با محوریت طبیعی در تنگه واشــی اجرا خواهد 
شد و حضور محیط بانان در این منطقه به منزله حفظ و بهره 
برداری اصولی و پایدار است و مانعی برای ورود گردشگران 
وجود ندارد. کیومرث کالنتری در جمع خبرنگاران فیروزکوه 
گفت: جلســات کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران هر دو 
هفته یک بار به طور مرتب برگزار می شــود. وی گفت: در 
ســال جاری قانون هوای پاک و آئین نامه های اجرایی این 
قانون به طور کامل اجرا خواهد شد.کالنتری گفت: ایستگاه 
های ســنجش آلودگی محیط زیست و شهرداری تهران نیز 
فعال هســتند تا روند افزایش آلودگی ها را بررســی کرده و در 
صورت برخورد با آلودگی های خارج از استاندارد قطعًا تدابیر 
مشــخصی اتخاذ خواهد شــد.این مقام مســئول با اشاره به 
منطقه گردشــگری تنگه واشی یادآور شد: طرح گردشگری 
با محوریت طبیعت گردی در تنگه واشــی اجرا خواهد شــد و 
حضور محیط بانان در این منطقه به منزله حفظ و بهره برداری 
اصولی و پایدار اســت و مانعی برای ورود گردشــگران وجود 
ندارد. مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه 
نیز در خصوص زیر ســاخت های منطقه تنگه واشــی بیان 

داشت: در طول یک سال اخیر، طرح های توسعه گردشگری 
مبتنی بر طبیعت گردی بررسی شده و تائیدیه برخی از طرح 
ها توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

استان تهران صادر شده و فرآیند کار در حال اجراست.
مهدی یوســفی جمارانی افزود: امید اســت بتوانیم با فراهم 
ســازی زیر ســاخت های مناسب، شــرایط را برای حضور 
گردشــگران تسهیل کرده و پاسخگوی دغدغه های زیست 

محیطی باشیم.

* پاسگاه محیط بانی تنگه واشی افتتاح شد

با حضور فرماندار شهرستان، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اســتان تهران و مدیران و مســئوالن استانی و شهرستانی، 
پاسگاه محیط بانی منطقه گردشگری تنگه واشی فیروزکوه 

افتتاح شد.
مهدی یوســفی جمارانی اظهار داشت: شهرستان فیروزکوه 
از لحاظ جغرافیایی بزرگترین شهرستان استان تهران است 
کــه از لحــاظ اقلیمی نیز قابل توجه و دارای شــکارگاه های 
ممنوع است که می توان به عنوان ذخیره گاه محیط زیست 

استان از آن نام برد.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: حضور کنترل نشــده 
گردشــگران در منطقه تنگه واشی، موجب عدم پاسخگویی 
زیرســاخت های کنونی و برخی آســیب های محیط زیستی 
شــده بود که در این راســتا، احداث محیط بانی و برنامه های 
دیگر جهت بهبود زیرساخت های منطقه در دستور کار قرار 
گرفت.فرمانــدار فیروزکــوه تصریح کرد: اجرای طرح های 
سرمایه گذاری و بهره برداری از منطقه تنگه واشی باید منجر 
به توســعه و رونق روســتای جلیزجند شــود و روستائیان که 
ذینفعان اصلی منطقه هســتند، بتوانند درآمد پایدار کســب 
کنند.وی همچنین با تأکید بر تسریع اجرای طرح ها و احداث 

زیرساخت های منطقه تنگه واشی اظهار داشت: عدم مدیریت 
حضور جمعیت باالی گردشــگران در نیمه اول ســال در این 
منطقه، می تواند خسارات جبران ناپذیری را بر جای گذارد، 
چــرا که در مرداد ســال جاری نیــز در حضور بیش از 2 هزار 
گردشــگر شاهد سیالبی بودیم که البته خسارت جانی بر جا 
نگذاشــت.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در 
حاشیه مراسم افتتاحیه محیط بانی منطقه گردشگری تنگه 
واشی فیروزکوه گفت: پاسگاه محیط بانی منطقه گردشگری 
تنگه واشــی فیروزکوه ســومین پاسگاهی است که در سال 
جاری افتتاح شد و این آمار تا پایان امسال به ۹ پاسگاه خواهد 
رســید.وی خاطرنشــان کرد: منطقه تنگه واشی با مساحت 
3۶۵0 هکتــار در ســال 13۹0 به عنــوان اثر طبیعی ملی در 
کشــور به ثبت رســید؛ لذا حضور محیط بانان برای هدایت 
گردشگران و جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و تخریب 

منطقه الزامیست.
احداث محیط بانی در تنگه واشــی از ابتدای تابســتان سال 
جــاری با اعتبــار 140 میلیون تومان در فاصله ۹ کیلومتری 
روســتای جلیزجند آغاز و با اســتقراریافتن  3 نیرو به بهره 

برداری رسید.

حضور محیط بانان در تنگه واشی به منزله حفظ و بهره برداری پایدار 

ســقوط مرد میانســال در استخر مجتمع تفریحی شــهرداری فیروزکوه او را به کام 
مرگ فرو برد.

فرمانــده نیــروی انتظامی فیروزکوه گفــت : طی تماس تلفنی  با پلیس  از یک مورد 
حادثه غرق شــدگی در مجتمع تفریحی ورودی شــهر مطلع شدیم. سرهنگ محمد 
حســن فاضلی افزود : به گفته تنها شــاهد حاضر در محل ؛ فرد مورد نظر مشــغول 
ماهیگیری در اطراف این استخر بود که به دالیل نامعلومی به داخل آن سقوط کرد.

وی گفت : علت حادثه در دست بررسی است و به محض روشن  شدن موضوع  اطالع 
رســانی خواهد شــد.گفتنی است پیکر این فرد توسط آتش نشانان این شهرستان  از 

استخر خارج و به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

استخرخلیج فارس  مرد میانسال را 
به کام  مرگ کشاند 

قاســم میرزایی نیکو و مهدی یوســفی جمارانی به 
منظور  جذب اعتبار برای شهرستان با مسعود سلطانی 
فــر وزیــر ورزش و جوانــان  دیدار کردند که طی آن 
مواردی چون تسریع در پرداخت 200 میلیون تومان 
اعتبار زمین چمن مصنوعی و تخصیص 20 میلیون 
تومان برای هیئت های ورزشی شهرستان فیروزکوه 
، ورود ســرمایه گذار جهت تاسیس کمپ ورزشی در 
زمیــن چمن طبیعی کنونی فیروزکوه، درقالب ماده 
2۷ بررسی شد. همچنین در نشستی با حضور میرزایی 
نیکو نماینده مجلس شــورای اســالمی، یوســفی 
جمارانــی فرماندار شهرســتان فیروزکوه و صفری 
فرمانــدار شهرســتان دماوند با صدری، مدیر عامل 
شــرکت مخابرات ایران، مســائل و مشکالت حوزه 
ارتباطات و مخابرات شهرســتان ها، بررسی شد.در 
این نشســت مواردی همچون کارشناسی برای رفع 

نقــاط کور آنتــن دهی تلفن همراه در محور تهران-
فیروزکوه، تأمین کابل برای شهرک صنعتی علیدره 
به شرط تعهد شهرستان مبنی بر حفاری، کارشناسی 
دقیق سوییچ های قدیمی شهرستان جهت تعویض، 
ارائه نام روســتاهای فاقد اینترنت توسط فرمانداری 
جهت اقدام در اســرع وقت، مشــارکت و مساعدت 
مخابرات در طرح های گردشگری شهرستان، بحث 
و بررسی شد. همچنین در نشستی با حضور میرزایی 
نیکو نماینده مجلس شــورای اســالمی، یوســفی 
جمارانــی فرماندار شهرســتان فیروزکوه و صفری 
فرماندار شهرستان دماوند با قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، مســائل و 
مشــکالت حوزه بهداشــت و درمان شهرستان ها، 
بررســی شد.در این نشست مواردی همچون تجهیز 
و تقویت کلینیک ویژه، افزایش تعداد تخت و تجهیز 

اورژانس ۷ تختخوابی، دســتور تســریع در پرداخت 
بدهی بیمه ســالمت به بیمارستان امام خمینی )ره( 
و دستور حضور معاونین وزیر و کارشناسان در منطقه 
جهت بررســی تقویت پایگاه های امدادی حبله رود 

و ارجمند، طرح و بررسی شد.
نماینده مجلس شورای اسالمی و فرماندار شهرستان 
در این نشســت، از وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
 k پزشــکی جهت اعزام مجدد نیروی شامل ضریب

به شهرستان فیروزکوه، تشکر نمودند.

چانه زنی مسئوالن محلی با وزرا و مدیران کل استان 


