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تخریب بناهای غیر مجاز 
قانون است، نه سلیقه

رشد 3 درصدی آمار 
گردشگران نوروزی فیروزکوه

  گاز رسانی به دهستان الجورد 
در ایستگاه کمیته حفاری

جلســه کمیته حفاری شهرســتان فیروزکوه به ریاست مهدی یوســفی جمارانی فرماندار و با 
حضور اعضای کمیته به منظور بررسی گاز رسانی به روستاهای دهستان الجورد تشکیل شد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: ســید روح اهلل حسینی، بخشدار مرکزی در این خصوص...

 اعزام 5 تیم جهادی 
 از سپاه فیروزکوه 
به مناطق سیل زده 
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فیروزکوه

مجتمع تفریحی گردشــگری میــاد به عنوان 
گل سرســبد تاالرهــای پذیرایــی شهرســتان 
فیروزکوه بــه غیر از میزبانی شایســته از تمام 
مراسمات شهرستان، با آغاز فصل گرما پذیرای 
مراســم عروســی و سرور بســیاری از زوج های 

جوان می باشد.
 شــاید کمتر کســی در شهرســتان باشــد که 
حاوت و لذت خاطره مراســمات تــاالر پذیرایی 
میاد را از یاد برده باشــدپذیرایی با اســتفاده 
از مرغوبتریــن و بــا کیفیــت ترین مــواد اولیه، 
صحنــه آرایی مناســب تــاالر های تشــریفات و 
محیطــی صمیمی با طبیعتی بکر و چشــم اندازی 
زیبــا از محاســن این تــاالر پذیرایی می باشــد. 
بــا توجه به فرا رســیدن فصل گرمــا و افزایش 
تقاضــای برگزاری مراســمات عروســی در یک 
فضــای رقابتــی ناســالم برخی افراد بــه خبری 
نادرســت دامــن زده و با انتشــار اخباری کذب 
قیمــت غذاهای ارائــه داده شــده در این تاالر 
پذیرایی را دو برابر نمونه دیگر تاالرهای ســطح 
شهر برآورد کردند. قاسم یزدانی، مدیر مجتمع 
تفریحی گردشــگری میاد ضمــن عرض تبریک 
فرا رســیدن ســال جدید و تشکر و قدردانی از 
تمامی مردم فهیم شهرســتان به سبب برگزاری 
مراســمات و ضیافت هــای خویش، طی گفتگوی 
اختصاصی با جام جم به برخی از شــایعات پاسخ 
داد. وی گفت: رســتوران و تاالر پذیرایی میاد 
غریب به دو دهه از عمر خویش را با حمایت مردم 

فهیم شهرســتان ســپری کرده و همواره تاش 
خویش را برای جلــب رضایت مردم بزرگوار به 
کار بســته اســت. یزدانی ضمن تشکر از جناب 
آقای غام شهرآشــوب مالک  محترم و پرســنل 
رســتوران و تاالر پذیرایی گفــت: این مجموعه 
تفریحی گردشــگری در دو بعــد فضای تفریحی 
و رســتوران ســنتی با مجوز رســمی از سازمان 
میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری 
و تــاالر پذیرایی با مجوز رســمی از اتاق اصناف 
شهرســتان فیروزکوه دایر شده است. یزدانی 
اضافه کرد: بی شک اداره و مدیریت رستوران 
و تــاالر پذیرایــی تحت قوانین وضع شــده نهاد 
های ذکر شــده بــوده و می باشــد. مدیر مجتمع 
تفریحی میاد با اشــاره به اینکه قیمت غذاهای 
ارائه شــده توســط تمامی تاالرهــای پذیرایی، 
مصوب اتــاق اصناف شهرســتان فیروزکوه می 
باشد گفت: در اواخر سال گذشته و اوایل سال 
جاری و با افزایش تقاضای رزرو نوبت مراسمات 
از جانب بســیاری از مراجعه کنندگان، شــنیده 
شــد که عا ه بر بــاال بودن قیمــت غذاهای های 
تــاالر پذیرایی میاد در مقایســه بــا دیگر تاالر 
های سطح شــهر. به ازای هر نفر هزینه ای تحت 
عنوان ورودی دریافت می شود. یزدانی مطالب 
مطرح شــده در بند فوق را تکذیب و خاطر نشان 
کرد: تمامی غذاهای موجود در لیســت پذیرایی 
میاد به قیمت مصــوب اتاق اصناف و در مقاطع 
مختلــف برای تکریم و رعایت حــال مراجعین از 
قیمت آن نیز کاســته می شــود. به دیگر شایعه 
بیان شــده اشــاره و تاکید کرد: تنهــا هزینه ای 
کــه مجتمع تفریحی گردشــگری میــاد در قبال 
ســرویس غــذای ارائه داده شــده دریافت می 
کند همان هزینه مصوب اتاق اصناف به ازای هر 
نفــر بوده و تحت هیچ عنوان از شــخصی ورودی 

دریافــت نخواهــد کرد. وی پرداخــت مالیات را 
وظیفه هر شــهروند و نهاد خصوصی دانســت و 
گفت: بی شــک یکــی از درآمد های شهرســتان 
که عواید آن در ســرفصل هایی چون شهرداری 
و دهیــاری ها هزینه می شــود پرداخت مالیات 
منصفانــه ارزش افزوده اســت. مدیر مجموعه 
میاد ادامه داد :نبود نگاه مناسب و کارشناسی 
شــده در برآورد مالیات بــر ارزش افزوده یکی 
دیگر از مشکات حاد این مجموعه عظیم بوده که 
تــداوم این روند غیر منصفانه خطری جدی برای 
موجودیت مجموعه محســوب می شود. یزدانی 
تصریح کرد : با توجه به اینکه ۹ درصد از درآمد 
کســب شــده باید به عنــوان مالیــات بر ارزش 
افزوده لحاظ شــود، اما تعدد تاالرهای پذیرایی 
شهرستان و اســتفاده از کارشناسان غیر بومی 
ســبب شــده اســت این موضوع، چالشی جدی 
بــرای این مجموعه و دیگر مجموعه ها محســوب 
شــود وی خاطر نشان کرد: به دلیل فصلی بودن 
مراسمات برگزار شده در مجموعه و عدم تطابق 
درآمد نیمه اول و دوم ســال، متاسفانه مالیات 
بر ارزش افزوده نیمه دوم ســال که تقریبا هیچ 
مراســمی در تاالر برگزار نمی شود با معیار نیمه 
اول ســنجیده می شــود مدیر مجموعه تفریحی 
میــاد یکی دیگــر از خدمات ویــژه این مجموعه 
عظیم را برگزاری مراسماتی چون ترحیم، ولیمه 
و ،ســمینارهای دولتی دانست و گفت: در طرحی 
ویــژه شــهروندان محترم می تواننــد با فراهم 
نمودن ملزومات مصرفی مراســمات خویش در 
قبــال اجاره بهاء بســیار ناچیز و اندک »به غیر از 
مراســمات عروســی« از خدمات تاالر پذیرایی 
اســتفاده کنند مدیر مجموعــه تفریحی میاد در 
پایان ضمن تاکید مجدد بر اینکه قیمت غذاهای 
ارائه داده شده در این تاالر مصوب اتاق اصناف 

بوده و تحت هیچ عنوان برای مراســمات برگزار 
شــده هزینــه ای تحت عنــوان ورودی دریافت 
نخواهد شــد گفت: بــه نظر بنده رقابت ســالم 
ســبب افزایش کمیت و کیفیت در شیوه تکریم 
و خدمــت رســانی خواهد شــد و به دوســتانی 
کــه بــا دامــن زدن به چنین شــایعاتی ســعی بر 
تخریب بزرگترین مجموعــه تفریحی و پذیرایی 
شهرســتان را دارند باید گفت: تمیز دادن بد از 
خوب به بینش و اندیشه ژرف مردم شهرستان 

بستگی خواهد داشت.

مجتمع میالد، از شایعه تا واقعیت



 شنبه 31 فروردین 1398   شماره 5363

* انتصابات در دهیاری ها :به موجب حکم ســید روح اهلل حســینی 
بخشــدار مرکزی رضا قاجاری به عنوان سرپرست دهیاری جدید روستای گچه،.

علــی اصغر محمودی به عنوان دهیار روســتای امیریه ،مهدی حدیدی به عنوان 
دهیار روســتای الســم چشمه و با حکم حجت اهلل حســن زاده بخشدار ارجمند 
حمیدرضا شهرآشوب به عنوان سرپرست دهیاری روستای بهان معرفی گردیدند.

* دیدار فرماندار فیروزکوه با مجموعه مدیریتی ســیمان فراز: 
فرمانــدار فیروزکوه در این دیدار گفت: با همکاری و همدلی همه دســتگاه های 
اجرایی شهرســتان و بهره گیری از ظرفیت های حمایتی می توانیم در جهت رفع 
موانع و مشکالت صنعتگران به منظور تحقق شعار سال گام های موثری برداریم. 
مهدی یوســفی جمارانی افزود: یکی از اصلی ترین برنامه ها در سال جاری ایجاد 

اشتغال پایدار و رونق تولید در سایه حمایت از صنعت داخلی خواهد بود.
* کمک شهرداری فیروزکوه به سیل زدگان : درپی اعالم مدیریت 
بحران استان مبنی بر اعزام تجهیزات و ادوات سنگین به مناطق سیل زده مازندران 
، شــهرداری فیروزکوه هم نســبت به اعزام امکانات یک دستگاه باب کت و یک 

دستگاه کمپرسی به شهر زیرآب جهت امدادرسانی اقدام کرد. 
* بازدید فرماندار از سد نمرود : مهدی یوسفی جمارانی همراه معاون 
سیاســی، اجتماعی و امنیتی فرماندار به منظور بررسی میزان آبگیري سد نمرود 
پس از بارش باران در روزهای اخیر با حضور در روســتای سله بن از این سد بازدید 

کردند.
* اجرای حکم قلع و قمع بنای غیرمجاز در شــهرآباد: این بنا به 
مساحت 279/5 متر مربع از اراضی ملی پالک 97 اصلی شهرآباد که تصرف و در 
آن ساختمان احداث گردیده بود پس از طی مراحل قضایی حکم به قلع و قمع بنای 

احداثی صادر شد که حکم مذکور در تاریخ 98/1/15 به اجرا در آمد .
* انحراف یک دستگاه پراید: در تعطیالت نوروز 98 یک دستگاه پراید به 
دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در محور فیروزکوه - سمنان در محدوده گردنه بشم 
پس از برخورد با گاردریل از محور خویش ، منحرف و 5 مصدوم به جای گذاشت. 
* جلســه بررسی مسائل و میزان خســارت وارده به روستای 
زرمان: جلســه بررسی مسائل و میزان خسارات به روستای زرمان در پی طوفان 
و بارش روزهای اخیر به ریاســت حســن زاده بخشدار ارجمند و با حضور اعضای 

شورای اسالمی روستای زرمان برگزار شد.
* حضور ســپاهیان فیروزکوه در مناطق سیل زده: سرهنگ  پاسدار 
غالمعلی درویش متولی فرمانده ناحیه مقاومت بســیج و گروه جهادی شهرستان 
در یک اقدام نوعدوستانه با حضور در مناطق سیل زده لرستان به یاری هموطنان 

شتافتند.
* جلســه کمیته حفاری شهرستان فیروزکوه برگزار شد: در این 
جلسه مشکالت گازرسانی روستاهای کمند، سرانزا و حبله رود در بخش مرکزی 
و روســتاهای طهنه، ورســخواران و دریابک در بخش ارجمند مورد بررسی قرار 

گرفت.
* اقدام بخشــداری ارجمند در سیل اخیر : بخشداری ارجمند یک 
دستگاه ماشــین نیمه سنگین همراه راننده به مناطق ســیل زده استان لرستان 

جهت امداد رسانی اعزام نمود.

* انجام کار فرهنگی در مناطق سیل زده : سید محمد حسینی، مدیر 
کتابخانه عمومی شهرســتان از اعزام کتابخانه ســیار فیروزکوه به مناطق سیل 
زده جنوب کشــور به منظور انجام فعالیت های فرهنگی و اهدای اقالم سرگرمی 

کودک و نوجوان خبر داد.
* راهپیمایی با شــکوه مردم فیروزکوه: راهپیمایی با شــکوه مردم 
فیروزکوه در محکومیت اقدام سخیف دولت استکباری آمریکا مبنی بر قرار دادن 

سپاه در لیست گروه های تروریستی بعد از آئین عبادی سیاسی نماز جمعه.
* غبار روبی ضریح مقدس حضرت امام زاده اســماعیل ) ع(: 
مراسم غبارروبی سال 98 با حضور مسئول فرهنگی و هیات امنای آستان مقدس 

امامزاده اسماعیل )ع(.
* دیدار مسئولین شهرســتان: دیدار جمعــی از بسیجیان و مسئولین 

شهرستان فیروزکوه با فرمانده سپاه فیروزکوه به مناسبت روز پاسدار.
* تشکیل جلسه کمیته حفاری شهرستان فیروزکوه: در این جلسه 
مشکالت گازرســانی روستاهای کمند، ســرانزا و حبله رود در بخش مرکزی و 
روســتاهای طهنه، ورســخواران و دریابک در بخش ارجمند مورد بررســی قرار 

گرفت.
* دیدار جمعی از مسئوالن با فرمانده سپاه: دیدار جمعی از مسئوالن 

با فرمانده سپاه شهرستان فیروزکوه به مناسبت روز پاسدار و اعیاد شعبانیه.
* نظارت بازرســان بهداشت : تشدید نظارت های بهداشتی بازرسان 

بهداشت محیط فیروزکوه از اماکن بین راهی امین آباد و نمرود.
* رونق تولید و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی :جلسه مدیریت 
جهاد کشاورزی و مدیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان 
فیروزکوه با فارغ التحصیالن بخش کشــاورزی و اعضای سازمان نظام مهندسی 
شهرستان با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی شهرستان.

* بررسی مسائل و مشکالت روســتای ماهیان در بخشداری 
مرکزی فیروزکوه: مسائل و مشکالت روستای ماهیان از دهستان حبله رود از 
توابع بخش مرکزی با حضور اعضای شورای اسالمی این روستا، بخشدار مرکزی 

و مسئول دفتر فنی بخشداری در این اداره بررسی شد.
* تامین و توزیع آب شــرب بهداشتی در روستای شهیدپرور 
آتشان: توســط گروه جهادی حوزه مقاومت بســیج حضرت سیدالشهدا)ع( و 
شورای اسالمی روستا با توجه به بارندگیهای شدید و آبگرفتگی روستا و مشکالت 

پیش آمده در شبکه توزیع آب شرب در روستای آتشان تامین و توزیع شد.
* بررسی طرح هادی روستاهای بخش ارجمند: در نشست خوئینی، 
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان تهران، با بخشدار ارجمند و رئیس بنیاد 
مسکن شهرستان در بخشداری مرکزی فیروزکوه مسائل و مشکالت روستاهای 
این شهرستان در رابطه با طرح هادی مطرح شد و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

* بازدید گروه کارشناســی طرح هادی از روســتای شهرآباد 
فیروزکوه: این بازدید به منظور الحاق به بافت روستای شهرآباد با حضور خوئینی، 
معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن اســتان تهران، حسینی، بخشدار مرکزی، 
امرایــی، معاون عمران فرمانداری، روســای ادارات مربوطه و دهیار و شــورای 

اسالمی شهرآباد انجام شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان فیروزکوه از دستگیری 
راننده متخلف حمل کننده گوشــت خوک وحشی در این شهرستان خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: فرشــاد فیروز نیا با اعالم این خبر گفت: 
بــا توجه بــه همکاری و تعامل بیــن این اداره و نیروی انتظامی شهرســتان 

فیروزکــوه طی روزهای گذشــته مامورین نیروی انتظامی به یک دســتگاه 
خودروی وانت پیکان مشــکوک شده که از اســتان مازندران به مقصد تهران 
در حال حمل الشــه و گوشتهای خوک وحشــی به مقدار ۳۰۰ کیلوگرم بوده 
که ســریعا با مراجع قضایی واین اداره هماهنگی نموده و خودروی مورد نظر 

متوقف گردید. 
وی همچنین افزود : بعد از شناســایی نوع گوشت و برآورد میزان خسارت، 
متهــم همراه پرونده تخلف جهت انجام ســایر مراحل قانونی به دادســتانی 

شهرستان تحویل گردید.

راننده متخلف، در دام محیط بانان 

مهــدی یوســفی جمارانی در 
حاشیه جلسه برنامه ریزی با مدیران و 
روســای ادارات شهرســتان گفــت: 
مدیــران دولتی در ســال جدید باید با 
تعیین و تدوین برنامه های مناســب به 

دنبال تحقق آن باشند. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: 
فرماندار فیروزکوه با اشــاره به تعریف 
پروژه های قابل انجام توســط دستگاه 
ها در زمینه هــای اقتصادی،فرهنگی 
و عمرانــی در ســال 98 گفت: تمامی 
دســتگاه های اجرایــی ذیربط مکلف 

هســتند تــا در راســتای چگونگــی 
عملیاتی شــدن ایــن برنامه ها تالش 
 کــرده و اقدامــات الزم را انجــام 

دهند. 
وی تاکید کــرد: برنامه های تدوین 
شده توسط دستگاه ها و ادارات دولتی 
بخصــوص در حــوزه اقتصــادی در 
راستای تحقق شــعار سال باشد و تیم 
اجرایــی دولــت در فیروزکوه ضمن 
قدردانــی از کارآفرینــان بــا حضور 
هدفمنــد در صحنه یاریگر رونق تولید 

خواهد بود.

مدیران با تعیین و تدوین برنامه های مناسب 
به دنبال تحقق آن باشند

چند خط خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

این روزها انتشار اخبار تخریب ساز 
و سازهای مســکونی در اراضی زراعی و 
باغی تحت عنوان ساخت و سازهای غیر 
مجاز خاطر بسیاری از سازندگان را مکدر 
و هزینه بســیار ســنگینی بر دوش آنان 

نهاده است.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: به 
موجب تبصره 2 مــاده 1۰ حفظ کاربری 
زراعی اراضی کشاورزی هر گونه ساخت 
و ســاز غیر مجاز در اراضی کشــاورزی 

ممنوع بوده و  باید قلع و قمع شود. 
تخریب بناهایی در اســفند 97 در دو 
روســتای دهستان حبله رود توسط جهاد 
کشــاورزی و آزادســازی اراضی ملی در 
روستای شــهرآباد توســط اداره منابع 

طبیعــی و آبخیزداری نمونه هایی اخیر از 
این دست بوده است.

 رضــا فرازی مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان فیروزکــوه در این خصوص 
بــه خبرنگار ما گفت : بــا توجه به اینکه 
تولیــد محصوالت کشــاورزی و فراهم 
آوردن مقدمــات اجــرای آن از وظایف 
جهــاد کشــاورزی بوده ؛ بدیهی اســت 
ساخت و ساز بنا در زمین هایی با کاربری 
کشــاورزی روند تولید را به خطر انداخته 
و عدم برخورد قاطع با این موضوع سبب 
کاهش راندمان تولید در سراســر کشور 

خواهد شد.
 وی به چگونگی روند تخریب بناهای 
غیر مجاز اشــاره کرد و گفــت : تمامی 

تالش دســتگاه های دولتــی و قضایی 
بــرای نهادینه کردن فرهنگ  مناســب 
برای جلوگیری و پیشگیری از آغاز فرآیند 
ســاخت به منظور جلوگیری از خسارات 

مادی و معنوی می باشد.
 وی ادامــه داد: در صورت کارســاز 
نبــودن آموزش و هشــدار های الزم در 
صورت مشــاهده یا دریافــت گزارش، 
مراتب طی شکوائیه ای به مراجع قضایی 

ارسال خواهد شد. 
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان به 
شــائبه مجاز بودن ساخت و ساز در بافت 
کشاورزی بر حسب متراژ زمین اشاره کرد 
و گفت : هیچ مجوزی برای ساخت حتی 1 
متر بنا در اراضی کشاورزی صادر نخواهد 

شــد مگر به موجب کمیسیون تبصره 1 
مــاده 1 حفــظ کاربری زراعــی اراضی 

کشاورزی.
 فرازی تمامی باغداران و کشــاورزان 
منطقه را بــه تمکین قانون دعوت کرد و 
گفت: پر واضح اســت که اجرای حکم و 
تخریب بنا گام آخر و  پایانی بوده؛ اما در دید 
کلی و انتزاعی به منظور تداوم روند تولید 
محصوالت کشــاورزی بایــد با اینگونه 
بناها برخــورد کرد. وی در پایان آموزش 
کشــاورزان و باغــداران را اصلــی مهم 
دانست و گفت: امید داریم تمامی زارعان 
منطقه ضمن تمکین به قوانین وضع شده 
شــرایط را برای برای بهبــود روند تولید 

هموار کنند.

تخریب بناهای غیر مجاز قانون است، نه سلیقه
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  تخریب بنای غیر مجاز
 در روستاهای شهرآباد 

رئیــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
فیروزکوه گفت: بنایی با مســاحت 1۰۰ متر مربع  
بــدون مجوز و با هدف تصرف اراضی ملی در این 

شهرستان ایجاد شده بود. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: جمشــید 
جویباری افزود: با تخریب این بناها و دیوارکشــی 
هــا بیش از 275 متر مربع زمین آزادســازی و به 
عرصه ملی بازگشت. وی گفت : ارزش ریالی این 

بنا 5۰۰ میلیون ریال تخمین زده شده است.

 اطالع رســانی مناسب
 در دستور کار دستگاه های 

دولتی 
جلســه ای روز شــنبه 17 فروردین با حضور 
معاونین فرماندار، بخشداران، مدیران حوزه فرماندار، 
حراســت و روابط عمومی در فرمانداری شهرستان 

فیروزکوه برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: گفتنی است 
در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکالت بخش 
های مرکزی و ارجمند، بر اهمیت نقش اطالع رسانی 
در خصوص انعکاس عملکرد دستگاه های دولتی در 
شهرستان توسط روابط عمومی ها با محوریت روابط 

عمومی فرمانداری فیروزکوه تاکید شد.

بازدید معاون فرماندار از 
محل انتقال صنایع آالینده

به گــزارش روابط عمومــی فرمانداری 
فیروزکوه ،در راســتای اجرای بند ۳ جلسه مورخ 
98/1/19 در خصوص جانمایی زمین مربوط به 
انتقال صنایع آالینده،« مهین خلیل ارجمندی« 
معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری به 
همراه مســئولین  از زمین در نظر گرفته شــده 
توسط اداره راه و شهرسازی بازدید میدانی بعمل 
آوردنــد که پس از بحث و بررســی و تبادل نظر 

تصمیمات الزم اتخاذ شد.

 * حال نامناسب سالن ورزشی ارجمند: عدم 
نظافت کافی ســرویس بهداشــتی، مخروبه شدن بسیاری از 
ادوات و ... از موضوعاتــی بوده که موجبات نارضایتی مردم این 
شهر را حاصل کرده است، از مسئولین شهر تقاضای رسیدگی 

و مرتفع نمون مشکالت فوق را داریم.
خلیل ارجمندی

* رشد بی رویه گلخانه در حریم رودخانه گچه 
: رشــد بی رویه و قارچ گونــه گلخانه های مصنوعی در حریم 
رودخانه روستای گچه از توابع بخش مرکزی موجب شده است 
تا پالســتیک و ملزومات مصرفی آن به داخل روخانه ریخته و 

موجب بن بست مسیر خروجی آب شود.
یکی از اعضای شورای روستا 
* لزوم اســتقرار اپراتور در دستگاه نوبت دهی 
بیمارســتان امام خمینی)ره(: چندی پیش مسئولین 
بیمارســتان امام خمینی)ره( برای ضابطه مند کردن سیستم 
 نوبــت دهی با راه اندازی وب ســایت و الکترونیکی کردن آن 
ســعی بر این  مهم داشته اســت. همچنین مراجعه کنندگانی 
که علوم کافی نســبت به اینترنت و انجام این کار نداشته قادر 
نخواهند بود از طریق دستگاه الکترونیکی مستقر در بیمارستان 
این کار را انجام دهند. علی رغم وصول پیام های فراوان مبنی 
بر عدم حضور پزشکان در زمان تعیین شده، نبود علم  کافی برای 
مراجعین حضوری نیز یکی از مشکالت این طرح بود که موجب 
سردرگمی مراجعه کنندگان شده است از مسئولین بیمارستان 

تقاضای استقرار اپراتور برای دستگاه نوبت دهی را دارم.
حاج سید حسین حسینی معروف به »حاج سید 
عباسعلی«

* بوی تعفن ناشــی از عدم الیروبی رودخانه 
کنگرخانی: عدم الیروبی رودخانه کنگر خانی در محدوده 
کبابی پونه موجبات ایجاد بوی تعفن و نارضایتی بســیاری از 
سکنه شــده اســت؛ این در حالی بوده که با فرا رسیدن فصل 
گرما عدم الیروبی این رودخانه وجود حیوانات موذی را در این 
محدوده محتمل خواهد کرد، از شــهرداری خواستار الیروبی 

این رودخانه در محدوده ذکر شده هستیم.
 * چــرا تعهدات انبوه ســازان روز به روز کمتر 
می شود: در گذشته های نه چندان دور انبوه سازان شهرستان 
در یک فضای رقابتی برای جلب مشتریان بیشتر اقدام به نصب 
ادواتــی چون کابینت ،پکیج ،رادیاتور و ... می نمودند  اما اکنون 
عالوه بر افزایش فاحش قیمت بنای ســاخته شــده خویش از 
نصــب چنین ادواتی کاســته و بیم آن مــی رود در آینده فقط 

چارچوب منازل را تحویل دهند.
یک شهروند 

زمان ایلکا، رئیس شورای اسالمی شهر ماحصل جلسه اخیر شورای اسالمی شهر 
را که با حضور جعفر پرج شهردار فیروزکوه برگزار شد برای شهروندان تشریح کرد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت :در بخش اول جلســه شورای شهر 
موضوع چگونگی روند اجرایی و احداث شــهربازی جهت بهره برداری در زمانبندی 

مورد بحث و بررسی قرار داد. ایلکا به دیگر موضوع طرح شده در جلسه اشاره داشت و 
گفت : ساماندهی دکه های متعدد شهر، کنترل و نظارت بیشتر بر نحوه ارائه خدمات 
شــهری و افزایش کیفیت نظافت خیابان ها و معابر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
رئیس شــورای اسالمی شــهر خاطر نشــان کرد: در این خصوص مقرر شد جلسه 

ای مشــترک با واحد های مختلف شــهرداری برای برنامه ریزی و تصمیم گیری و 
پاســخگوی به مراجعات حضوری همشهریان با حضور شهردار تشکیل گردد. وی 
در پایان خاطر نشــان کرد : 1۰ طرح عمده اجرایی در دستور کار شورا قرار داشته که 
پس از نهایی شدن در جلسات بعدی مطرح و به استحضار مردم فهیم خواهد رسید.

پیگیری موضوع شهربازی در صحن شورا 

 خبر 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

حرف حساب

ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان فیروزکــوه در قالب 5 گروه 
جهادی سپاه سید الشهدا استان تهران برای کمک به مناطق سیل زده 

اعزام شده اند.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: ســروان پاســدار محمد حیدری 
منش، جانشــین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فیروزکوه در 
این خصوص گفت :در مرحله اول بعد از اعالم نیاز شهرستان کیا کالی 

مازندران در پی وقوع ســیل یک گروه از بســیجیان ســپاه شهرستان 
فیروزکوه برای کمک و یاری رســاندن به این منطقه ســیل زده اعزام 
شدند. وی با اشــاره به اینکه سرهنگ پاسدار غالمعلی درویش متولی 
همراه تنی چند از بسیجیان در دومین مرحله از این اعزام به مناطق سیل 
زده اعزام شدند گفت :در مرحله دوم اعزام بسیجیان شهرستان با توجه 
به حضور سردار حسن زاده مقرر شده تعدادی از بسیجیان شهرستان در 
مناطق ســیل زده لرستان حضور یافته تا ضمن انجام اقدامات جهادی 

شرایط بازگرداندن زندگی مردم به حالت عادی را فراهم آورند. 
جانشــین فرمانده ناحیه مقامت بسیج شهرســتان ضمن تشکر از 
تمامی مردم نوعدوست و فهیم شهرستان به سبب همیت در جمع آوری 

کمــک های نقدی و غیر نقــدی گفت :به غیر از اعزام دو گروه جهادی 
به مناطق ســیل زده ، سه تیم دیگر از گروه های جهادی شهرستان به 
منظور پاکسازی فضای شهری از گل و الی حاصل شده از سیل و رفت 

و روب خیابان ها اعزام گردیدند. 
سروان پاسدار حیدری منش تصریح کرد :پیرو هماهنگی با دستگاه 
های دولتی مقرر گردید دو دســتگاه تجهیزات راهداری و راهسازی نیز 

به این مناطق ارسال شود. 
وی در پایان تاکید کرد : تمامی پایگاه های بســیج شهرستان آماده 
دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نوعدوست برای ارسال به 

مناطق سیل زده می باشند.

 اعزام 5 تیم جهادی از سپاه فیروزکوه 
به مناطق سیل زده 

جلسه ای با حضور فرماندار فیروزکوه و محمدرضا بنار رئیس اداره 
آمــوزش و پرورش شهرســتان و دیگر اعضای این شــورا در ســالن 

اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومی فرمانداری فیروزکوه مهدی یوســفی 
جمارانی درنخســتین جلسه شــورای آموزش وپرورش درسال جدید ، 
ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه، با اشاره به شرایط سخت مناطق سیل زده 
کشــور بیان داشــت: خانواده آموزش و پرورش در بحث امداد و کمک 

رسانی به سیل زدگان مانند آحاد مردم پیشگام بودند.
فرماندار فیروزکوه افزود: شــاید بحران سیل و بالیای طبیعی چهره 
ناخوشایند و خشنی داشته باشد و منجر به خسارات جبران ناپذیری شود، 
اما در سیالب اخیر در استان های سیل زده جلوه های زیبایی به تصویر 
کشیده شد که یادآور حماسه آفرینی دوران دفاع مقدس بود و می توان 
از آن به عنوان یک خیزش ملی یاد کرد که تا حد زیادی ازمشــکالت و 

آالم خانواده های سیل زده کاسته شد.
رئیس شــورای آموزش و پرورش شهرســتان فیروزکوه با اشاره به 
اینکه همه بخش ها و افراد جامعه در این فرایند مشارکت قابل توجهی 
داشــتند تصریح کرد: این وفاق ،وحدت و همدلی که در ســطح جامعه 
شاهد بودیم بخش قابل توجهی از آن را مرهون تالش معلمین و پرسنل 
آموزش و پرورش در طول ســالیان متمادی در امر تعلیم و تربیت افراد 

در سطح جامعه هستیم.
وی در ادامه به کمبود نیروی معلم در شهرســتان فیروزکوه اشــاره 
کرد و گفت: جذب سرباز معلم بخشی از فرآیند مدیریتی است اما تامین 
کننده نیاز شهرســتان نخواهد بود چرا که ســال گذشته با کسری 1۳۰ 
نفری مواجه بودیم و طبیعتا در ســال تحصیلی جدید نیز این کســری 

افزایش خواهد یافت. 
جمارانی تصریح کرد :تکمیل و ساماندهی کادر آموزشی و معلم یکی 
از دغدغه ها و مطالبات شــورای آموزش و پرورش است که امیدواریم 

مطابق بــا فعالیت های صورت گرفته همچنان با حمایت مســئوالن 
اســتانی در جذب نیرو و استفاده از ظرفیتها بتوانیم کمبود کادر آموزشی 

را جبران کنیم.
فرماندار یکی از چالش های موجود را تامین فضای فیزیکی آموزشی 
دانســت گفت: باید مســائل تدارکاتی و پشــتیبانی مدارس آموزش و 
پرورش شهرســتان از طریق اداره نوســازی پیگیری شود تا بتوانیم با 

عبور از وضعیت موجود به مرزهای استاندارد نزدیک شویم .
نماینده عالی دولت در شهرســتان گفت:مشکالت فراوانی در این 
حــوزه وجود دارد که یک باره قابل حل نیســت و با توجه به محدودیت 
منابع باید با جدیت و تالش بیشتری نسبت به رفع مشکالت اقدام شود 

و برای آغاز سال تحصیلی جدید چشم انداز مناسبی داشته باشیم .
وی موضوع آسیب های اجتماعی را با اهمیت تلقی کرد و گفت: یکی 
از مهمترین اهداف شــورای آموزش و پرورش تاثیر گذاری در کاهش 
آســیب های اجتماعی است که با تشــکیل کمیته ای در زیر مجموعه 
این شورا به دنبال ارائه راهکار های مناسب است که خروجی جلسات و 

تصمیم گیری ها در این مورد در جامعه بخوبی احساس شود.
جمارانی در پایان با اشــاره به در پیــش رو بودن هفته معلم گفت: با 
توجه به جایگاه واالی مقام معلم، شورای آموزش و پرورش شهرستان 

امسال نیز برنامه های فرهنگی خاصی را پیش بینی کرده است.

تامین کادر آموزشی، با حمایت مسئوالن استانی 
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 کمــک هــای نقــدی به
 ســیل زدگان از غیر نقدی 

مثمرتر است 

با پایــان یافتن اوضاع وخامت بار ســیل 
روزهای گذشته و خسارات مردم برخی از استان 
های کشــور بخصوص اســتان های گلستان و 
لرســتان موجی از کمک های نوعدوستانه مردم 
فهیم شهرســتان فیروزکوه به سمت نهاد هایی 
چون هالل احمر و کمیته امداد شهرســتان روانه 

شد. 
خبرنــگار جام جم فیروزکــوه: اکبر 
اسفندیار، رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
فیروزکوه ضمن تشکر از مردم فهیم و نوعدوست 
شهرســتان فیروزکوه در این خصوص گفت :با 
توجه به اعالم فراخــوان عمومی مبنی بر معتبر 
بــودن نهاد هایی چون کمیته امداد و هالل احمر 
برای جمع آوری کمک های مردمی ، خوشبختانه 
استقبال همشهریان عزیز از این امر خداپسندانه 
مناســب بوده است. وی کمک های غیر نقدی را 
در سه گروه طبقه بندی کرد و گفت :کمک های 
غیر نقدی مردم فهیم در ســه گروه مواد غذایی 
،مواد بهداشــتی و اقالم زیستی بوده و فقط اقالم 
نو و دســت اول پذیرفته می شــود. اسفندیار به 
اولویــت کمک های نقدی بــر کمک های غیر 
نقدی اشــاره داشت و افزود :به دلیل کاسته شدن 
از هزینه حمل از مردم شــریف شهرستان تقاضا 
می شــود در صورت تمایل کمک های خویش را 
به صورت نقدی از طریق شماره حساب 99999 
نزد تمامی بانکهای کشــور به نام جمعیت هالل 
کارت  شــماره  طریــق  از  واریــز  احمــر، 
58946۳185۰2597۳۰ و همچنیــن از طریق 

موبایل#78۰*112* انجام دهند.

 گاز رســانی به دهستان 
الجورد، در ایســتگاه کمیته 

حفاری
جلسه کمیته حفاری شهرستان فیروزکوه 
به ریاست مهدی یوسفی جمارانی فرماندار و با 
حضــور اعضای کمیته به منظور بررســی گاز 
رسانی به روستاهای دهستان الجورد تشکیل 

شد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: سید روح 
اهلل حســینی، بخشدار مرکزی در این خصوص 
گفت :این جلســه به منظور هماهنگی دستگاه 
های خدمات رســان برای تســریع در روند گاز 
رســانی به روســتاهای طرود، کمند و سرانزا 
برگزار گردید. وی با اشاره به اینکه اداراتی چون 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، راه و 
شهرســازی، منابــع طبیعی،محیط زیســت 
،مخابــرات ،برق و گاز اعضــای کمیته حفاری 
شهرســتان را تشــکیل می دهند گفت :ایجاد 
وحــدت رویه در بین نهــاد های فوق به منظور 
جلوگیــری از صدمــه بــه زیر ســاخت های 
روســتاهای ذکر شده مهمترین خروجی جلسه 

بود.

بازدید فرماندار از ۲ واحد 
تولیدي صنعتي 

فرمانــدار فیروزکوه به همــراه معاون 
برنامه ریزی فرمانداری و رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت از دو واحد تولیدی و صنعتی در 
 شــهرک صنعتی قدیم این شهرســتان بازدید 

کرد.
خبرنگار جــام جم فیروزکوه: در این 
بازدیــد فرماندار شهرســتان فیروزکوه ضمن 
آشنایی با مراحل تولید محصول این شرکت ها 
، در گفتگــوی صمیمــی بــا تولیدکنندگان 
خواســتار طرح موانع و مشــکالت موجود در 
بخش تولید شده و دستورات الزم را در برطرف 
 کــردن پــاره ای از خواســته هــا صــادر 

کرد.

طاووســیان رئیــس تامین اجتماعی شهرســتان فیروزکوه بــا حضور در 
فرمانداری با »مهدی یوسفی جمارانی« دیدار و گفتگو کرد.

خبرنــگار جام جم فیروزکوه: مهدی یوســفی جمارانی در این دیدار 

اظهار داشــت: یکی از رسالت های مهم سازمان تامین اجتماعی خدمت رسانی 
به قشــر کم درآمد بویژه کارگران اســت که باید تالش شود تا شاهد توسعه و 

گسترش هر چه بیشتر فعالیت ها و خدمات این سازمان باشیم.

فرماندار فیروزکوه با اشــاره به شــعار ســال و تحقق رونق تولید، خواستار 
مســاعدت و تعامل بیشترســازمان تامین اجتماعی با کارآفرینان، واحدهای 

صنعتی و تولیدی شد.

دیدار رئیس تامین اجتماعی فیروزکوه با فرماندار

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری شهرســتان فیروزکوه با بیان اینکه آمار 
گردشگران نوروزی این منطقه نسبت به سال گذشته 
ســه درصد رشد داشته اســت گفت: امسال 12هزار و 

877 نفر از جاذبه های این منطقه دیدن کردند.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: ابراهیم اکبری 
افزود: با توجه به مقایســه صورت گرفته در سال های 

96-97 و 97-98 شهرســتان فیروزکــوه در رابطه با 
جذب گردشگر با رشد خوبی مواجه بوده است.

 وی آمار اقامت مســافران و گردشــگران در نوروز 
ســال گذشــته را ۳ هزار و ۳65 نفر اعالم کرد و گفت: 
نوروز امســال ۳ هــزار و 511 نفر از گردشــگران در 
فیروزکوه اقامت داشــتند که نســبت به سال گذشته 

چهار درصد رشد نشان می دهد.

 اکبری ادامه داد: بازدید های نظارتی نیز 11 درصد 
نسبت به تعطیالت نوروزی 97 افزایش داشته است.

 رئیــس اداره میراث فرهنگــی فیروزکوه با تاکید 
بر اهمیت اطالع رســانی بیان داشــت: معرفی جاذبه 
های گردشــگری فیروزکوه، نقــش موثری در جذب 
مســافران متعدد داشــته و این امر گامی در مســیر 
 پیشــبرد اهداف توســعه آتی شهرســتان به شــمار 

می آید.
 وی افــزود: حضور گردشــگران منجــر به ایجاد 
اشتغال، رونق اقتصادی و تحقق برنامه های مدیریت 

شهرستان در این عرصه می شود.

رشد 3 درصدی آمار گردشگران نوروزی 
فیروزکوه

خبر

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

نیما حمیدی برنده مســابقه تخصصی مناظره دانشــجویی محیط 
زیســت در هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در محل دائمی 

نمایشگاه بین المللی تهران شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: نیما حمیدی که در قالب تیم انجمن 
استانی عمران محیط زیســت قله دماوند در مسابقات تخصصی مناظره 
دانشــجویی شرکت کرده بود موفق شــد پس از دو روز رقابت برنده این 

مسابقات لقب بگیرد. 

این مســابقات به همت سازمان دانشــجویان ایران جهاد دانشگاهی 
کشــور  و همزمان با هجدهمین نمایشــگاه بین المللی محیط زیست در 
محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار شد. گزاره مرحله پایانی 
ایــن رقابت تحت عنوان«عامل اصلی در خطر قرار گرفتن دریاچه ارومیه 
خشکســالی و عوامل طبیعی اســت«بود که تیم انجمن محیط زیست در 
موضع مخالف آن به مناظره پرداخت و موفق شد پیروز این مسابقات لقب 

بگیرد.

درخشش جوان فیروزکوهی در یک مناظره 

جلســه بررسی مشکالت روستای سلمان در بخش ارجمند و طرود 
در بخش مرکزی به ریاست »یوســفی جمارانی » فرماندار فیروزکوه و با 
حضور معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی فرماندار،بخشــداران و اهالی 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه مهدی یوسفی جمارانی 
در این نشست بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام تاکید کرد و گفت: همواره 
اختالف نظر در جوامع کوچک بخصوص در روســتاها یکی از موانع اصلی 

در پیشبرد برنامه های تدوین شده محسوب می شود.

فرماندار فیروزکوه ادامه داد: اســتفاده از خرد جمعی و تکیه بر همدلی و 
وحدت دو رکن اساسی پیشرفت و توسعه است.

نماینده عالی دولت در فیروزکوه با تاکید بر نقش شــوراها و دهیاران در 
توســعه روستاها، گفت: شوراها و دهیاران در روستا با جذب سرمایه گذارها 
و تعریف طرح هــای تولیدی در تثبیت جمعیت روســتایی و کاهش آمار 

مهاجرت نقش بسزایی خواهند داشت.
وی خواســتار حضور پررنگ مسئولین در روستاها و برگزاری نشست با 
اهالی شــد و گفت: حضور مسئولین در روستاها و شنیدن مشکالت مردم 

یکی از راهکاری مهم و هدفمند در حل مشکالت روستاهاست.
وی خاطــر نشــان کرد: دولت یازدهــم و دوازدهم بــا فراهم نمودن 
بســترهای اقتصادی در روســتاها به منظور تقویت و توسعه روستاییان 
اقدامات اساسی را انجام داده است.جمارانی افزود: در شهرستان فیروزکوه 
نیز با شناســایی مشکالت موجود در مناطق روستایی و عشایری اقدامات 
قابل توجهی انجام گرفته اســت.گفتنی است در این جلسه اهالی به بیان 
مشکالت موجود در روســتا پرداختند و دستورات الزم توسط فرماندار در 

جهت شناسایی و رفع مشکالت موجود صادر شد.

تاکید فرماندار بر نقش شوراها و دهیاران در توسعه روستاها 
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بعد از تاســیس دفتــر انجمن 
حمایت از بیماران کلیوی در شهرستان 
فیروزکوه، این انجمــن فعالیت های 
خداپســندانه خویش را در راســتای 
جــذب حمایــت مردمی بــه منظور 
اعتالی ســطح ســالمت شهرستان 

رسما آغاز نمود.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: 
سید اکبر حسینی، مدیر انجمن حمایت 
از بیماران کلیوی از برگزاری نخستین 
جلســه اعضای هیئت مدیره این نهاد 
اجتماعی در ســال جدید خبر داد. وی 
گفت: در نخســتین جلسه این انجمن 
آقایان ســید مجتبــی کابلی ،مهدی 

فخرآور،سید محمد کیا و بهرام یزدانی 
به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب 
شدند که در خصوص فعالیت انجمن در 
شهرستان بحث و گفتگو و تبادل نظر 
به عمل آمد. حســینی بــه مهمترین 
هدف این انجمن اشــاره کرد و گفت : 
تجهیــز انجمن خیریــه جهت جذب 
کمک های مردمی با هدف ســاخت 
کلینیک تخصصی از مهمترین مباحث 
مطرح شــده در این جلسه بوده است 
رئیس انجمــن حمایــت از بیماران 
کلیوی فیروزکوه خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر این انجمن در محل خیابان 
پاســداران روبروي بانک ملت طبقه 

پایین فروشگاه جانبو مستقر و درصدد 
تامین هزینه های ساخت قطعه زمینی 
اهدایــی از جانــب حاج میر حســین 

حسینی می باشیم.

ســید روح اهلل حســینی، بخشدار مرکزی شهرســتان فیروزکوه از عدم وصول 
گزارشی از جانب دهیاری های این بخش مبنی بر جاری شدن سیل خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه :همزمان با ورود سامانه جدید بارشی به کشور 

و متاثر شــدن شهرســتان فیروزکوه از این روند ناپایدار در پی بارش های گذشــته 
خوشبختانه گزارشی از جاری شدن سیل در روستاهای بخش مرکزی به بخشداری 

واصل نشد. 

حســینی نیز این موضوع را تکمیل کرد و گفت :در صورت اعالم گزارش جاری 
شدن سیل از جانب دهیاری های بخش مرکزی ،تمامی مقدمات جبران خسارت و 
جلوگیری از عواقب احتمالی آن در دستور کار بخشداری مرکزی قرار خواهد گرفت.

سیل در هیچ نقطه ای از روستاهای بخش مرکزی جاری نشد

 ســید محمد کیــا، رئیس اتــاق اصناف 
شهرســتان فیروزکوه از توزیع مرغ به نرخ مصوب 

دولتی  در شهرستان فیروزکوه خبر داد. 
خبرنــگار جام جم فیروزکوه: وی گفت 
:در روزهای ابتدایی ســال 98 طی طرحی دولتی 
به منظــور افزایش قدرت خرید مــردم در تامین 
کاالهای اساســی بیش از 5۰ تــن مرغ دولتی به 
قیمت مصوب 115۰۰ برای شهرســتان در نظر 

گرفته شده.
رئیس اتاق اصناف شهرستان فیروزکوه ضمن 
تشــکر از زحمات و اهتمام رئیــس اداره صمت 
شهرستان فیروزکوه خاطر نشان کرد :این کاالی 
 اساســی در 5 مرحلــه در بین شــهروندان توزیع 

شد.

کیا خاطر نشــان کرد :4 مرحلــه از توزیع این 
کاالی اساسی با مباشرت شرکت تعاونی پرو سبز 
فیروزکوه واقع در ابتدای خیابان تختی و 1 مرحله 
دیگر آن توســط ســوپر پروتئینی مهــر پرور و 
 فروشــگاه ســید رمضــان حســینی توزیــع 

شد. 

توزیع مرغ به قیمت مصوب دولتی

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

ایستادگی، استقرار و ثبات قدم در راه نورانی 
اهداف و آرمان ها از مهم ترین نقاط قوت ســپاه 

است. امام خامنه ای )مدظله العالی(
سالم و درود خداوند متعال بر مردم غیور، دالور 
و شهید پرور شهرســتان فیروزکوه که با بصیرت 
و موقعیت شناســی حماسه دیگری را در گام دوم 

انقالب اسالمی خلق کردند. 
درود خدا بر شــما مردم استوار والیتمدار که با 
شــعارهای دشمن شکن، چشــم امید دشمنان و 
بدخواهان انقالب اســالمی را کــور کردید و به 
دشمنان قسم خورده این نظام مقدس بخصوص 

شــیطان بزرگ آمریکا نشــان دادید که ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی همچون اصل والیت 
فقیه و نظام جمهوری اســالمی در دلهای مردم 
ایران جای دارد.شما چه زیبا ثابت کردید که مردم 
این مــرز و بوم همــواره به انقالب اســالمی و 
آرمانهای بلند آن پایبند هستید و همواره با عزمی 
راســخ و شعارهای کوبنده معادالت دشمنان را بر 
هم می زنید و همچنــان روحیه انقالبی گری در 
میان مردم شــریف شهرســتان فیروزکوه موج 
می زند.فرزندان این ملت در ســپاه شهرســتان 
فیروزکوه، در آغاز دهه پنجم انقالب اســالمی با 

نصب العین قرار دادن منویات حضرت امام خامنه 
ای )مدظلــه العالی( به مردم شــریف و انقالبی 
فیروزکوه اطمینان می دهند که با روحیه بسیجی 
و جهادی و انقالبی در راه دفاع از اســالم و انقالب 

و آرمانهای امام و شهداء با خدمت بی منت به مردم 
و تالش در عرصه ســازندگی و پیشرفت و آبادانی 
و محرومیت زدایــی لحظه ای درنگ نکرده و در 
حــوزه امنیت پایدار و افزایش قــدرت امنیتی در 
فیروزکــوه با تمام قوا حرکت خواهند کرد و از آحاد 
مردم فهیــم، آگاه، بصیر و انقالبی شهرســتان 
فیروزکوه برای حضور دشــمن شکن و معنادار در 
راهپیمایــی که باعث یاس و نا امیدی دشــمنان 
انقالب اســالمی شد، کمال تشــکر و قدردانی را 

دارند.
روابط عمومی سپاه ناحیه فیروزکوه

 همزمان با گرامیداشت روز جانباز رئیس و 

کارکنان اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی از ولی 
طوریان جانباز باالی 25 درصد دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرســتان فیروزکوه به مناسبت میالد 
حضرت ابوالفضل العباس ) ع( و روز جانباز امیر پور 
روشن سرپرست اداره به همراه چند نفر از کارکنان 
با حضور در منزل ولی طوریان  جانباز دفاع مقدس 

از ایشان دلجویی نمودند.
در ایــن دیدار کــه همزمان با گرامیداشــت 
روز جانبــاز  به منظور تجدید میثــاق با جانبازان 
شهرستان و عرض ارادت به آنان صورت گرفت ، 
پور روشن سرپرست اداره ارشاد  گفت: رسیدگی به 
امورخانواده های شهدا  و جانبازان افتخار بزرگی 
است که باید با عشق به خدمتگزاری انجام شود.

وی  خدمــت به خانواده شــهدا و جانبازان را   

اقدامــی فرهنگی و ارزشــمند دانســت و افزود: 
خانواده شــهدا و جانبازان بزرگترین سرمایه های 
معنوی انقالب و ملت هســتند که یاد آنان اشاعه 
ارزش های ایثار و پایداری در جامعه محسوب می 
شوند.شایان ذکر است ولی طوریان جانباز باالی 
25 درصد از ســال 1۳64 تا پایان جنگ در جبهه 
حضور داشــته و در در منطقه های ســر دشت – 
مهاجران – تپه جاوید و اندیمشک ترکش خورده 

و جانباز شــده اســت.طوریان جانباز شهرستان 
ضمن اعالم مشــکالت موجود خصوصا قرار داد 
نداشــتن داروخانه های شهرستان با بیمه آنان که 
مجبور به خرید دارو از ســمنان  یا تهران می شوند 
و همچنین قرارداد نداشــتن با یکی از پزشــکان 
شهرستان که ظاهرا پزشک هر ماه از تهران برای 
ویزیــت آنان به شهرســتان می آیــد  را از اهم 

مشکالت پیش رو دانست.

بیانیه سپاه فیروزکوه برای قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی 
ضد استکباری در حمایت از سپاه

دیدار با جانباز باالی ۲٥ درصد در روز جانباز

فعالیت انجمن حمایت از بیماران  کلیوی، برگ 
زرینی در صفحه سالمت شهرستان

ســید مجتبی هاشــمی، رئیس مرکز آموزش فنی 
وحرفــه ای فیروزکوه با اعالم این خبر افزود: در راســتای 
اجرای دســتورالعمل طرح مهــارت آموزی در محیط  کار 
واقعــی موضــوع مصوبه شــورای اشــتغال کشــور با 
رویکردایجاد بســتر الزم اشتغال مولد و پایدار و همچنین 
اســتمرار و تثبیت فرصت های شــغلی موجود و مورد نیاز 
جامعه ســامانه الکترونیکی طرح مهارت آموزی به آدرس  

karvarzi.tvto.ir راه اندازی شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: باتوجه به انجام تمام 
امــور طرح مذکور از جمله ثبت نــام بنگاه های اقتصادی، 
صنفی و صنعتی به عنوان واحد پذیرنده و ثبت نام متقاضیان 
مهــارت آموزی، اخذ مجوز، نظارت ،صدور گواهی مهارت 
آموختگان به صورت الکترونیکی و بدون هرگونه مراجعه 

حضوری از طریق این سامانه انجام می پذیرد.
 لــذا متقاضیــان جهت ثبت نــام )واحــد پذیرنده- 

 داوطلبیــن جویای کار ومهارت( بــه آدرس فوق مراجعه 
نمایند. 

شماره تماس مرکز فنی وحرفه 9- 76442958

راه اندازی سامانه الکترونیکی طرح 
مهارت آموزی محیط کار
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5 هزار متر از عرصه های منابع طبیعی در روستای حصاربن فیروزکوه آزادسازی 
شد. 

خبرنگار جام جــم فیروزکوه: رئیس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری 
فیروزکوه گفت : در اجرای دو فقره حکم تخریب ســاخت و ساز غیرمجاز و تصرف 

اراضی ملی در روســتای حصاربن ؛ بناهای ســاخته شده و دیوار کشی ها تخریب 
و به حالت قبل خود بازگشــت. جمشــید جویباری افزود :  در این اراضی عالوه بر 
دیوارکشی ۳۰۰ متر بنا هم احداث شده بود که با دستور دادستانی این بناها تخریب 
و عرصه آزاد ســازی شد. وی گفت : ارزش ریالی این زمینها بیش از 5 میلیارد ریال 

تخمین زده شــده است. روســتای حصاربن در 7۰ کیلومتری شهر فیروزکوه و از 
روستاهای بخش مرکزی این شهرستان است.

 از ابتدای سال 98 بیش از 17 هزار و 5۰۰ مترمربع از اراضی ملی در روستاهای 
فیروزکوه بازپس گیری شد.

آزاد سازی ٥ هزار متر از اراضی ملی در فیروزکوه

در موادی دریافت مهریه توسط زن محدود 
به شــرایطی است . به همین دلیل ، زن نمی تواند 
مهریــه خود را به طور کامل دریافت کند و به طور 

جزئی از این حق محروم می شود .
یکی از تقســیم بندی های مربوط به مهریه 
، تقســیم آن به مهریه عندالمطالبه و مهریه عند 
االستطاعه است . در این دو مهریه زن استحقاق 
دریافت مهریه را خواهد داشــت و مرد نمی تواند 
مهریه را نپردازد . در واقع در مهریه عند االستطاعه 
هم مرد از پرداخت مهریه معاف نیست ، بلکه فقط 
زن برای دریافت این مهریه باید ابتدا اســتطاعت 
یــا توانایی مرد برای پرداخت مهریه را ثابت کند.

یکی از راه های نپرداختن مهریه توســط مردان 
،طالق قبل از رابطه زناشــویی اســت . بر اساس 
ماده 1۰92 قانون مدنی ، هرگاه مرد قبل از رابطه 
زناشــویی زن خود را طالق بدهد ، زن مستحق 
نصف مهریه خواهد بود و اگر شــوهر تمام آن را 
پرداخته باشــد، می تواند نصف آن را پس بگیرد 
امــا اگر زن را طالق ندهد ، زن حتی قبل از رابطه 

زناشویی مستحق تمام مهریه است .
در مــواردی که طالق به درخواســت زن و 
به دلیــل کراهت از مرد صورت گرفته باشــد یا 
در صــورت طالق توافقی ، چــون از نوع طالق 
خلع هســتند، زن قسمتی از مهریه خود را بذل یا 
بخشش می کند تا جدا شود . به همین دلیل،عدم 
اســتحقاق زن نســبت به این مقدار از مهریه به 
تقاضای خود زن اســت ، نه اینکه مرد از پرداخت 
مهریه معاف باشــد . به همین دلیل زن هر موقع 

بخواهد می تواند آن را مطالبه کند.
مسائل فوق ، سبب می شوند که زن استحقاق 
تمام یا بخشی از مهریه را از دست بدهد . اما نکته 
ای که عموما سبب اشتباه در میان مردم می شود 
این اســت که به عنوان مثال، رابطه نامشروع زن 
ســبب معافیت مرد از پرداخت مهریه شــود. اما 
علیرغم اینکه برقراری رابطه نامشروع توسط زن 
جرم و قابل رسیدگی است ، اما ارتباطی به مدیون 
بودن مرد نســبت به مهریه ندارد. همچنین،عدم 
تمکین زن یا نشــوز او نیز مانعی برای استحقاق 
مهریه نیســت.برای دریافت اطالعات بیشتر در 
مــورد موارد عدم تعلق مهریه بــه زن ، به کانال 
تلگرام حقوق خانواده مراجعه کنید.کارشــناس 
مرکز مشــاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه 
خدماتی در زمینه مشــاوره حقوقی تلفنی دینا به 
سواالت شــما عزیزان پیرامون موارد عدم تعلق 

مهریه به زن پاسخ دهند.
قنبرعلی وران، وکیل پایه یک 
دادگستری

شرایط عدم تعلق کامل مهریه به زن

ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

بیماری کبد چرب شامل تجمع چربی در سلول های کبدی می باشد که 
در صورت عدم درمان منجر به فیبروز، ســیروز و حتی سرطان کبد می گردد. از 
سوی دیگر در صورت ایجاد تغییرات در شیوه زندگی، این بیماری قابل برگشت 

می باشد.
 شــیوع بیماری کبد چرب با افزایش سن، بیماری دیابت ، چاقی و باال بودن 

سطح سرمی تری گلیسریدها و چاقی شکمی در ارتباط است.
 معموال بیماران مبتال به کبد چرب عالئم خاصی را تجربه نمی کنند و فقط 
در برخی از بیماران بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، سستی و ناراحتی های شکمی 
بروز می کند. ممکن است در برخی از بیماران کبد کمی بزرگ شود که این مورد 

معموال در معاینات پزشکی مشخص می گردد. 
سازمان غذا و دارویی تا کنون هیچ گونه غذا یا دارویی را برای درمان قطعی 
تایید نکرده است، ولی اصالح شیوه زندگی از طریق رژیم غذایی و ورزش اثرات 

سودمند خود را در درمان بیماری کبد چرب نشان داده است
به همین دلیل مداخالت مرتبط با شــیوه زندگی، تغییــر در رژیم غذایی و 
افزایــش فعالیت بدنی، اولین خط درمانی در کبد چرب غیر الکلی محســوب 

می شود.
درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی:

1- کاهش وزن

 موثرترین راه درمان در بیماری کبد چرب غیر الکلی، کاهش وزن آهسته و 
کنترل شده در طول زمان 11 درصد وزن در 6 ماه می باشد. 

کاهــش وزن ناگهانی منجر به افزایش آســیب هــای کبدی می گردد که 
تاثیر مهمی در کاهش ســطوح آنزیم های کبدی، قند خون ناشــتا و شدت کبد 

چرب دارد.
2- تغییر در نسبت درشت مغذی های رژیم: 

کربوهیدرات منجر به افزایش غلظت انســولین در گردش خون و افزایش 
غلظت تری گلیسرید می شود. همچنین افزایش مصرف کربوهیدراتهای ساده 
به خصوص به شکل نوشابه های غیر الکلی شیرین شده با شکر منجر به چاقی، 
دیابت، ســندرم متابولیک، کبد چرب و افزایش آنزیم های کبدی و بیماریهای 

قلبی می گردد. 
بنابراین توصیه می گردد که مصرف قند ساده و فرآوررده های شیرین شده 
با قندهای ساده مانند نوشابه ها کاهش داده شده و کربوهیدرات غیر قابل هضم 
و فیبرهای تخمیری که در میوه ها، ســبزیجات و نان های سبوس دار و کامل 

یافت می شود، در رژیم غذایی گنجانده شوند.
چربی های موجود در مواد غذایی نیز به عنوان یک عامل خطر مهم در بیماری 
کبد چرب محسوب می شود. لذا کاهش مصرف انواع چربی ها مخصوصا چربی 
های جامد حیوانی و همچنین غذاهای حاوی چربی های ترانس که در غذاهای 

آماده و تنقالت یافت می گردد، به این بیماران توصیه می شود. 
 ۳- افزایش فعالیت فیزیکی:

امروزه توصیه به حداقل ۳1 دقیقه ورزش مداوم با شــدت متوسط ضروری 
اســت . نمونه ای از ورزش های توصیه شــده عبارتند از: پیاده روی تند یا دوی 

آهسته، شنا، دوچرخه سواری در مسیر هموار و طناب زدن مالیم.
روژیار نعمتی، مدیر فروشگاه دارو گیاهی مه گل

مقالهتغذیه در بیماری کبد چرب

راهپیمایی مردم فیروزکوه در محکومیت 
سخنان ترامپ

نمــاز گــزاران فیروزکوهی بعــد از اقامه نمــاز جمعه در 
راهپیمایی سخنان پوچ و بی اساس ترامپ را محکوم کردند.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: شرکت کنندگان در این 
راهپیمایی با شــعار مرگ بر امریکا ، مرگ بر اسراییل ، دستور 
رهبر ما حمایت از ســپاه اســت ؛ حمایت خود را از ســپاهیان 

اعالم کردند.
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عدم وجود مســیر مناسب 
تهدید گردشگری فیروزکوه

از جمله یکــي از مهمترین عواملي که در 
واقــع یکي از عوامل عدم توســعه دسترســي 
عالقمندان به طبیعت در فیروزکوه اســت باید از 
عدم توسعه جاده هاي دسترسي به زیر شیب این 
مناطــق و ارتفاعات و نقاط مهــم آن نام برد هم 
اکنون غالب مسیر هاي منتهي به این نقاط یا کال 
فاقد جاده ارتباطي هســتند یا از جاده مناســب 

برخوردار نیستند.
 این درست است که این عدم دسترسي باعث 
بکــر ماندن و در عین حال حفــظ این مناطق از 
صدمات طبیعت گرد نماها مي شود اما اگر چنین 
نشود و جاده هاي دسترسي احداث نشود و این کار 
احداث با پیش بیني و تمهیدات الزم و بودجه الزم 
از ســوي متولیان با مطالعات قبلي به انجام نرسد 
طبیعتا نباید انتظار داشــت طبیعت گردي در این 
شهرستان توسعه یابد و درآمدزایي صورت پذیرد 
بنابراین بدانید که این نکته بسیار مهمي در توسعه 
طبیعت گردي فیروز کوه خواهد بود در این مورد 
اگر بخواهیم به مثال هایي براي روشــن شــدن 
بیشــتر موضــوع بپردازیم نگاهــي مي کنیم به 
توسعه کامل جاده هاي دسترسي در البرز مرکزي 
که بــا توجه به اینکــه باعث درآمــد اقتصادي 
چشمگیري براي منطقه از سویي شده و از سویي 
دیگر بي برنامگي تقریبي موضوع باعث لطماتي 
نیز شده که اگر از قبل مطالعه مي شد قطعا در حال 
حاضر تماما ســود آوري بــود با کمترین تخریب 
ممکن بنا بر این بیایید قبل از توسعه یا به موازات 
آن ســاماندهي را براي فیروز کوه رقم زنید تا در 

نتیجه آن به توسعه هم برسیم.
علی مقیم

فیروز کوه؛ میزبان روسای 
دانشگاه آزاد

علی اصغر رســتمی، رئیس دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد فیروزکوه از برگزاری نشســت 
مشترک مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی استان در 

قالب شورای روسای دانشگاه خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: 
این نشســت در هفته آتی به ریاست دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد فیروزکوه برگزار خواهد شد. رئیس 
دانشــگاه آزاد شهرستان با اشاره به اینکه ریاست 
این شورا را دکتر آقا میری، رئیس استان تهران به 
عهده خواهد گرفت گفت :بحث و بررسی پیرامون 
مســائل و مشکالت دانشگاه های استان تهران، 

دستور کار این نشست خواهد بود. 

دیدار رئیس بیمارســتان 
امام خمینی بــا امام جمعه و 

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه
به مناســبت عیــد نوروز ،اعیاد شــعبانیه 
وگرامیداشت روز پاسدار ، رئیس بیمارستان امام 
خمینی به همراه جمعی از مسئولین بیمارستانی ، 
بــا حضور در دفتــر امام جمعه و فرمانده ســپاه 
فیروزکوه با آنان دیدار و این ایام را تبریک گفتند 
خبرنــگار جام جــم فیروزکوه: دکتر 
خســروی که به همــراه تعدادی از مســئولین 
بیمارســتان با حضور در دفتر امیری ارجمند امام 
جمعه و ســرهنگ پاسدار درویش متولی فرمانده 
ناحیه مقاومت سپاه شهرستان حضور یافته بودند 
، ضمن تبریک و گرامیداشت این ایام، به تشریح 
برنامه ها ی آتی بیمارســتان پرداخته و همچنین 
مسائل و مشکالت و دغدغه های مردم را بررسی 

و مطرح نمودند.

به گــزارش روابط عمومی شــهرداری 
ارجمند به مناســبت هفته امــداد به بیماران 
سرطانی و به منظور پیشــگیری از بیماران 

ســرطانی با همکاری دفتــر انجمن امداد 
شهرســتان فیروزکــوه   کالس آموزشــی 
در فرهنگســرای ارجمند با حضور  مسئول 

انجمــن امداد ، خانم مســکوب و  ســرکار 
خانــم دکتر زارع نیا  بصــورت رایگان برای 

شهروندان  برگزار گردید.

برگزاری کالس آموزشی به مناسبت هفته امداد به بیماران سرطانی 

مهدی یوســفی جمارانی در حاشیه نشســت با مدیران صنایع در 
شــهرک صنعتی قدیم ، یکی از سیاست های دولت دوازدهم را برقراری 

آرامش مطلوب در بین واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و افزود: تقویت 
و رونــق تولید ملی با حاکمیت آرامش بیــن واحدهای تولیدی و صنعتی 

تحقق می یابد.
خبرنگار جــام جم فیروزکوه: فرماندار فیروزکوه افزود: افزایش 
درآمد و ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی به واردات کاالهای خارجی زمینه 
ســاز رونق تولید ملی به شــمار می رود. وی با اشاره به سیاست  تشویقی 
دولت در حوزه صنعت گفت: اجرای سیاســت های تشــویقی برای جذب 
ســرمایه گذاران و کارآفرینان و تالش برای بــرون رفت صنایع از رکود، 
مهم ترین برنامه دولت در این شهرستان است. جمارانی با اشاره به فراهم 

ساختن زیرساخت های الزم در شهرک  های صنعتی این شهرستان گفت: 
تامین زیرساخت های الزم و تسهیل در امور صاحبان صنایع و بازدیدهای 
مستمر از واحدهای صنعتی و تولیدی از مهمترین برنامه های سال جاری 

خواهد بود.
 در این بازدید فرماندار شهرســتان فیروزکوه ضمن آشــنایی با مراحل 
تولید محصول این شــرکت ها، در گفتگوی صمیمــی با تولیدکنندگان 
خواســتار طرح موانع و مشکالت موجود در بخش تولید شده و دستورات 
از خواســته هــا صــادر  الزم را در برطــرف کــردن پــاره ای 

 کرد.

تحقق رونق تولید ملی با حاکمیت 
آرامش بین واحدهای تولیدی و صنعتی 

یادداشت

7 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

 اگر اهل پیاده روی و گشت وگذار در طبیعت هستید در لزور دو مسیر 
را به شما پیشنهاد می کنم:

1- مسیر امامزاده خوش نام
2- جاده منتهی به منطقه السک

 برای رســیدن به امامزاده خوش نام دو راه پیش رو دارید: یکی از محله 
کشــک ریز و جنب مسجد امام موســی جعفر )ع( و دومی از طریق جاده 
الســک. هرکدام از این راه ها را که برای رســیدن به امامزاده خوش نام 

انتخاب کنید جذابیت و لطف خاص خودش را دارد.
اولی در امتداد دره و رودخانه شــما را با یک راه باریک از میان باغ ها و 
مراتع زیبا عبور داده و به امامزاده می رساند و دومی از طریق جاده السک 

است که از باالی دره عبور می کند.
 در بخشی از جاده یک راه پاکوب از سمت راست به سمت پائین انشعاب 
گرفته و پس از چند دقیقه به امامزاده می رسد. از هرکدام از این دو مسیر که 

بروید حدود 15 تا 2۰ دقیقه راه تا امامزاده در پیش دارید. 
اگر به امامزاده رفتید می توانید از چشــمه آب گوارای آن نیز نوش جان 
کنید. با ادامه مســیر امامزاده به سمت باال کمی جلوتر به یک آبشار زیبا و 
نسبتًا کوچکی می رسید که می تواند مکان مناسبی برای اتراق و استراحت 
باشــد. اگر خواســتید از امامزاده خوش نام به جاده السک و ابتدای تنگه 

برویــد می توانید از راه پاکوب که جلوی امامزاده اســت در جهت جنوب 
خود را به جاده برســانید و یا اگر باالتر از امامزاده و ســمت آبشــار رفتید، 
 از یک محل مناســب با حرکت به ســمت چپ ارتفــاع بگیرید تا به جاده 

برسید.
 اما اگر خواســتید از روستا مستقیم به السک و ابتدای تنگه بروید باید 

ابتدا خود را به جلوی مخابرات لزور برسانید.
 امتــداد خیابانی که مخابرات روســتا در آن قــرار دارد به جاده خاکی 
می رســد که در جهت شــمال غربی ارتفاع گرفته و چند کیلومتر باالتر به 

منطقه السک در ارتفاع 2 هزار و 6۰۰ متر ختم می شود.
 در ابتدای این جاده حدود 1۰۰ متر باالتر آب چشمه از طریق یک لوله 
بــه داخل نهر جریان دارد که می توانید از آب خنک آن برای آشــامیدن و 
ادامه مسیر بردارید. با حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه پیاده روی در این جاده 

به منطقه السک و ابتدای تنگه رودخانه فرح رود می رسید. 
 جاده الســک یک جاده خاکی عریض اســت که تمــام طول آن را با 
خودروی ســواری نیز می توانید طی کنید؛ اما اگر با پای پیاده قدم در این 
جاده بگذارید، درختان بلند سپیدار در دو طرف جاده، باغ های میوه و مزارع 
گسترده و سرسبز کوهپایه ها، مناظر چشم نواز کوه های پیرامون همراه با 
تنفس در هوای پاک دامنه های البرز به یقین لذت این گردش و پیاده روی 

را برای شما دوچندان خواهد کرد.
گزارشگر :حسین مرادپور

روستای لزور، از قطب های گردشگری فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری  ارجمند به مناسبت میالد با سعادت ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز ، شهردار ارجمند و شورای 
اســالمی شــهر به همراه مسئولین شهرستانی از جانباز شــهر ارجمند دیدار و از زحمات بی شائبه این عزیز بزرگوار  در هشت سال  دفاع 

مقدس تقدیر و تشکر نمودند.

دیدار مسئوالن با یک جانباز در روز  والدت حضرت ابوالفضل العباس )ع( 



حجت االسالم امیری ارجمند امام جمعه فیروزکوه در خطبه های نمازجمعه 
با اشــاره به حرکت احمقانه ترامپ بیان داشت: تروریستی خواندن سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی پیامدهای منفی برای آمریکا و متحدانش خواهد داشــت و باید 

پیامدهای آن را بپذیرند.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: استکبار جهانی به سرنوشت کمونیسم دچار 

خواهد شــد. هیچ ســازمان بین المللی اتفاق اخیر در قبال ســپاه پاسداران را تائید 
نمی کند . امروز هشــتگ من_هم_ســپاهی ام مورد اســتقبال بی نظیر کاربران 
فضای مجازی قرار گرفته اســت . روســای جمهور آمریکا همواره به شکست در 
مقابل سپاه پاسداران در برهه های مختلف اذعان دارند . سپاه در تمام مشکالت و 

گرفتاریهای طبیعی کشور در کنار مردم ایران بوده و خواهد بود .

هیچ سازمان بین المللی اتفاق اخیر در قبال 
سپاه را تائید نمی کند 

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

 شنبه 31 فروردین 1398   شماره 5363
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

گلبن عیش می دمد ساقی گلعذار کو
باد بهار می وزد باده خوشگوار کو
هر گل نو زگلرخی یاد همی  کند ولی

حافظگوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو

الف-برخی ضــرورت رعایت 
حجــاب را از منظــر روان شناســی 
مطــرح کرده و به بحث و ارزیابی آن 
پرداختــه اند و با توجه بــه نیازهای 
روحــی و روانی انســان، ضرورت 
رعایت حجاب را برای رشد و ترقی و 

تمرین تعالی او، معرفی کرده اند.
ب-برخــی دیگر حجــاب را به 
عنــوان یک امر فطری، تلقی کرده و 
برای اثبات ادعای خود به شواهدی از 
اوستا، تلمود، تورات و انجیل تمسک 
نموده اند این دســته مدعی هستند 
 که حجاب به عنوان یک اصل مشــترک در تمام ادیان، جایگاه خاصی داشته و 

دارد.
ج-دسته ای دیگر با توجه به فرهنگ مبتذل غرب و رواج برهنگی و آسیب 
های فراوان و پیامدهای منفی آن »که از این رهگذر متوجه قشر حساس خانم 
ها شــده، آمار و ارقام بخوبی آن را نشــان داده و حکایت می کند« به ضرورت 
رعایت حجاب استدالل کرده و آن را حریمی امن برای خانم ها و رشد و سالمت 

خانواده و اجتماع دیده اند و معرفی کرده اند.«
د-عــده ای دیگر حجاب را به عنــوان تکلیفی الهی تلقی کرده و در رعایت 
آن، مثــل ســایر واجبات الهی، خــود و دیگران را ملزم مــی دانند و در انجام 
تکلیف و پوشــش اسالمی از ســرزنش و مالمت مالمتگران و توهین و تحقیر 
این و آن، افســرده و عصبانی نمی شــوند بلکه آن را به عنوان تکلیف الهی که 
باعث عفاف و پاکدامنی افراد و بهداشــت و ســالمت خانواده و اجتماع شده و 
رشــد، ترقی و کمال آنان را به همراه دارد با عشــق و عالقه رعایت می کنند 
 و رعایــت آن را بــه دیگران نیز توصیه نموده و به انجام آن تشــویق و ترغیب

 می نمایند. 
البته طرح و دســته بندی نظریات به معنای مخالفت آنها با یکدیگر نیســت 
به گونه ای که قابل جمع نباشــد. بلکه می تــوان گفت رعایت حجاب را همه 
 قبــول دارنــد منتهی هر دســته از زاویه ای خاص بر ضرورت آن اســتدالل 

کرده اند.
و-در این میان اگر آیات شــریفه قرآن کریــم در ارتباط با مقوله حجاب را 
ارزیابی کنیم متوجه خواهیم شــد که مسأله حجاب و پوشش که به عنوان یک 
پدیــده بحث برانگیــز و جنجالی در دنیای امروزی مطرح اســت امر جدید و 
نوظهوری نیســت که با آمدن دین مبین اسالم، تشــریع شده باشد، بلکه اگر 
نگوییم این مســأله ریشه در فطرت انســان دارد، الاقل می توان ادعا کرد که 
 همــراه با خلقت انســان، حتی قبــل از هبوطش در عالم خاکــی، مطرح بوده

 است.
محمد مرادپور، سرپرست و خبرنگار جام جم در فیروزکوه 

جنبه هاي ضرورت حجاب  
»قسمت چهارم«

مهدی یوســفی جمارانی با توجه به ارســال کمک 
هــای مردمی به مناطق ســیل زده گفت:مردم فیروزکوه 
همچون گذشــته در کنار مسئولین برای کمک به مناطق 

سیل زده ثابت قدم ایستاده اند.
بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری فیروزکوه 
فرمانــدار فیروزکــوه ضمــن قدردانــی از مشــارکت 
مــردم و خیرین شهرســتان گفت:خوشــبختانه در این 
شــرایط حســاس مردم با همدلی و همــکاری یکپارچه 
بــا دولت بــرای حل مشــکالت مناطق آســیب دیده و 
 جبران خســارت ســیل تالش می کنند کــه قابل تقدیر 

است.
وی گفت: اقالمی نظیر ظروف یکبار مصرف، پوشاک، 
آب معدنی، برنج، خرما، چای، پودر شستشــو، شیر خشک، 
روغن مایع، پتو، حبوبات و اقالم بهداشتی از اقالم ضروری 
و مورد نیاز سیل زدگان است که با مشارکت مردم و خیرین 

جمع آوری شده است.
وی با اشــاره به جمع آوری کمک های مردمی توســط 
نهادهای امــدادی اظهار کرد: با همــکاری هالل احمر، 
کمیتــه امداد امــام )ره( و ناحیه مقاومت بســیج ســپاه 
شهرســتان کمک ها جمــع آوری و ارســال کمک ها با 

نظارت ســتاد مدیریت بحران و بــا محوریت هالل احمر 
انجام می شود. 

جمارانــی با تاکید بر ارســال بموقــع و دقیق اقالم به 
مناطــق ســیل زده اظهار داشــت: جمــع آوری کمک 
ها بر حســب نیاز مردم آســیب دیده و ارســال بموقع به 
 مناطق ســیل زده بســیار مهم اســت که باید مد نظر قرار 

گیرد. 
نماینده عالی دولت در شهرســتان افزود: اســتفاده از 
ظرفیت های دستگاه های اجرایی در کنار مشارکت مردم، 
خیرین و ســازمانهای مردم نهاد نیز ضروری اســت که با 

هماهنگی های انجام شــده عالوه بــر حضور نیروهای 
عملیاتی و امدادی در مناطق ســیل زده نســبت به اعزام 

ماشین آالت نیز اقدام خواهد شد.
فرماندار فیروزکوه گفت: پایگاه کشــیک مرکز اداری 
جمعیت هالل احمر آماده دریافت کمک های نقدی و غیر 
نقدی مردمی برای ســیل زدگان است و افرادی که قصد 
کمــک دارند می توانند بــا مراجعه به این مرکز یا از طریق 
شــماره حساب 99999 جمعیت هالل احمر در همه بانک 
ها و همچنین شماره کارت های 61۰4۳۳7999999996 

بانک ملت اقدام نمایند.

مردم و خیرین فیروزکوه، پیشتاز در ارسال کمک به مناطق سیل زده

بخشــی از فعالیت های انجام شده و خدمات ارائه شده از سوی فیروزکوه به 
سیل زدگان به شرح ذیل است:

خبرنگار جام جم فیروزکوه :اعزام دو دستگاه ماشین آالت نیمه سنگین از 
شهرستان فیروزکوه به پلدختر برای امداد رسانی در کنار نیروهای جهادی بسیجی 

شهرستان فیروزکوه
- حضور موکب شــهدای فیروزکوه در اهواز و طبــخ و توزیع غذای گرم برای 

سیل زدگان این شهر
- اعزام یک دستگاه ماشین نیمه سنگین همراه راننده توسط بخشداری ارجمند 

به مناطق سیل زده استان لرستان جهت امداد رسانی
- جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی به سیل زدگان استان های مربوطه، 

در آستان مقدس امام زاده اسماعیل )ع( فیروزکوه
- اعزام گروه جهادی بسیجیان شهرستان فیروزکوه برای کمک به سیل زدگان 
لرستان و حضور نیروهای جهادی فیروزکوه در پلدختر برای کمک به سیل زدگان

- تداوم حضور گروه های جهادی اعزامی از شهرستان فیروزکوه در مناطق سیل 
زده لرستان برای کمک به مردم این استان

- حضور فرمانده سپاه فیروزکوه و گروه جهادی بسیجیان شهرستان فیروزکوه 
در مناطق سیل زده استان لرستان

- مشــارکت گروه های جهادی فیروزکوه در انتقال کمکهای مردمی توســط 
هلیکوپتر برای رساندن به مردم سیل زده ساکن روستاهای فاقد راه ارتباطی زمینی 

در استان لرستان
- اعزام کاروان کمک هاي مردمي شهرســتان فیروزکوه به مناطق ســیل زده 

استان خوزستان توسط موکب اربعین حسیني شهداي فیروزکوه
- ارســال کمک های مردمی اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان فیروزکوه با 

همکاری ادارات دماوند و پردیس به مناطق سیل زده جنوب کشور
- ارســال اقالم ضروری از قبیل آب معدنی ، پتو ، لوازم بهداشتی و خوراکی و ... 

به لرستان و خوزستان.

 بخشی از خدمات فیروزکوه  به سیل زدگان 

ادداشت 
ی


