
یکشنبه   25  شهریور 1397  |   6 محرم 1440  |  16 سپتامبر 2018  |  سال نوزدهم، شماره 5203

 اهدای خون از سوی
 300 شهروند فیروزکوهی

عدم آسفالت خیابان »شهید فامیلی« 
سوهان روح شده است 

بعد از اتمام پروژه های مسکونی ایثار و آتیه سازان طارس و سکنا گزیدن تدریجی بسیاری از خریداران و مستاجران در این پروژه ها ، با توجه 
به نزدیک بودن این مناطق به منطقه شــهری موضوع نبود امکانات رفاهی و خدماتی برای آنان مانند ســکنه دشــت ناصر ملموس و مشــهود 

نبوده اما عدم آسفالت و جدول کشی این منطقه به سوهان روحی برای سکنه این منطقه تبدیل شده است. 
با توجه به مشکالت مالی شهرداری ، تشدید فشار عمومی برای آسفالت این منطقه ، برای کاسته شدن از این هزینه ، رایزنی هایی از سوی 
چند عضو شورای اسالمی شهر و مسئولین شهرستانی با وزارت راه و شهرسازی آغاز و مقرر گردید سهم مشخصی از قیر یارانه ای را بدین 

منظور اختصاص دهند .
زمان ایلکا  نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت : در آخرین جلسه مشترکی که بین ...
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ضرورت استفاده از متون معتبر در مداحی های 
درخشش بانوان شناگر فیروزکوه در استان تهران محرم

 شرکت حمل و نقل »نگین آذین 
ترابر« افتتاح شد 

شرکت حمل و نقل نگین آذین ترابر به مدیریت و سرمایه 
گذاری ســید احمد حســینی واقع در خیابان 45 متری 
افتتاح و با دریافت کد منحصر به فرد از جانب ســازمان 
راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای و با دریافت بارنامه از 
انجمن موسســات و شرکت های حمل و نقل شهرستان 
 هــای فیروزکــوه و دماوند رســما فعالیت خویش را آغاز

 نمود. 
ســید احمد حســینی که پیش از این چند ســال به عنوان 
مدیر شرکت حمل و نقل حامد بار در شهرستان فیروزکوه 
فعالیــت می کــرد بعد از جمع آوری شــعبه مذکور و بعد از 

دوری یک ساله از... 3 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

فعالیت مطلوب اداره 
 راهداری فیروزکوه 

در تامین امنیت جاده ها 

 تاثیر ویتامین آ
 بر سالمت افراد

ویتامین آ در تشکیل هورمون پروژسترون نقش دارد 
و در درمــان ناراحتــی های چشــمی و آب مروارید، 

راشیتیســم، زخمها و سوختگی های مفید و ...
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4
فیروزکوه

رئیس جدید اداره ارشاد شهرستان معرفی شد 
صفحه 2
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2ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

حضور اعضای شورای استان تهران در فیروزکوه :در تاریخ 12 
شــهریور اعضای شــورای اسالمی استان تهران به فیروزکوه سفر کرده و در 
جلسه مشترکی که با اعضای شورای شهرستان در محل فرمانداری داشته 

در خصوص برخی از مسائل تبادل نظر کردند.
یــک اقدام مناســب ترافیکی : بازســازی وتجهیزعالیم ترافیکی 
وهشداردهنده در شهرتوسط سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری انجام 

شد.
موفقیت بــرای کوهنورد فیروزکوهی: رامین ذبیــح زاده بازیکن 
ارزشــمند تیم فوتبال پیشکســوتان فیروز نوین به قله 5671 دماوند از مسیر 

دشوار و سخت جبهه شمالی صعود کرد. 
نتایج کســب شــده برای تیم آفاق : درهفته سیزدهم دوربرگشت 
مســابقات لیگ برترتوابع فوتبال اســتان تهران درچمن مصنوعی آزادگان 
آفاق بانتیجه2بر صفر سهنداسالمشــهر راشکست داد این تیم همچنین در 
این تورنمنت ورزشی با نتیجه 2 بر 1 از تیم زیبا پردازان نور شکست خورد.

افتخاری ارزشــمند برای فوتبال پایه شهرستان فیروزکوه: 
ابوالفضــل صداقت نیا، گلرمدرســه فوتبال آفــاق فیروزکوه به تیم منتخب 

زیر12سال استان تهران راه پیداکرد.
برگزاری یادواره شهدای روستای اندریه : به منظور گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدای گلگون کفن روســتای اندریه مراسمی با حضور سردار 

رودکی در مسجد این روستا برگزار شد.
برگزاری مســابقات انتخابی بخش مرکزی : مسابقات انتخابی 
روســتایی بخش مرکزی در رشــته پینگ پنگ آقایان در تاریخ 97/6/16 در 
ســالن شــهید مطهری فیروزکوه برگزار شد که در پایان آقایان رحیم قوامی 
تبار نفر اول ، رضا افشــار نادری نفر دوم از روســتای مزداران و هادی یحیی 

از انزها نفر سوم این مسابقات شدند. 

نبود ســرعت گیر مناسب و احتمال افزایش خطر جانی :در مسیر 
شــمال به تهران و در محدوده میدان ســپاه به دلیل عمر زیاد ســرعتگیر و شارژ 
نشــدن روکش آن ،اصال هیچ عامل بازدارنده ای برای کاســته شدن از سرعت 
وجود ندارد ، ضمن اینکه در آستانه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید 
هستیم ورفت وآمد دانش آموزان و ساکنین این محدوده به سمت مدرسه بسیار 
خطر ساز است. همچنین در جاده قدیم مازندران به دلیل نداشتن سرعتگیرگاهب 
شــاهد تصادف هســتیم. از شورای ترافیکی و شهرداری تقاضای رسیدگی به 

موضوع را داریم.
اسکندری 
کالفگی یک شــهروند از بوق اشغال مکرر 118 :شهروندی هستم 
که بر حسب اضطرار ، حاجت و نیاز مبرم به شماره تلفنی با سامانه 118 شهرستان 
تماس گرفتم ،با توجه به اینکه چندین اپراتور در این مرکز مستقر و در صورت 
مشــغول بودن یک اپراتور تماس ورودی به صورت خودکار به اپراتوری دیگر 
ســوییچ می شــود اما متاســفانه در حدود 10 دقیقه تمامی خطوط اشغال بوده 

است.
 امضای محفوظ

پیاده رو های خیابان ۴۵ متری یا پارکینگ عمومی :با توجه به اینکه 
برخی از نقاط پیاده رو های خیابان 45 متری کانون خدمات پشــتیبانی و فنی 
خودرو ها می باشــد  انتقال خودرو به پیاده رو و انجام عملیات تعمیراتی در آن 
برای عابرین مشــکالت فراوانی به وجود آورده اســت. از راهنمایی و رانندگی 

تقاضای رسیدگی و اعمال قانون داریم.
حسینی 

گالیه از تاکســی های درون شــهری : طبق گفته شهروندی برخی از 
رانندگان تاکسی از قبول اسکناس کمی مستهلک امتناع کرده و به خاطر این 
موضوع به مسافرین نیز هجمه هایی وارد می کنند ،از سازمان مدیریت حمل 

و نقل عمومی شهرداری فیروزکوه تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم. 
یک تماس 
تشــکر و قدردانی :از مهندس باطبی مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و 
نقل عمومی شــهرداری فیروزکوه ،جناب آقای شــاه حســینی و دیگر دست 
اندرکاران این حوزه اوال به سبب حسن خلق و تکریم ارباب رجوع و ثانیا اهتمام 
و توجه به نصب تابلوهای مسیریابی در مکان های مهم شهر و محدوده خیابان 

45 متری تشکرو قدردانی می کنیم.
حسینی

 

رئیس جدید اداره ارشاد شهرستان معرفی شد 
طی حکمی از سوی احد جاودانی مدیر 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
تهران  ، امیر اســماعیل پور روشن به 
عنوان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی شهرســتان فیروزکــوه 

منصوب شد.
این مراســم با حضور علیرضا فارسی 
معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ 
وارشاد اسالمی استان تهران و جمعی 
از هنرمنــدان وخبرنگاران در ســالن 
اجتماعات اداره ارشــاد شهرســتان 
برگزار شــد. فارســی دراین مراسم با 
اشــاره به اینکــه فرهنگ ما فرهنگ 
اســالمی اســت گفت : همه هدف در 
راســتای فرهنگ سازی باید به سمت 

انســان سازی باشــد . وی در ادامه با 
اشاره به اینکه مدیران باید خدمت در 
دســتگاه های اجرایی را یک توفیق 
الهی بدانند، تصریح کرد: تصدی آقای 
فــرزان در دوران خود بســیار خوب و 

بدون تنش و حاشــیه بود. آقای فرزان 
از نظر ما هنوز هم یک مدیر هســتند 
وی از زحمات ایشــان تشــکر نمود. 
همچنین در ادامه در خصوص معرفی 
امیر اسماعیل پور روشن گفت: ایشان 

از کارمندان رســمی اداره کل هستند 
که 20 ســال سابقه دارند و جانشین و 
معاون شهرستان رباط کریم بودند.در 
ادامه خبرنگاران ، هنرمندان وپرسنل 
اداره ارشاد شهرستان هر کدام از تالش 
شبانه روزی ودلسوزانه آقای فرزان در 
دورا ن مدیریــت تشــکر کردنــد 
وهمچنین برای آقای پور روشــن به 
عنوان سرپرست جدید این شهرستان 
آرزوی توفیق داشــتند. در پایان این 
مراسم حکم انتصاب سرپرست جدید 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان فیروزکوه توسط علیرضا 
فارســی به امیر اسماعیل پور روشن 

تقدیم شد.

چند خط خبر حرف حساب

تیم شنای دختران شهرستان فیروزکوه که به مناسبت 
گرامیداشت هفته دولت در مسابقات شرق استان تهران 
به صورت انفرادی شــرکت کرد با کســب مدال طالی 
ماهور ارجمندی دو مدال نقره آیناز نیکبخت و دو مدال 
برنــز آال غفاری نژاد وهمچنین کســب مقام چهارمی 
فاطیما اسفندیارومقام پنجمی نیایش آهنگر به کار خود 

پایان داد.
نرگس نیکوپور نایب رئیس هیئت شــنا ضمن تشکر و 

قدردانی از زحمات جناب آقای کاظم شــادمهر رئیس 
اداره ورزش و امور جوانان شهرستان فیروزکوه که این 
بســتر را برای تیم شــنا دختران فراهم نمودند تا بعد از 
سه سال انجام تمرینات تیمی برای سه دوره مسابقات 
استانی روی سکو برویم و برای اولین بار در تاریخ شنای 
دختران فیروزکوه به مدال طالی مسابقات شرق استان 
تهران در50متر قورباغه دست بیابیم ورکورد این دوره 

از شنا را در اختیار بگیریم.

آقایــی رئیــس اداره راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
شهرســتان فیروزکوه، فرازی مدیر جهاد کشــاورزی و 
محمد رضا بنار رئیس آموزش و پرورش شهرســتان به 
عنوان سه مدیر نمونه هفته دولت در شهرستان فیروزکوه 

معرفی شدند.
آقایی رئیس اداره راهداری شهرستان فیروزکوه ضمن 
تشــکر از بذل توجه مردم شهرســتان به این نهاد و ثبت 
نظر رای اعتماد آنها در ســامانه فرمانداری فیروزکوه به 
فیروز پرس گفت :این نهاد در طول یک سال گذشته در 

دو نیمه گرم و سرد سال فعالیت های مناسبی در خصوص 
فراهم آوردن امنیت مناسب برای جاده های شهرستان 
انجام داده است. وی افزود :نیروهای این نهاد در فصول 
سرد سال عالوه بر اهتمام به وظایف محوله خویش در 
مواقع برف و یخ زدگی تمام ادوات خویش را برای تسهیل 
در روند آمد و شد گسیل کردند .وی فعالیت هایی چون 
لکــه گیری محور های روســتایی ،نصب تابلو ، نصب 
نیوجرسی،تســطیح و رگالژ مســیر های روســتایی و 
بزرگراهی، شستشوی تابلو ها و نیوجرسی ها و پاکسازی 

حریم جاده و جمع آوری زباله ها را گوشه ای از اقدامات 
این نهاد دانست و گفت : علی رغم کمبود اعتبارات بحمد 
اهلل با مدیریت مناسب منابع موفق شدیم تا حد مناسب 
رضایت شــهروندان عزیز را جلــب کنیم. رئیس اداره 
راهداری فیروزکوه در خصوص روند عمرانی چهار بانده 
شدن محور فیروزکوه و سمنان گفت : عملیات عمرانی 
حوزه اســتحفاظی شهرســتان فیروزکــوه در حیطه 
اختیارات اداره راه و شهرسازی بوده و بعد از اتمام پروژه 

فرآیند نگهداری آن به این نهاد واگذار می شود.

درخشش بانوان شناگر فیروزکوه در استان تهران 

فعالیت مطلوب اداره راهداری فیروزکوه در تامین امنیت جاده ها 

شما هم  می توانید از طریق تماس یا ارسال پیامک 
به شماره های 09122۴7219۴   

09383۴78096 و 0910976802۵ مسائل و 
مشکالت شهری را برای درج در روزنامه جام جم 

اطالع رسانی کنید.

300 نفــر از مردم فیروزکوه خون خود را 
به نیازمندان اهدا کردند.

رئیس جمعیــت هالل احمر فیروزکوه 
گفت : پایگاه انتقال خون ســیار استان 
تهران از روز چهادهم وپانزدهم شهریور 
سال جاری به مدت دوروز در شهرستان 
فیروزکوه اســتقرار یافتند واز متقاضیان 
اهداء خون ، خون گرفتند . اکبر اسفندیار 
اظهار کــرد: شهرســتان فیروزکوه از 

داشتن پایگاه انتقال خون ثابت محروم است و پایگاه انتقال خون استان تهران 
دو بار در سال در این شهرستان حضور می یابد.

اهدای خون از سوی 300 شهروند 
فیروزکوهی
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه 3
روند انتخابی نظام کشور، رو به پیشرفت است

 اعضای شورای اسالمی استان تهران 
به منظور بازدید و بررســی مســائل و 
مشکالت شهرســتان فیروزکوه، 12 
شهریور به این شهرستان سفر کردند.

مهدی یوســفی جمارانی، در نشست 
مشترک شورای اسالمی استان تهران 
با مسئوالن و شورای اسالمی فیروزکوه 
با تاکید بر اهمیت شــوراهای اسالمی 
افــزود: مجموع اقدامات شــوراهای 
اســالمی حاکــی از ارجحیــت منافع 
کشــور، شــهر و منطقه بر منافع فردی 
اســت و رونــد انتخابی نظام کشــور، 

روندی رو به رشد و پیشرفت است.
نماینــده مردم فیروزکــوه و دماوند در 
مجلس شــورای اســالمی نیز در این 
نشست بیان داشت: عملکرد و اقدامات 
شورای اسالمی استان تهران، الگوی 
نیکویی برای اســتان های دیگر کشور 
بوده است.قاسم میرزایی نیکو در ادامه، 
ابراز کرد: دولت در این تفکر بوده است 
که شــوراها نقد می کنند و امور را مورد 
بررســی قرار می دهنــد، اما در دوران 
اصالحات، نتایج مثبت حضور شوراها 

بخوبی نمایان شده است.

وی با اشــاره به نقش ویژه شــوراهای 
اسالمی، تصریح کرد: شوراها می توانند 
مشــکالت قانونــی را به کمیســیون 

مربوطه در مجلس منتقل کنند.
وی همچنین ادامه داد: بررســی موانع 
در مســیر راه اندازی پروژه ها از دیگر 
وظایف شوراهاســت کــه می توانند با 

پیگیری، آنها را مرتفع کنند.
میرزایی نیکو اظهار داشــت: فیروزکوه 
ظرفیت باالیی در عرصه گردشگری، 
کشــاورزی و دامداری دارد؛ همچنین 
اولین شــهری اســت که بعد از تهران 

می تواند صنایع را در خود جای دهد.
الهام فخاری، رئیس شــورای اسالمی 
استان تهران هم با اشاره به اهمیت این 
نشســت، بیان داشــت: در این جلسه 
مســائل، چالــش هــا و فرصت های 
پیشرفت شهرستان فیروزکوه در بخش 
های کشــاورزی، محیط زیست، حمل 
و نقــل و ترافیــک و راه و شهرســازی 
شد.شهرســتان  خواهــد  بررســی 
فیروزکوه با 40 هزار نفر جمعیت، دارای 
دو بخش مرکزی و ارجمند در شــمال 

شرقی پایتخت واقع شده است.

بعد از اتمام پروژه های مســکونی ایثار و آتیه ســازان 
طارس و سکنا گزیدن تدریجی بسیاری از خریداران و 
مســتاجران در این پروژه ها ، با توجه به نزدیک بودن 
ایــن مناطق به منطقه شــهری موضوع نبود امکانات 
رفاهی و خدماتی برای آنان مانند ســکنه دشــت ناصر 
ملموس و مشهود نبوده اما عدم آسفالت و جدول کشی 
این منطقه به ســوهان روحی برای ســکنه این منطقه 

تبدیل شده است. 
با توجه به مشــکالت مالی شــهرداری ، تشدید فشار 
عمومی برای آســفالت این منطقه ، برای کاسته شدن 
از این هزینه ، رایزنی هایی از سوی چند عضو شورای 
اســالمی شهر و مســئولین شهرستانی با وزارت راه و 

شهرســازی آغاز و مقرر گردید ســهم مشخصی از قیر 
یارانــه ای را بدیــن منظور اختصاص دهند .زمان ایلکا  
نیــز در ایــن خصوص به خبرنــگار ما گفت : در آخرین 
جلسه مشترکی که بین مسئولین شهرستانی و کشوری 
در ایــن خصــوص تشــکیل گردید مقرر شــد با نگاه 
کارشناســانه و برآورد هزینه مقدمات مرتفع ســازی 
موضوع را فراهم آورند که هنوز چیزی به ما واصل نشده 
اســت. وی با اشــاره به اینکه واقعیت و اصل موضوع 
آســفالت این منطقه بر عهده تعاونی های آتیه ســازان 
طارس و تعاونی ایثار اســت گفت :با توجه به مســتولی 
شدن مشکالت مالی بر تعاونی های مذکور و نیز افزایش 
نارضایتی عمومی سبب شده است شهرداری وارد عمل 

شــده و با رایزنی های اســتانی و کشــور بخشی از این 
هزینه را از طریق مبادی استانی و کشوری تامین کند 
که متاســفانه تا کنون توفیقی حاصل نشــده اســت. 
موضوعات بیان شــده توســط رئیس شورای اسالمی 
شــهر با عطف به فعالیت ها و رایزنی های انجام شــده 
جای بســی تشکر داشته لذا از ریاست شورای اسالمی 
شــهر وجناب آقای مهندس پرج شــهردار دلســوز 
وپرتــالش انتظار مــی رود برای رفاه ســاکنین این 
مجموعه وهمچنین برای جلوگیری از گردوغباری که 
به سالمت آنان آسیب می رساند نسبت به آسفالت این 
محدوده به هر طریق ممکن تا قبل از سرمای زودرس 

اقدام نمایند.

سالیان سال است و اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم از زماني 
که انسان به ذات حقیقي و ارزش وجودي خود پي برد 
همواره از عشق سخن مي گوید و مقصود خود را از این 
واژه جادویي در قالب هزاران هزار کتاب و دلنوشــته به 
زبان آورده اســت . بســیاري از فالسفه و عرفاي بنام بر 
این اعتقادند که عشق، حقیقتي است که در تمام ذرات 
وجود عالم جریان و سریان دارد . در هوا ، در سنگ، در 
ذرات اتم و درواقع حقیقت ، عشــق اســت و آنچه غیر از 
عشق مي بیني مجازي است و طبق این حقیقت حضرت 

موالنا مي فرماید :
» عشق بحري ، آسمان بر وي کفي                چون زلیخا 

در هواي یوسفي«
از نظر عارف آســمانها و زمین و همه عالم طبیعت به 
منزله کفي اســت بر روي دریا که آن دریا همان عشــق 
است . در این باب حافظ شیرازی نیز چنین مي فرماید 

که :
» رهرو منزل عشــقیم و ز ســرحد عدم              تا به اقلیم 

وجوداین همه راه آمده ایم «
در اینجا تعبیر شاعر بر این است که از عدم و نیستي تا 
وجود و هستي این محبت و عشق ذات اقدس الهي بود 

که ما و عالم هستي را امکان حیات بخشید . دیلمي نیز 
از قــول مکــي درباره اصل محبــت مي گوید : محبت 
چیزي اســت که به علت لطافت معنا در قلب وارد مي 
شود و این لطافت از جانب محبوب به او تعلق مي گیرد 
و اولین نسبتي که از محبت در قلب آشکار مي شود سه 
معنا دارد که عبارت اســت از : اســتمرار یاد محبوب ، 

آرزوي مالقات محبوب و شادماني به هنگام یاد او.
در رفتارشناسي کائنات از دیدگاه موالنا نیز چنین بر مي 
آید که آنچه که به عنوان رفتار کائنات تعبیر مي شود و 
به عنوان رفتار طبیعت و طبایع اشیا مي شناسیم ، عادت 
خداوندي است که بر اراده الهي جاري است و این برنامه 
خداوندي براي مدیریت عالم هســتي اســت و چون 
فرماندهي بر روي عادات نشســته اســت و آنها را مي 
گرداند و محوریت اصلي این چارچوب و قوانین حاکم 
بر عالم هستي نیز بر محور عشق الهي استوار است ، در 
ادامه موالنا کنش دروني هستي را عشق مي داند و راه 
رهایي و جاودانگي را عاشــقي مي شناســد و در نتیجه 
زماني که خود را با این کشــش و کنش عظیم جهان 
هســتي پیوند مي دهیم از همه محدودیت هاي فردي 
و ظاهري رهایي مي یابیم و به جان جهان مي پیوندیم 

.
ابن عربي نیز معتقد اســت حرکتي که در این عالم به 
وجود آمد و باعث شــد نظام عالم هســتي به وجود آید 
برخاسته از عشق است ، عشقي که خداوند به طور اولي 
دارد و دیگــر موجــودات و علل طبیعي به یمن محبت 
الهي واجد آن هستند و ایشان در کتاب فصوص الحکم 
نیز چنین آورده اســت که : اگر چنین محبت و عشــقي 
نبــود ، هرگــز عالم و جهان هســتي ظهور نمي یافت .

بســیاري از صاحــب نظران بر ایــن اعتقادند که هیچ 

حرکتي در عالم هســتي بدون درون مایه عشق انجام 
نمــي گیرد و اگــر این مایه را در کام موجودات نریخته 
بودند ، هستي در سکون کامل بود . یعني همه موجودات 
در همان نقطه اولیه وجود مانده بودند . سپس مي گویند 
که این عشــق و این مایه دوطرف دارد ، یک طرف آن 
معشوق و طرف دیگر آن عاشق است . نیروي حرکت 
تمام هستي عشق است پس همه هستي عاشق هستند 
و همه ایشــان یک معشــوق واحد دارند که اگر تعدد 
معشــوق بیش از یک بود حرکت این نظام با این نظم 
محال بود و در این باب خداوند در سوره انبیاء چنین مي 
فرماید که: اگر دو الهه، معبود و معشوق بود ، در اوضاع 
و احوال جهان تقســیم و نزاعي پیدا مي شــد . در سوره 
یس نیز آمده اســت : »کل في فلک یســبحون« و در 
تفسیر این آیه شریفه این معني تعبیر مي شود که تمام 
موجــودات عالم حرکت طواف گونــه دارند و در حال 
چرخشند اما این چرخش باید حول یک محور باشد که 
آن محور همان معشوق واحد است که کل عالم به دور 
آن مي چرخد و این چرخش در عین حال حرکت رو به 
جلو نیز دارد و ســکون و ایســتایی برایش تعریف نشده 
اســت که در نهایت روزي ذره ذره عوالم هســتي را به » 
الي ربک منتهي « آغوش قدرت بی بدیل حضرت حق 
بر مي گرداند و آن روز ، روز ظهور همه حقایق اســت و 
در آیه شــریفه » انا هلل و انا الیه راجعون« نیز به نوعي 
دیگر وجود بشر را از حق تعالي و در نهایت بازگشت ما 

را به سوي او عنوان نموده است .
ادامه دارد ....

تقدیــم به ســاحت مقدس امــام زمــان ارواحنا فدا                                                                                                                                              
  به امید گوشه چشمي ...                                                                                                                                            
  محمد مهدي شیخ عطار

مســابقاتی در روز پنجشــنبه مورخ 15 شهریور در 
سالن وزنه برداری برادران شهید عروجی شهرستان 
برگــزار گردید که نتایج مســابقات بدین به شــرح 

می باشد:
در مســابقات دارت با حضور 8 شــرکت کننده که در 
نهایــت اســفندیار فالحیان از روســتای نام آور و 
مصطفی دهینی از روســتای دهین به فینال راه پیدا 

کردند و در پایان اســفندیار فالحیان از روســتای نام 
آور قهرمان مســابقات دارت گردیده است. 

در مســابقات مچ اندازی که به سرپرستی ایمان پور 
عرب و با مسؤلیت حامد خدامی برگزار گردید، وحید 
بندپی از روســتای طــارس در وزن 100 کیلوگرم ، 
یونــس فالحیــان در وزن 90 کیلو گرم ، موال عرب 
در وزن 85 کیلوگــرم و ایمــان پور عرب در وزن 80 

کیلو گرم از روســتای نام آور به مقام قهرمانی دست 
یافتند.

 در مســابقات فوتبال دســتی نیز با حضور 7 تیم که 3 
تیم از نام آور ، 2 تیم از روســتای دهین و یک تیم از 
طرود و مزداران به سرپرســتی حســن نام آور برگزار 
شــد که در نتیجه تیم نــام آور الف )مرتضی عرب و 

پیمان پور عرب( به مقام قهرمانی رســیدند.

معجزه عشق

 صف آرایی ورزشکاران روستایی فیروزکوه 

عدم آسفالت خیابان »شهید فامیلی« سوهان روح 
شده است 

 شرکت حمل و نقل »نگین آذین ترابر« افتتاح شد 
شرکت حمل و نقل نگین آذین ترابر به مدیریت و سرمایه 
گذاری سید احمد حسینی واقع در خیابان 45 متری افتتاح 
و با دریافت کد منحصر به فرد از جانب سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای و با دریافت بارنامه از انجمن موسسات 
و شــرکت های حمل و نقل شهرســتان های فیروزکوه و 
دماوند رسما فعالیت خویش را آغاز نمود. سید احمد حسینی 
که پیش از این چند سال به عنوان مدیر شرکت حمل و نقل 

حامد بار در شهرستان فیروزکوه فعالیت می کرد بعد از جمع 
آوری شعبه مذکور و بعد از دوری یک ساله از صنعت حمل 
و نقل شهرســتان با افتتاح و راه اندازی این مرکزدوباره به 
حمل و نقل شهرســتان بازگشــت. الزم به ذکر است سید 
احمد حســینی از بنیان گذاران انجمن صنفی موسسات و 
شرکت های حمل و نقل بوده که در طول چند سال متمادی 

نیز ریاست این انجمن را بر عهده داشت.

قسمت اول
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تاثیر ویتامین آ بر سالمت افراد

ویتامیــن آ در تشــکیل هورمون پروژســترون نقــش دارد و در درمان 
ناراحتی های چشــمی و آب مروارید، راشیتیســم، زخمها و سوختگی 

های مفید و سودمند است.
ویتامیــن آ جــدار مویرگها را تقویت می کند و در نتیجه از عوارض قلبی 

عروقی جلوگیری می نماید و باعث تنظیم فشــار خون می شود.
 کمبود این ویتامین موجب اختالل بینایی می شــود و بیماری شــب 

کوری نیز به دلیل کمبود ویتامین آ می باشــد.
 ویتامین آ باکتری ها و عفونت ها را از بین می برد وبه تشکیل استخوان 

هــا و دندان ها کمک می کند.
 کمبود این ویتامین برای کســانی که مقاومت بدن شــان در مقابل 
میکروب ها کاهش یافته اســت یا بیمارانی که دســتگاه گوارشی آنها 
چربی را به خود جذب نمی کند موجب افزایش سرطان کوری ذات الریه 
 عفونــت مزمــن کلیــه و مجــاری ادراری و بیمــاری پروســتات

 می شوند.
همچنیــن کبــد می تواند برای مصرف یک ســال بعد یک ســال بدن 
ویتامین آ ذخیره کند. کمبود آن در بدن باعث یرقان، ســردرد و عدم 

رشــد طولی استخوان ها در کودکان می باشد. 
در صورت تغذیه مناســب ویتامین آ باعث برق و جالی موها می شــود 
از چروکیدگی پوســت صورت و دســت و اختالل در حس چشــایی و 

بینایی جلوگیری می کند.
 ویتامیــن آ بــه مقــدار فراوان در لبنیات: پنیر، کره تازه، زرده تخم مرغ، 
جگر گوســاله، گوشــت مرغ، گوشــت گاو و ماهی، جوانه گندم، قارچ، 
کلم، طالبی، قلوه، ســبزیجات: جعفــری، کدوتنبل، فلفل دلمه قرمز، 
هویج، اســفناج شــاهی و کاهو، موز، زردآلو، خربزه، گیالس، پرتقال، 

هلو، خرما و همچنین در روغن زیتون موجود می باشــد.
روژیار نعمتی، مدیر فروشــگاه دارو گیاهی مه گل

توجه به قوانیــن راهنمایی و رانندگی؛ 
اصلی اجتناب ناپذیر در محرم 

همزمان با ایام محرم و عزاداری ســرور و ســاالر شهیدان سرگرد روح 
اهلل روزبه فرمانده پلیس راهور شهرستان فیروزکوه ضمن عرض تسلیت 
بــه همیــن مناســبت در مصاحبه ای اجمالی ضمــن دعوت از تمامی 
همشــهریان عزیز به رعایت قوانیــن ترافیکی نکاتی را درباره برپایی 

نظم و آرامش  یاد آوری کرد. 
ســرگرد روزبه گفت :با توجه اینکه پوشــش اکثر عابرین و شهروندان 
محترم در شــب های این ماه تیره و مشــکی بوده از تمامی شــهروندان 
محترم تقاضا می شــود از محل هایی که دارای روشــنایی مناسبی بوده 
تردد کرده و رانندگان عزیز نیز با سرعت مطمئنه برانند .وی با اشاره به 
اینکه هیات امنای حســینیه ها و تکایا نیز باید ســهم ارزنده ای در این 
ایام ایفا کنند گفت : از تمامی متولیان و بانیان مجالس عزاداری تقاضا 
می شــود در صورت نصب داربســت ،آن را در محدوده تردد همشهریان 
و خودروهــا قــرار نــداده که در صورت بروز حادثه اثرات آن متوجه آنان 
نشود. رئیس پلیس راهور شهرستان تصریح کرد : دسته های زنجیر یا 
ســینه زنی در حین عبور از خیابان ها حتما خالف جهت ترافیک حاکم 
حرکت کرده و با گســیل نمودن نیروهای انتظاماتی خویش در ابتدا و 
انتهای دسته مانع از انسداد و بروز ترافیک شوند. وی با اشاره به اینکه 
شــیوه توزیع نذورات در بین عزاداران نیز می تواند ترافیک ســاز باشــد 
گفت :از تمامی  افراد یا ایســتگاه هایی که قصد انجام چنین امر خیری 
را دارند تقاضا می شود برای این کار وارد شریان اصلی نشده و در محل 
اسکان خود این عمل را انجام دهند. وی در پایان تقارن ایام تعطیالت 
تاسوعا و عاشورای حسینی ، شروع سال تحصیلی جدید و اتمام مسافرت 
های تابستانه را مزیدی بر توجه شهروندان به قوانین ترافیکی و راهنمایی 
و رانندگی دانست و گفت : از تمامی شهروندان و رانندگان عزیز تقاضا 
می شــود توصیه های ترافیکی این ایام را به منظور هرچه با شــکوه تر 

برگزار شدن مراسم اقامه عزای امام حسین »ع« جدی بگیرند.

ضرورت استفاده از متون معتبر در مداحی های محرم
دکتر علی صالحی دادســتان و مدعی العموم شهرســتان 
فیروزکوه در گفتگویی با خبرنگار ما ضمن عرض تســلیت 
فرا رسیدن ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان و با آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات مردم فهیم و متدین شهرستان به 
همــکاری و آمادگــی مناســب نیروی انتظامی و ســپاه 
پاســداران با دســتگاه قضایــی به منظــور تامین امنیت 

شهرستان اشاره کرد.
وی گفت :در این خصوص هماهنگی الزم با نیروی انتظامی 
و سپاه پاسداران انجام شده تا  امنیت و شکوه برگزاری این 
مراســم مانند سنوات گذشــته حفظ شود. دکتر صالحی با 
اشــاره به اینکه تامین امنیت منازل ، حســینیه ها و تکایا از 
اولویت های اصلی این ایام محســوب می شــود افزود :بی 
شــک همکاری مردم فهیم شهرستان نیز عاملی بر تامین 
امنیت بیشــتر خواهد بود ، عضو شــورای تامین شهرستان 

استفاده از متون معتبر و پرداختن به اهداف نهضت حسینی 
و خودداری از بیان مطالب تفرقه انگیز توســط مداحان را 
موضوعی ضروری دانست و تاکید کرد : اعمال نگاه مناسب 
و کارشناســانه در متون مداحان امری ضروری و اجتناب 

ناپذیــر بــوده و امید می رود با اهتمام به این موضوع وحدت 
جامعه اســالمی بیش از پیش حفظ شــود. صالحی نظارت 
شبکه بهداشت بر نذورات و مراسمات طعام دهی را واجب 
دانست و تاکید کرد :به غیر از فراهم آوردن امنیت عمومی 
شهرستان مسئولین بهداشتی نیز باید بر شیوه صحیح طبخ 
غذا و اســتفاده از مواد اولیه ســالم نظارت کرده تا خدای 
ناکرده ســالمت جســمانی عزاداران حسینی به مخاطره 
نیفتد. دادستان شهرستان در پایان اخذ مجوز ایستگاه های 
صلواتی از شــهرداری را الزم دانســت و گفت : از تمامی 
خادمین حسینی که با خلوص نیت اقدام به برگزاری چنین 
ایســتگاه هایی نمودند نیز تقاضا می شود ضمن هماهنگی 
های الزم با شهرداری ،به گونه ای خدمات خویش را ارائه 
کنند تا خدای ناکرده عرصه برای عابرین و خودروها تنگ 

نشود.

رئیــس اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســتان فیروزکــوه گفــت: همــه 
دســتگاههای اجرایــی وعضو مدیریت 
بحران به استناد تبصره ذیل ماده 47 قانون 
حفاظــت وبهره برداری از جنگلها ومراتع 
کشور موظفند در زمان بروز حریق در منابع 
ملــی امکانات ونیروی خــود را در اختیار 
منابع طبیعی شهرســتان قرار دهند، چرا 
کــه صیانــت از این منابع مهــم حیاتی 
وخدادادی وظیفه ملی وانســانی همه ما 

خواهد بود.
جمشــید جویباری اظهار کرد: با عنایت به 
اعمــال مدیریت َچرا و وقوع بارشــهای 
مطلوب ســال جاری که پوشش گیاهی 
مناسب در مراتع و جنگلهای شهرستان را 
در پی داشته است یکی از مهمترین دغدغه 
های مدیریت شهرســتان در تابســتان 

امسال جلوگیری از وقوع آتش سوزی در 
اراضی ملی شهرستان است که باید همه 
مسئولین بویژه مردم عزیز به این موضوع 

توجه جدی داشته باشند .
رئیــس اداره منابــع طبیعی وآبخیزداری 
شهرســتان فیروزکوه افــزود : با توجه به 
اینکه مهمترین علت آتش ســوزی های 
حادث شده سنوات گذشته در اراضی ملی 
شهرستان غیر عمد بوده از مردم خواست 
در هنــگام مراجعه به طبیعت نکات ایمنی 
را رعایت کنند و هنگام خروج از جنگلها و 
مراتع از خاموش بودن آتش یقین حاصل 
کننــد و با دیــدن کمترین دود یا آتش در 
صورت توان آتش را خاموش ودر صورت 
گســترده بودن آتش بالفاصله مامورین 
منابــع طبیعــی یا ســایر ادارات از جمله 
زیســت،  محیــط  فرمانــداری، 

جهادکشــاورزی، شهرداریها و... را مطلع 
نمایند.

وی از کشــاورزان خواست از آتش سوزی 
»پس چرا« مزارع همجوار با اراضی ملی 
پرهیز نمایند زیرا در صورت سرایت آتش 
سوزی به مراتع وجنگلها طبق ماده 45 تا 
47 قانون حفظ واحیای منابع طبیعی مجرم 
محسوب شده و با مرتکبین برخورد قضایی 
خواهد شد.جویباری اظهار داشت : امسال 
برای این موضــوع برنامه های مطلوبی 
تدوین شــده اســت که در گام اول اطالع 
رســانی گســترده در روســتاها بــرای 
روســتائیان ودامــداران شهرســتان در 
خصوص مشــکالت وعواقب از بین رفتن 
مرتــع وجنگل صورت گرفت و همچنین 
در منابع طبیعی شهرســتان کشیک 24 
ســاعته اطفای حریق با حضور 2 گروه 5 

نفره تشــکیل شد ودیده بانی در جنگلها و 
مراتع جهت مقابله با حریق توســط گشت 
و سرکشــی نیروهای یگان حفاظت اداره 
و کمــک گرفتــن از محافظین افتخاری 

افزایش یافته است .
ایــن مقام مســئول در پایــان گفت وگو 
خاطرنشــان کــرد : همه دســتگاههای 
اجرایــی وعضو مدیریــت بحران و تمام 
مامورین دولتی اعم از لشکری وکشوری 
وشهرداریها به استناد تبصره ذیل ماده 47 
قانون حفاظــت وبهره برداری از جنگلها 
ومراتع کشور موظفند در زمان بروز حریق 
در منابــع ملی امکانات ونیروی خود را در 
اختیار منابع طبیعی شهرســتان قرار دهند 
چــرا که صیانــت از این منابع مهم حیاتی 
وخدادادی وظیفه ملی وانســانی همه ما 

خواهد بود.

یادداشتخبر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه:

صیانت از منابع طبیعی وظیفه ای ملی و انسانی است


