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مطبوعات و رسانه ها برای توسعه 
فیروزکوه پیشقدم باشند

افزایش تخت های دیالیز 
بیمارستان  امام خمینی ) ره(

2 شکارچی غیرمجاز 
دستگیر شدند

موی تای کاران برتر تهران 
انتخاب شدند 

ادارات صنعت و راهداری؛ محور  
تامین  الستیک دولتی کامیون داران 

صنعت حمل و نقل شهرســتان و رانندگان ناوگان ســنگین فیروزکوه که بــه دلیل افزایش قیمت 
وســایل تعمیر و نگهداری آرام آرام در حال امتنــاع از حمل بار بودند باالخــره   دولت  تخصیص 
الستیک با ارز دولتی را به رسمت شــناخته و مالکان ناوگان ســنگین  با دریافت این کاالی اولیه حمل ،به 

صورت  نسبی بر مشکالت  خویش فائق آمدند.
کیانی رئیس اداره صنعت شهرستان فیروزکوه در خصوص چگونگی دریافت الستیک دولتی به رانندگان ناوگان 

شهرستان فیروزکوه به خبرنگارما گفت  :در این خصوص جلسه مشترکی...

دریافت مالیات صنوف 
فیروزکوه منصفانه نیست 
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 مشــکالت خیابان شهید فامیلی 

همچنان پا برجاســت :ضمن تشــکر از 
شــهرداری و شورای اسالمی شــهر در فراهم 
آوردن مقدمات آســفالت این خیابــان باید به 
اطالع رساند که در زمان بارندگی انبوهی از گل 
و الی در این خیابان انباشته شده که مشکالت 

تردد فراوانی برای شهروندان فراهم می کند.
داریوش فرخی

لزوم آســفالت جمعه بازار :با توجه 
به مطبوع واقع شــدن  این مرکز خرید توســط 
شــهروندان اما خاکی بودن این محوطه در ایام  
بارندگی برای شــهروندان و کسبه مشکل ساز 

می شود ،شهرداری به این موضوع توجه کند.
نصرت حاجی نژاد

تشــکر و قدردانی : پیــرو درج مطلبی 
درباره موضوع عدم بازگشایی برخی  مدارس در 
ساعت تعیین شده به اطالع رسانده  با اهتمام و 
توجه مدیران مدارس، مشکل بیان شده مرتفع 
و طبــق تحقیقــات  میدانــی خبرنگارما زمان 
بازگشــایی آنها در وقت مقرر صورت می گیرد. 
طبق این مرقومه  الزم دانســته تشکر ویژه ای  
از مدیران مدارس" فرشتگان " و "شکوفه های 

انقالب "داشته باشم.
احمد الماسی 

تشــکر از فروشگاه رفاه :از آقای نوید 
کیانی و کیومــرت کیانی راد بــه دلیل فراهم 
آوردن بستری مناسب برای خرید آسان و بدون 

واسطه شهروندان تشکر و قدردانی می گردد.
یک شهروند 

تقدیــر از هایپــر میوه بــرادران 
درویشــی: برخود فرض می دانیــم افتتاح 
چنین فروشــگاهی در شهر فیروزکوه را تبریک 
بگوییم وهمچنین از ســالیق دست اندرکاران 
فروشــگاه به جهت بســته بندی های مناسب 
برای عرضه اقالم  به مشــتریان تقدیر وتشکر 

نماییم.
  جمعی از شهروندان

*حمایــت از حقوق حیوانات : گروه 
حامیان فرشــته هاي فیروزکوه با همکاري گروه 
محیط زیســتي جارمز وابســته به باشگاه بهمن 
تهران با همت و تالش تعدادي از حامیان مالي این 
گروه توانستند کار غذارساني به سگ هاي بي پناه 
را انجام دهند، امید است که در آینده نه چندان دور 
شاهد محبت و توجه بي دریغ تمامي ایرانیان عزیز 
باشــیم زیرا تنها ما انسان ها نیستیم که حق حیات 
داریم بلکه تمــام موجودات حق زندگي دارند و ما 

باید روش صحیح مواجهه با آنها را بیاموزیم.
*برگزاری مانــور زلزله :همزمان با روز 
ملــی مانور آمادگی در برابر زلزله به  همت جمعیت 
هالل احمر شهرســتان مانوری در جهت  افزایش 
آمادگی جسمی دانش آموزان در  هنرستان هاشمی 

نژاد و امام علی » ع« برگزار شد. 
*معرفی  2 دهیار : محمد حســن کوه پور و 
مهدی حدیدی به ترتیب طی احکام جداگانه ای از 
جانب سید روح اهلل حســینی بخشدار مرکزی  به 
سمت دهیارروستاهای  گذرخانی و السم چشمه 

منصوب شدند.
*یک افتخار ورزشی: شعبانعلی کریمی 
رئیــس هیأت وزنــه برداری شهرســتان پس از 
گذراندن آزمونها و کالســهای دشوار تخصصی 
شــفاهی و کتبی )تئوری وعملی( باباالترین رتبه 
مفتخر به کســب مــدرک  داوری وزنه برداری از 

فدراسیون وزنه برداری کشور گردید. 
*آماده سازی قبور توسط شهرداری: 
شــهرداری فیروزکوه در اقدامی شایسته و برای 
کاهش هزینه شهروندان  در مراسمات خاکسپاری 
با هزینه کرد خود اقدام به ســاخت و آماده ســازی 
متحد الشکل قبور آرامستان بهشت رضوان واقع 

در جاده نام آور نموده است.
*مظاهر فخــرآور دبیر هیئت مدیره 
کانون انجمن صنفی رانندگان کل کشور 
شــد : مظاهر فخــرآور رئیــس انجمن صنفی 
رانندگان شهرســتان فیروزکوه که پیش از این به 
عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان 
کل کشور انتخاب شد با تایید بازرسین ذی صالح 
و بعد از انتخابات درون ســازمانی عهده دار سمت 
دبیــر هیئت مدیره انجمن صنفــی رانندگان کل 

کشور شد.

مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه از برگزاری جلسه مشترک با مدیریت ارشد 
امور آب منطقه استان به منظور رفع مشکالت مربوط به تعیین حریم بستر خبر داد.

وی گفــت :باعنایت بــه ابالغ طرح تفصیلی شهرمتاســفانه برخــی ازاراضی 
شهروندان درحریم رودخانه قرارگرفته ودرپاسخ استعالمات امورآب بامشکل جدی 

مواجه  شدند. پرج  با اشاره به اینکه این موضوع   اعتراض مالکین رادربرداشته است 
گفت :  باهماهنگی اســتانداری ،اداره کل راه وشهرسازی وآب منطقه ای مقررشد از 
سوی مشاور در خصوص  تهیه طرح نسبت به تعدیل حریم مربوطه بامدنظرقراردادن 
مجوزات صادره درســنوات گذشته اقدام نماید. شــهردار فیروزکوه ازسویی دفاع از 

نــکات فنــی وحقوقی  موضوع  را الزم دانســت و گفت : مقررشــدظرف ۲ماه آتی 
مشــاورنواقص طرح رابرطرف ومجددادرجلسه کارشناسی طرح گردد. رئیس ستاد 
مدیریت بحران شهر فیروزکوه هدف بعدی ازتهیه طرح راساماندهی وتعیین تکلیف 

رودخانه وانهار شهروهدایت وجمع آوری آبهای  سطحی دانست.

مشکالت تعیین حریم بستر در حال پیگیری است 

شهرســتان فیروزکوه این ظرفیت را دارد تا به 
عنوان مرکز) پیوند عضو( شرق استان تهران تجهیز و 
معرفی گردد، نشســت هم اندیشــی و بررســی ارائه 
خدمات بهینه به بیماران دیالیزی شهرستان با حضور 
قاســم میرزایی نیکو، نماینده مردم فیروزکوه و دماوند 
در مجلس شورای اسالمی، مهدی یوسفی جمارانی، 
فرماندار شهرستان فیروزکوه، مهدی شادنوش، رئیس 
مرکز پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، داریوش آرمان، مدیر عامل انجمن 
حمایــت از بیماران کلیوی ایــران، علیرضا خباززاده، 
رئیــس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
ایران و دیگر مســئوالن استانی و شهرستانی در محل 

بیمارستان امام خمینی )ره(، برگزار شد.
غفاری، مدیر بیمارســتان امام خمینی )ره(، در این 
خصوص گفت: با توجــه به آب و هوای پاک منطقه و 
وجود پتانســیل ایجاد مرکز پیوند شرق استان تهران 
در بیمارســتان فیروزکوه مطرح گردید؛ پس از عیادت 
از بیمــاران دیالیزی و بازدیــد از بخش دیالیز در حال 

احداث، تامین هزینه تهیه سیســتم RO جدید، مورد 
پذیرش مدیر عامل انجمن قرار گرفت؛ در ادامه کلنگ 
احداث درمانگاه جامــع بیماری های خاص  در زمین 
اهدایی حاج میرحســین حسینی، خیر فیروزکوهی، به 

زمین زده شد و دفتر انجمن فیروزکوه افتتاح گردید.
مهــدی یوســفی جمارانی، فرماندار شهرســتان 
فیروزکوه در این جلسه، گفت: بخش دیالیز بیمارستان 
امــام خمینی )ره( تا پایان ســال جاری از ۴ تخت به ۷ 
تخت افزایش  خواهد یافت  تا پاسخگوی نیازهای یک 

دهه آینده شهرستان نیز باشد. 
وی تصریــح کرد: دولــت تدبیر و امیــد در حوزه 
سالمت، بهداشت و درمان، اقدامات  خوبی انجام داده 
است اما هیچ یک از آنها بدون حضور و حمایت مردم و 
خیرین تکمیل نمی شود.درادامه این نشست شادنوش   
رئیس مرکز پیوند و امور بیماری های وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی بیان داشت: بیمارستان امام 
خمینی )ره( فیروزکوه بــا دارا بودن ۴ تخت در بخش 
دیالیــز و پذیرش جمعیت ۱۲ نفــره بیماران دیالیزی 

این شهرســتان از شــرایط بســیار خوبی نسبت به 
شهرستان های دیگر، بهره مند است.

وی خاطرنشــان کرد: انجمــن حمایت از بیماران 
کلیوی ایران با ۲۰۰ شــعبه در کشــور، تشــکیالتی 
غیردولتی و موفق است که انتظار می رود با اقدامات و 
آموزش های پیشگیرانه این مجموعه روز به روز شاهد 
کاهش بیمــاران دیالیزی باشــیم.علیرضا خباززاده، 
رئیــس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی 
ایران نیز در ادامه این نشســت گفت: با توجه به کیفیت 

فضا و آب و هوای مناســب، شهرستان فیروزکوه این 
ظرفیت را دارد تا به عنوان مرکز پیوند اعضای شــرق 
اســتان تهران تجهیز و معرفی گــردد و  در آینده ای 
نزدیک طی توافق نامه ای با آموزش و پرورش بنا داریم 
شــناخت بیماری ها و پیشــگیری از بروز آنها در تمام 
رشــته های تحصیلی تدریس شود.قابل ذکر است در 
این جلسه علی اکبر حسینی به عنوان سرپرست انجمن 
حمایــت از بیماران کلیوی در شهرســتان فیروزکوه 

معرفی شد.

افزایش تخت های دیالیز 
بیمارستان امام خمینی ) ره(

حرف حساب 

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

صنعت حمل و نقل شهرستان و رانندگان ناوگان 
سنگین فیروزکوه که به دلیل افزایش قیمت وسایل تعمیر 
و نگهــداری آرام آرام در حال امتنــاع از حمل بار بودند 
باالخره   دولت  تخصیص الســتیک بــا ارز دولتی را به 
رســمت شناخته و مالکان ناوگان سنگین  با دریافت این 
کاالی اولیه حمل ،به صورت  نسبی بر مشکالت  خویش 

فائق آمدند.
کیانی رئیس اداره صنعت شهرســتان فیروزکوه در 
خصوص چگونگی دریافت الستیک دولتی به رانندگان 
ناوگان شهرســتان فیروزکوه به خبرنگارما گفت  :در این 

خصوص جلسه مشترکی بین مدیران شرکت های حمل 
و نقل در تاریخ ۲۴ مهر به میزبانی اداره صنعت  شهرستان 
فیروزکوه برگزار شد. وی با اشاره به اینکه در این خصوص 
نیز صورت جلســه ای تنظیم شده است گفت :مجموعه 
اداره صنعت خود را در این خصوص متعهد دانسته و  طی 
هفته های بعد از این جلسه با مشخص کردن  عاملیت های 
فروش  در شهرستان  به این مهم اهتمام ورزیده شد. کیانی 
آقایان ،موسی ســهرابی ،امین سهرابی و علی کمالی را 
عاملیت های فروش الستیک  در شهرستان معرفی کرد 
و افزود :مرحله اول دریافت الســتیک  با ارز دولتی طبق 

معرفــی اداره صنعت و معرفی به اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای و ثبت نام در ســایت  انجام  و  رانندگانی که 
بروکراســی ذکر شده را طی نمودند حائز شرایط  دریافت 
الستیک می باشند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه در 
مرحله  اول یک جفت الستیک به هر ناوگان تخصیص 
داده می شــود گفت :به دلیل تزریق مناسب الستیک به 
عاملیت هــای فروش مرحلــه دوم دریافــت آن نیز با 
محوریت اداره صنعت و اداره راهداری و حمل و نقل جاده 
ای در شرف انجام می باشد.کیانی در خصوص اختصاص  
الستیک به ناوگان درون شهری مانند شرکت های بتنی 

و معادن نیز به جام جم  گفت :به دلیل نبود سامانه بارنامه 
ای برای ناوگان درون شــهری در این خصوص نیز مقرر 
گردید جلسه ای تحت عنوان  ستاد تنظیم بازار با محوریت 
فرمانداری فیروزکوه برگزار تا  تامین الستیک دولتی برای 
ناوگان درون شهری نیز امکان پذیر باشد وی  الستیک 
وارداتی را الستیک های صادره شده از کشور هندوستان 
و تولید داخل  دانست و گفت :این الستیک ها در دو قیمت 
یک میلیون و هفتصد تا یک میلیون و نهصد هزار تومان  
و در دو طرح گل عقب و گل جلو تعریف شده که در مقایسه 

با نمونه های غیر دولتی قیمتی کمتر از ۴ برابر  دارند.

ادارات صنعت و راهداری؛ محور  تامین  الستیک دولتی کامیون داران 
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مــوی تــای کاران برتر 
تهران انتخاب شدند 

مسابقات انتخابی موی تای  استان تهران 
به میزبانی شهرســتان فیروزکوه در تاریخ اول و 
دوم آذر درمحل سالن ورزشی ولیعصر برگزار شد 
و  ســخت  مســابقات  روز  دو  از  بعــد  و  
فشرده،اســتان تهران موی تای کاران برتر برای 

حضور در مسابقات کشوری خویش  را شناخت.
احمــد محمد پور رئیــس هیئت ورزش های 
رزمی شهرســتان در ایــن خصوص گفت :  ۲۱۰ 
ورزشــکار از ۴ حوزه تهران و شهرســتان های 
استان تهران در ســالن ورزشی ولیعصر )عج( در 
ســه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در 
این مسابقات حضور داشتند. وی با اشاره به حضور  
حضور علی ســراج رئیس هیئت رزمی  و ابراهیم 
جعفری رئیس انجمن موی تای اســتان تهران 
گفت: 3 نفر از شرکت کنندگان در هر وزن موفق 
به کســب حکم و مدال شــده و به فایتران برتر 
کمربند و جوایز نقدی اهدا گردید. محمد پور گفت 
:ورزشــکاران موی تای فیروزکــوه با مربیگری  
حامد شهرآشــوب توانســتند مقام و مدال های  
خوبی به شرح ذیل کسب نمایند:  محمد جعفرزاده 
رده ســنی نوجوانــان و در وزن ۴۱- مقام اول و 
کمربند طالیی  ،باربد کتال رده سنی نوجوانان و 
در وزن ۴۴- مقام اول  ،مهدی عزیزی رده ســنی 
بزرگساالن و در وزن 5۴- مقام اول  محمدسراج 
رده سنی بزرگســاالن و در وزن 9۰ –مقام دوم 
، احسان آهنگر رده ســنی بزرگساالن و در وزن 
9۰+ مقام سوم  ،رئیس هیئت ورزش های رزمی 
در پایان خاطر نشــان کرد :در مجموعه تیمی  نیز 
تیم های شهرســتان قدس مقام اول، پاکدشت 
مقــام دوم و ورامین مقام ســوم و فیروزکوه مقام 

چهارم را کسب نمودند. 
الزم به ذکر اســت مراسم  اهداء حکم و جوایز 
با حضور ریاســت  اداره ورزش و جوانان، ریاست 
هیات رزمی اســتان تهران، ریاست  انجمن موی 
تای اســتان تهران، معاونت  سیاسی و انتظامی 
فرمانداری فیروزکوه، امام جمعه  شهرســتان و 
جمعــی از پیشکســوتان و مربیان شهرســتان 

صورت پذیرفت. 

رمز گشایی از عدم تحویل 
سایت مسکونی دشت ناصر 

به شهرداری 

موضوع واگــذاری مدیریــت و خدمات 
شــهری  سایت دشــت ناصر به شــهرداری  از 
موضوعاتی  بوده که به دلیل کش و قوس فراوان 
در خصوص شــرایط تحویل بیــن وزارت راه و 
شهرسازی  و شهرداری فیروزکوه   تا به حال هیچ 

توفیقی در آن حاصل نشده است.
 بتول کیانی عضو شــورای اسالمی شهر  به 
خبرنگار ما گفت :  در خصوص  واگذاری خدمات 
شــهری این سایت مســکونی به شــهرداری 
فیروزکوه چند  جلسه با حضور مسئولین  محلی و 
مهرآبادی معاون وزیر راه و شهرســازی برگزار و 
شــد و برای تکمیل  خدماتی چون بهســازی و 
آســفالت معابر، جدول کشــی، فضای سبز و .... 
مبلغــی در حدود ۱5 میلیارد تومان برآورد شــده 
است. وی اضافه کرد : مبلغ برآورد شده شهرداری 
که با محاســبات کارشناسی شده نیز اعالم شده 
بود توســط وزارت خانه متبــوع مورد قبول واقع 
نشده  اســت. بتول کیانی با اشاره به اینکه وجود 
معابر مناســب ،استفاده از خدمات تعریف شده در 
شــهر و... از حقوق اصلی و ابتدایی ســکنه این 
شهرک است گفت :متاســفانه  مبلغ پیشنهادی 
مسئولین فرا دستی بسیار ناچیز تر از میزان برآورد 
شــده و در حدود  ۲ میلیارد تومان بوده و عمال  با 
این مبلغ هیچ کاری نمی توان انجام داد. کیانی در 
پایان ضمن تشکر از پیگیری های میرزایی نیکو 
و یوســفی جمارانــی  تصریح کــرد :مجموعه 
مدیریت شــهری تحت هیچ عنوان زیر بار چنین 
مبلغ قلیلی نخواهد رفت و بی شــک تمام همیت 

برای وصول آن انجام خواهد شد.

مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان طی نشستی در محل روستای حصاربن 
در جریان مشــکالت و کاستی های این روستا قرار گرفتند   که در ال به الی مشکالت 
بیان شــده موضوع پمپاژ خارج از عرف شرکت عمران ایرانیان از رودخانه دلیچایی به 
مزارع دیم زار یورتعلی از همه پر رنگ تر بود. شــاه حســینی رئیس شــورای اسالمی 

روســتای حصاربن گفت : در جلسه مشــترک با فرماندار شهرستان عالوه بر موضوع 
بیان شــده به موضوع آســفالت و بهسازی معابر این روســتا نیز اشاره شده است. وی 
گفت:شــرکت عمران ایرانیان در حدود ۸ سال مجوز پمپاژ آب به مزارع دیمزار منطقه 
یورتعلی را دریافت  نمود که عمال هیچ توجیهی برای این پمپاژ لحاظ نشده است. وی 

با اشاره به اینکه مساحت اراضی این منطقه در حدود ۶۰۰ هکتار می باشد گفت :شرکت 
مذکور  با تغییر کاربری آن سعی بر انتقال آب به مزارع ذکر شده را داشته که با مخالفت 
ســخت سکنه  و اعضای شورای اســالمی  روستا مواجه شده است.  علی رغم داشتن 

مجوز و نبود توجیه ،اهالی و اعضای شورا در برابر این اقدام  مقاومت خواهند کرد.

سپر ۸ ساله روستای حصاربن در برابر پمپاژ آب یک شرکت 

به مناسبت هفته بسیج، تجمع بزرگ بسیجیان 
فیروزکوه با حضور مسئوالن شهرستانی برگزار شد. 

مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان،حجت 
االســالم ســید مهدی امیری ارجمند امــام جمعه 
فیروزکوه، اعضای شــورای تأمین و دیگر مسئوالن 
محلی نیز در این تجمع که در ســالن شــهید آوینی 
دانشگاه آزاد اسالمی شــهر فیروزکوه برگزار شد، در 

جمع بسیجیان شهرستان حضور داشتند.
رئیس دادگســتری فیروزکــوه در این جمع بیان 
داشــت: اگر فعالیت بســیج را به چهار حوزه نظامی، 

اقتصادی، اجتماعی و اداری تقســیم کنیم، در بخش 
نظامی هیچ نگرانی ای وجود ندارد و می دانیم همواره 
در این حوزه پیروز هســتیم.در ادامــه نیز امام جمعه 
فیروزکوه اظهار داشت: بسیجی مختص جنگ نیست 
و باید در تمام زمان ها و زمینه ها حضور فعال داشــته 

باشد.
وی افزود: دشمن نگران وجود بسیج است چرا که 
بســیجیان تمام فتنه ها و نقشه های دشمن را نقش بر 
آب می کنند؛ لذا دشــمنان همواره در تالش هستند تا 

نگاه مردم را نسبت به اسالم و بسیجی تغییر دهند.

 تجمع بزرگ بسیجیان 
در فیروزکوه

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

 سرپرســت اداره اوقاف و امور خیریــه،در آخرین روز از هفته  وقف 
نشست خبری با فعالین رسانه شهرستان فیروزکوه را برگزار کرد.

حجت االســالم عطاءاهلل اســفندیاردر این نشست  گفت: ثبت ۱۲۸5 
موقوفه در شهرســتان،  آغاز طرح مسقف نمودن محوطه آستان مقدس 
امام زاده اســماعیل ) ع( وساخت شبستان جدید به مساحت ۶۰۰ مترمربع 
، پیشــرفت ۴۰ درصدی بنای بقعه متبرکه امامزادگان شــبیر وشبر ) ع(، 
نوســازی وتجهیز زائر ســرای امام زاده اســماعیل ) ع(، تنظیم بیش از 
۶۰۰ قرارداد اجاره نامه با مســتاجران موقوفات، رشد 5۰ درصدی در آمد 
موقوفات، پیگیری اخذ مجوز برای ۴ پروژه ســرمایه گذاری از موقوفات 

پنج هکتاری ) گل محمدی وکشــت انــار وگردو وپرورش ماهی (، خرید 
یک واحد تجاری 3۰ متری از محل ســرمایه گــذاری یکی از موقوفات 
شهرســتان، تعیین تکلیف واجرای تمام آراء صادره طی ۲ ســال اخیر، به 
روز رســانی اطالعات پیگیری وموقوفات دارای معارض ومتجاوزان، اخذ 
بیش از 3۰ ســند مالکیت اولیه وتبدیلی،  تربیت قرآنی  به منظور حافظین 

قرآن ازجمله فعالیت های این اداره می باشد.
 وی در ادامه با بیان اینکه افکار عمومی در شهرستان از مسائل این اداره 
بی خبر هســتند افزود:  شهرستان فیروزکوه جزو برترین شهرستان های 
استان تهران در موقوفات است؛ برتر بودن شهرستان نشانه عالقه مندی 

مردم شهرســتان به مسئله وقف است؛ کمتر روستایی در شهرستان وجود 
دارد که فاقد موقوفات باشد. 

عطاءاهلل اســفندیار در خصوص بنای سرویس بهداشتی اذعان داشت: 
به دلیل مشکالتی که ایجاد گردید بنا شد این فضا تغییر کاربری داده شود 
واالن  این بنا  به صورت تجاری و اداری مطرح است که آن هم تحت نظر 
اداره اوقاف استان قرار خواهد گرفت و اجاره آن به آستان مقدس باز خواهد 
گشــت. سرپرســت اداره اوقاف به موقوفات  تنگه واشــی هم اشاره کرد 
وگفت: اکنون  در مرحله اخذ مجوز از اداره محیط زیست هستیم تا انشااهلل 

در این راستا هم حرکت خوبی صورت بگیرد.

1285 موقوفه در فیروزکوه ثبت شد

 رئیس اداره حفاظت محیط زیســت فیروزکوه از دســتگیری ۲ 
شــکارچی غیر مجاز در هفته جاری در این شهرستان خبر داد. 

محمد فریدی تصریح کرد: ماموران مســتقر در پاسگاه محیط بانی 
اثر طبیعی - ملی تنگه واشی در حین گشت و کنترل منطقه آزاد بادرود، 
دو شــکارچی غیر مجــاز را دســتگیر کردند.وی خاطرنشــان کرد: 

شــکارچیان متخلــف دو راس الشــه بز و بزغاله، یک قبضه اســلحه 
شــکاری برنو با 5 تیر فشنگ و یک دســتگاه دوربین چشمی به همراه 
داشتند.این مقام مسئول گفت:پرونده شکارچیان غیرمجاز برای انجام 
مراحل قانونی و پرداخت ضرر و زیان وارده به دادگســتری شهرستان 

ارجاع شد.

2 شکارچی غیرمجاز دستگیر شدند



نشســت هم اندیشــی  فعــاالن رســانه ای 
شهرســتان فیروزکوه با مهدی یوسفی جمارانی  
فرماندار، حمزه امرایی، معاون سیاسی و انتظامی 
فرمانداری و اســماعیل پورروشــن، رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در فرمانداری برگزار 

گردید.
فرماندار در جمع فعاالن رســانه ای شهرستان 
فیروزکوه با اشاره به ســخنان مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( بیان داشــت: باید از ســیاه نمایی 
پرهیز شــود؛ برخی از خبرنــگاران بدون تحقیق و 
بررســی،  مصاحبه ای تحت عناوینــی با متولیان 
امرانجــام می دهنــد  واز  دیــدگاه صاحب نظران 
مطالبی را منتشــر می کننــد و موجب بروز یأس و 

نا امیدی در جامعه می شوند.

یوسفی جمارانی تاکید کرد: ورود افراد غیر حرفه 
ای  در حوزه رسانه موجب گردید تا جامعه به سمت 
عوام زدگی حرکت کند و این امر فضای رســانه را 
تهدید می کند؛ یکی از مظلوم ترین اقشار در جامعه 

ما، خبرنگاران هستند. 
حمزه امرایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری فیروزکوه نیز در این جلســه با تاکید بر 
این که رســانه ها از عناصر اصلی حیات اجتماعی 
و سیاسی جوامع هســتند، تصریح کرد: زندگی در 
دنیای مدرن بدون رســانه متصور نیست؛ تسهیل 
گــری روابط ســازمان های اداری و افکار عمومی 
یکــی از کارکردهــای اصلی رسانه هاســت که 
هم اندیشــی اصحاب رســانه با مدیران ادارات و 
مجموعه ها می توانــد به بهبود روند این امر کمک 

کند.
اسماعیل پورروشن، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی فیروزکوه نیز در ادامه جلسه اظهار داشت: 
خبرنگاران چشــم بینا و زبان گویای جامعه هستند؛ 
انتظار می رود اخباری که به مخاطبان می رســانند   
عاری از ســیاه نمایی باشد و از بزرگنمایی بی مورد  
برخی از مســائل بپرهیزند؛ رســانه ها بایدعاملی 
باشــند تا مردم را امیدوار سازند، عالوه بر نقد های 
صحیح و بجا، دســتاوردهای انقالب و پیشــرفت 

جامعه را نیز به سمع ونظر شهروندان برسانند.
همچنین در این نشســت خبرنــگاران وفعاالن 
رســانه هریک به بیان مشــکالت حوزه خویش 
پرداختنــد و در پایــان  فرماندار بــه همه موارد 

مطرح شد ه ازسوی خبرنگاران پاسخ داد. 

مطبوعات و رسانه ها برای توسعه فیروزکوه 
پیشقدم باشند

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 :           
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دوشنبه 12 آذر 1397   شماره 5263
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

ای پیک راستان خبر یار ما بگو
احوال گل به بلبل دستان سرا بگو
ما محرمان خلوت انسیم غم مخور

حافظبا یار آشنا سخن آشنا بگو

محمد کیا  رئیــس اتاق اصناف  
شهرســتان فیرروزکوه   گفت:تشکیل 
ایــن اتــاق فکــر در راســتای تعیین 
راهکارهایــی بــرای حــل مســائل 
ومشــکالت و نیازمندیهــای خانواده 
اصناف  برای ارتقــای جایگاه وبهینه 

سازی عملکرد الزامی است.
نماینده اتاق اصناف ایران در تهران 
با اعالم فعالیــت بیش از 3هزار و5۰۰ 
واحد صنفی با جواز کسب در فیروزکوه، 
از فعالیــت بی ضابطه فروشــگاه های 
زنجیره ای در شهرســتانهای کوچک 
انتقاد کرد وافزود:متاســفانه باتوجه به 
افتتاح وفعالیت این فروشگاه ها بدون در 
نظــر گرفتن شــرایط بازار واشــباع 
فعالیت،خصوصــا در شهرســتانهای 
کوچک ومحروم؛ شاهدآسیب پذیری 
واحدهای صنفی خرد و کوچک هستیم 
به طوری که این واحدها توان رقابت با 
ایــن فروشــگاه ها را براســاس رانت 
امکانات وتامین منابع فروشــگاه های 
زنجیــره ای ندارنــد.وی افزود:براین 

اساس در سه سال فعالیت فروشگاه های 
زنجیره ای در فیروزکوه شاهد تعطیلی 
بیــش از ۱۰۰ واحــد صنفــی در این 
شهرستان بودیم.کیاء با انتقاد از اینکه 
تعیین مالیات عملکرد ودریافت مالیات 
بــر ارزش افزوده صنــوف فیروزکوه 
براساس شرایط درآمدی و بازار تهران 
و توافقــات بــا اداره دارایــی در مرکز 
صورت می گیرد، ادامه داد:در شرایطی 
که جمعیت این شهرستان شناور بوده و 
به عنوان بازار درآمد صنوف فیروزکوه 
در زمستان نسبت به تابستان به نصف 
کاهــش می یابد ولــی اداره دارایی در 
تعیین مالیات عملکرد و مالیات برارزش 
افزوده این شرایط را در نظر نمی گیرد و 
در کنار آن درآمد واحدهای صنفی این 
شهرستان را براساس درآمد بازار تهران 
ومرکز لحاظ می کند.این فعال صنفی 
در خصوص مالیات برارزش افزوده نیز 
اظهار داشــت:درحالی که طبق قانون 
تمام صنوف مشــمول بایــد مجهز به 
صندوق مکانیــزه وحســابدار ودفتر 

شوند، ولی این مالیات براساس صندوق 
تعیین نمی شــود وبه صورت سلیقه ای 
تعیین ودریافت می شود ،براین اساس 
ضرورت بررسی مجدد ورفع موارد ایراد 
وابهام توســط مراجع ذیربط احساس 
می شــود.نماینده اتاق اصناف ایران از 
رکود بازار وکاهش میزان کســب وکار 
صنوف خبــر داد واضافه کرد: از هیات 

رئیســه دور۷اتاق اصناف ایران تقاضا 
داریم رفع مشکالت صنوف مثل تعیین 
مجدد ســقف وحدود صنفی وپیگیری 
دریافت ســهم اصناف از محل جرایم 
تخلفــات صنفــی در راســتای حل 
مشــکالت شــدید مالــی وامکانات 
واحدهای بازرسی اصناف را دراولویت 

فعالیتهای خود قرار دهد.

دریافت مالیات صنوف فیروزکوه منصفانه نیست 


