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  مراسم عزاداری شهرآباد
 در میراث معنوی ثبت شود

تدوین طرح جامع در حوزه 
پدافند غیرعامل

برگزاری اولین جلسه رسمی شورای 
بخش و بخشدار مرکزی فیروزکوه

 بیش از 110 برنامه و فعالیت 
14 کمیته در هفته فرهنگی 

فرماندار فیروزکوه در نشســت خبری هفته فرهنگی ویژه شهرســتان فیروزکوه در جمع اصحاب 
رسانه اظهار داشــت: با توجه به شــرایط جوی، اجرای جشــنواره آدم برفی در بخش ارجمند از 
برنامه های شاخص هفته فرهنگی شهرســتان خواهد بود که می طلبد رسانه ها با پوشش گسترده به معرفی 
ظرفیت های فیروزکوه برای فصول سرد ســال بپردازند. تا گردشگران عالقه مند به این شهرستان ومناطق 

زیبا بتوانند از این پتانسیل ها استفاده مطلوبی داشته باشند . 
مهدی یوسفی جمارانی با اشاره به جاذبه های بوم گردی و طبیعت گردی شهرستان...

فیروزکوه  نیازمند 
حمایت ویژه است
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فیروزکوه

 فعالیت 27 غرفه در نمایشگاه توانمندی ها
 و دستاوردهای فرهنگی
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از ماست که بر ماست
باز هم گرانی و باز هم اوضاع آشــفته اقتصاد 
افسار گســیخته، اقتصادی که جدا از علل درونی در 
تمامی ادوار صعود و نزول خود را همیشه دستخوش 
تحریــم و دالر می دید. در ماههــای اخیر اوضاع پر 
التهــاب ارز که گریبان دولــت روحانی را گرفته بود 
قیمــت تمامی اجناس وارداتی و تولید داخل به ناگاه 
روند صعودی به خود گرفته و بانگ گرانی خویش را 
به عرش کبریایی رساندند .حاال که اوضاع ارز و سکه 
کمی از التهاب آن روز ها عقب نشینی کرده است آیا 
قیمت ها به ســان سابق برگشــت نمود ؟برخی از 
کارشناسان غیر رســمی افزایش ناگهانی دالر را به 
دولت ربــط داده و گفتند چون دولت راهی برای باال 
بردن قیمت ها نداشــت تحریم و علــت بیرونی را 
دستمایه کرد تا با افزایش قیمت اجناس انگشت اتهام 
را از خود دور و به دالر و تحریم گره بزند ،شاید حرف 
این کارشناســان غیر رسمی اندکی درست باشد چرا 
که بعد از خاموش شــدن شعله التهاب بازار ارز شاهد 
آن هستیم که روز به روز بر قیمت ها افزوده می شود. 
.حاال چرا از ماست که بر ماست؟در دولت های گذشته 
با تصویب الیحه دو نرخی کردن بنزین مردم کشور 
چه کردند؟ در ساعت ۱۲شب فردایی که قرار بود این 
طرح وارد فاز اجرایی شــود همه ۲۰ لیتری و ۴ لیتری 
به دست جلوی پمپ بنزین ها صف کشیدند تا حداقل 
دو روز از قیمت قبلی این فرآورده نفتی استفاده کنند، 
قیمت شیر و فرآورده لبنی افزایش پیدا کرده و مردم 
اعتراض خود را با ســاخت جوک و چند کلیپ طنز در 
فضای مجازی نشان دادند و از خرید آن امتناع نکردند 
حاال که فضای مجازی پر شده از سوژه های مختلف 
گران بودن قیمت پسته و... در خبرها آمده مردم برای 
خرید پسته ۲۵۰ هزار تومانی در آستانه شب یلدا صف 
کشیدند !پسته ای که از صفر تا صدش تولید ملی و به 
عنوان گل سر سبد کاالهای صادراتی مردم محسوب 
می شــود امروز اینگونه در برابر دیدگان ملت عرض 
انــدام می کند. اگر من هم متاعی داشــتم و آن را به 
قیمت چندین برابر متعارف آن می فروختم ارزان نمی 
فروختم امــا اگر وقتی می دیدم هیچ کس گوشــه 
چشــمی به محصول من نمی کند یــا رقبای ارزان 
فــروش دارم برای جا نماندن از آنها در رفتارم تجدید 

نظر می کردم.
مسعود حسینی 

*یک افتخار ورزشــی: کمیل اهلل قلی 
والیبالیســت وزنایی شهرســتان فیروزکوه با عقد 

قرارداد به تیم والیبال متین ورامین پیوست.
*ناهماهنگی دستگاه های اجرایی بالی 
جان کاوه ده : منطقــه کاوه ده فیروزکوه بیش از 
۲۰ ســال است که به عنوان منطقه  شکار ممنوع در 
استان تهران شناخته می شود. منطقه ای که جمعیت 
حیات وحش آن اکنون بیش از ۷۰۰۰ راس اســت و 
سال هاست که آرزو دارد به یکی از مناطق چهارگانه 
حفاظتی محیط زیســت ارتقا پیدا کند ولی هنوز این 
اتفاق نیفتاده اســت. محیط زیستی ها سنگ اندازی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره منابع طبیعی 
را علت آن می دانند و منابع طبیعی مشخص نکردن 
حقوق عرفی بهره برداران و مرتعداران توسط محیط 

زیست را.
*تخیله کاروانسرای شــاه عباسی : 
رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری با بیان اینکه خســارت بسیاری به 
کاروانســرای فیروزکوه وارد شده است، گفت: طبق 
دســتور وزیر راه و شهرســازی، قرار شده است این 
کاروانســرا تخلیه و به ســازمان میراث فرهنگی 

تحویل داده شود.
*برگزاری رزمایــش بیت المقدس: 
ســرهنگ درویش متولی، فرمانده ناحیه مقاومت 
فیروزکوه از برگزاری رزمایش گردان بیت المقدس 
در فیروزکوه خبر داد.این رزمایش توسط گردان های 
بیت المقدس در شهرستان فیروزکوه از روز پنجشنبه 
بیســت ودوم آذرلغایت جمعه بیســت وسوم آذر به 

طول انجامید. 
*قائم مقام رســانه ملی در فیروزکوه: 
موســوی مقدم، قائم مقام صدا و سیمای جمهوری 
اســالمی مهمان حجت االســالم امیری ارجمند، 
نماینــده ولی فقیه وامــام جمعه وهمچنین حجت 
االســالم شــجاع مســئول هیئت نظــارت دفتر 
فیروزکوه در محل دفتر امام جمعه شهرستان گردید.

برد دلچســب پدیده :از ســری مسابقات 
فوتسال لیگ دسته دو کشور پدیده سازان فیروزکوه 
موفق شــد با نمایش یک بازی مقتدرانه و با حمایت 
تماشاگران پر شــور شهرستان تیم فوتسال پیمان 
 شــهرداری شــاهرود را بــا نتیجه ۴ بــر ۲ از میان 

بر دارد.

طی بازدید روزهای اخیر پروانه رضایی بختیاری مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
استان تهران از کارخانه سیمان فیروزکوه، موضوع طبقه بندی مشاغل مهمترین موضوعی 

بوده که در جلسه مشترک بین وی  و مدیران واحد تولیدی به آن پرداخته شده است.
مازیار شهرآشوب، رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی فیروزکوه نیز از اجرایی شدن 

بزودی طرح طبقه بندی مشــاغل در واحد تولیدی سیمان فیروزکوه طی این بازدید خبر 
داد. ساداتی مدیر سیمان فیروزکوه در خصوص این موضوع گفت :مقدمات انجام این کار 
انجام و در آینده ای نزدیک این طرح وارد فاز اجرایی می شود. کلیات این طرح که در قالب 
قوانینی برای استیفای حقوق کارگران و ضابطه مند نمودن امور آنهاست بدین گونه بوده 

که بسته به وظایف محوله دارای سطوح مختلف می شوند که هر کدام بر حسب جایگاه از 
حقوق و مزایای آن جایگاه برخوردار خواهند شد. مدیر واحد تولیدی سیمان فیروزکوه انجام 
این طرح را مناســب برشمرد و گفت :در انجام این طرح جایگاه کارگر ،مسئولیت ،سوابق 

فرد و تمامی شاخص هایی که برای بهره وری نیروی کار بوده در نظر گرفته می شود. 

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، بزودی درسیمان فیروزکوه 

نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای فرهنگی 
شهرســتان فیروزکوه با حضور قاسم میرزایی نیکو، 
نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شــورای 
اسالمی، مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان، 
ســرهنگ غالمعلی درویشی فرمانده ســپاه ناحیه 
فیروزکوه، معاونان فرماندار و اعضای شــورای تأمین 
شهرســتان و جمعــی از مســئوالن اداری، نظامی، 
انتظامی، خانواده های معزز شــهدا و ایثارگران، اهالی 

فرهنگ و هنر و مردم شهرستان، افتتاح شد.
نمایشــگاه هفته فرهنگی بــا ۲۷ غرفه و دعوت از 
صاحبــان ایده و فکر و نخبــگان و فعاالن اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصادی بــه منظور آشــنایی مردم با 
فرهنگ شهرســتان فیروزکوه و ارائه توانمندی ها و 
دستاوردهای فرهنگی شهرستان، برگزار شده است.

الزم به ذکر است هفته فرهنگی شهرستان از یکم 

تــا ۷ دی و با برنامه های متنوع در شهرســتان ادامه 
دارد و نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای فرهنگی 
شهرســتان فیروزکوه نیز تا ۶ دی از ساعت ۱۴ الی ۱۸ 
در محل دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه، پذیرای 
عالقمنــدان اســت.اجرای کارگاه های آموزشــی، 
برنامه های فرهنگی و قرعه کشــی و اهدای جوایز به 
بازدیدکننــدگان به صورت روزانه از جمله برنامه های 
جانبی نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای فرهنگی 

شهرستان فیروزکوه است.
گفتنی اســت عالقمندان میتوانند در ایام بازدید از 
نمایشــگاه با دریافت برگ قرعه کشی روزانه یک نفر 
به قید قرعه بعنوان برنده هزینه سفر ۵۰۰ هزارتومانی 
مشــهد مقدس باشــند. قرعه کشــی هر روز ساعت 
3۰/۱۷ برگزار وبه صورت زنده در صفحه اینستاگرام 

نمایشگاه پخش خواهد شد.

فعالیت 27 غرفه در نمایشگاه 

توانمندی ها و دستاوردهای فرهنگی

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

ویتامیــن B2 )ریبوفالوین(دومین ویتامین از گروه ویتامین های 
گروه B می باشد.این ویتامین برای سوخت وساز بدن و جذب مواد قندی 

و نشاسته ای مورد نیاز بدن می باشد.

ریبوفالوین توانایی کمک به محافظت از بدن در برابر سرطان و کنترل 
ســاخت کلسترول را دارد.به تنفس ســلولی کمک می کند و از تشنجات 
جلوگیری می نماید و در رشد و توسعه بدن نیز نقش فراوانی دارد و خستگی 

و مشکالت رشد بدن را درمان می کند.
این ویتامین پوست را شاداب می کند و به قدرت بینایی می افزاید . جذب 
آن در روده کوچــک انجام می گیرد و اضافات آن بیشــتر از طریق ادرار و 
مدفوع دفع می شود.نکته اساسی که در این جا باید به یاد داشته باشیم آن 
اســت که ریبوفالوین یکی از ویتامین های ضروری گروهB می باشدزیرا 
وجود آن برای انجام دادن تمام فرایندهای شــیمیایی در داخل بدن مانند 

کمک به تبدیل غذا به انرژی الزامی است.
ایــن ویتامین نیز هم منشــاء حیوانی دارد و هــم در گیاهان به مقدار 
فراوان یافت می شود.بهترین منبع آن شیر پاستوریزه یا کم جوشیده است 
و خوردن دو فنجان در روز تمام نیاز بدن به این ویتامین را تامین می کند.

کمبــود ویتامیــن  B2 در بــدن باعــث ایجــاد افســردگی،تاری 
دید،خارش،تغییرات پوستی،کاهش قدرت مشت کردن دست،سردرد های 
میگرن مزمن،درد و قرمزی چشــمها می شود و فقدان ناچیز آن به صورت 
شــکاف لبها خود را نشان می دهد.این ویتامین به محیط های قلیایی،نور 
و گرما حساســیت دارد و این ویتامین ها اکثرا در جعبه هایی که تیره رنگ 

هستند نگهداری می شوند.
مهمترین منابع آن شیر،فندوق،بادام،سیب و آب نارنج است و به مقدار 
فراوان در زرده تخم مرغ،گوشــت ماهی،گوســفند و گاو،جگر گاو و جگر 

گوسفند،دل و قلوه گوشت مرغ و کره وجود دارد.
ویتامین  B2 در میوه و سبزیجاتی مانند انجیر،انگور،خرما،پرتقال،مو

زمینی،نخود،کاهو،پیاز،ذرت،هویج  ترب،ســیب  ز،هلو،گالبی،اسفناج، 
وبرنج نیز به مقدار فراوان یافت می شود.

روژیار نعمتی – مدیر فروشگاه دارو گیاهی مه گل

B2 ویتامین
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تدوین طــرح جامع در 
حوزه پدافند غیرعامل

جلســه ای به ریاســت مهدی یوسفی 
جمارانی فرماندار شهرستان و با حضور حمزه 
امرایی معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
فرمانــداری، مدیــران ادارات و مســئوالن 
محلــی در ســالن اجتماعــات فرمانــداری 

شهرستان برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی فرمانداری 
شهرســتان فیروزکوه، فرماندار فیروزکوه در 
این جلســه اظهار داشــت: یکی از معضالت 
کشور این اســت که زمانی که مدیران تغییر 
می کنند، مجموعــه از تمام تجربیات آنها که 
در طول مدت خدمتشــان کســب کرده اند، 

محروم می شود.
یوســفی جمارانی ادامه داد: فرهنگ ثبت 
اقدامــات و تدوین آنهــا در قالب یک برنامه، 
ضروری اســت و بایــد تدوین طــرح جامع 
در حــوزه پدافنــد غیرعامل در هــر یک از 
بخش های تخصصی را در دســتور کار داشته 
باشیم؛ به صورتی که در این طرح تهدیدهای 
شهرســتان و راهــکار هر یک شناســایی و 

بررسی شوند.
این مقام مســئول با بیان اینکه تجربیات 
مدیران گذشــته باید توســط مسئوالن وقت 
جمع آوری شــود تا بتوانیم از آنها اســتفاده 
کنیم، بیان داشــت: یکــی از اقداماتی که در 
جهت پدافند غیرعامل ضروری اســت توجه 

به ثبت و انتقال تجربیات است.
وی توضیح داد: در گذشته در جهت انتقال 
تجربیــات مدیران تدابیری اتخاذ می شــد تا 
مدیــر جدیــد مدتی برای آموزش و کســب 
تجربه مدیر ســابق با او همکاری مســتقیم 

داشته باشد.
 نماینــده عالی دولــت در فیروزکوه ابراز 
کرد: مسئله آموزش در حوزه پدافند غیرعامل 
بســیار حائز اهمیت است و می طلبد مسئوالن 
شهرســتان توجه ویژه ای بــه این موضوع 

داشته باشند. 

اســتناد به قانون، راه حل 
معضل سگ های ولگرد

محمد فریدی، رئیس اداره حفاظت از محیط 
زیست فیروزکوه بیان داشت: عرف گزارش نویسی 
ایجاب می کند که شخص گزارش دهنده اطالعات 
کافی و اصولی در مورد مرقومه خویش داشته باشد 
یا قبل از ارسال گزارش با مسئول مربوطه صحبت 
کند ،نه اینکه بدون داشــتن هیچ گونه اطالعاتی 

نهادی را به سادگی تخریب و زیر سوال ببرد.
وی با بیان اینکه طبق دســتور العمل قانونی و 
صادره از وزارت کشور، سازمان حفاظت از محیط 
زیست مسئول و متولی کنترل جمعیت سگ های 
ولگرد نیســت افزود :بر اساس قوانین و مصوبات 
کارگــروه ســالمت و بهداشــت شهرســتان 
،شــهرداری ها وظیفه زنده گیری ،عقیم سازی و 
نگهداری آنان با رعایــت ضوابطی چون رعایت 
نکات دامپزشــکی و فاصله مناسب از محل های 
مسکونی را دارد. فریدی اضافه کرد :شهرداری ها 
هم حق کشــتن این گونه حیوانات را نداشته و در 
صــورت اینکه خطر هاری و ناقل بودن بیماری در 
آنها واضح شود طبق موازین باید از مرگ بدون درد 
یا به اصطالح مرگ ترحم انگیز در مورد آنها استفاده 
کرد. وی گــزارش این کانــال تلگرامی را بدون 
مستندات و شواهد دانســت و گفت :اداره محیط 
زیست شهرســتان هیچگاه سخنی در خصوص 
عدم جمع آوری ســگ های ولگــرد بیان نکرده و 
همواره وجــود این حیوانات در محیط را موجب بر 
هم زدن ســیمای شــهری و آرامش روانی مردم 
می دانست و از متولی امر )شهرداری(  تقاضای جمع 
آوری آنها را داشته است. این مقام مسئول با اشاره 
به اینکه ازدیاد ســگ های ولگــرد موجب بر هم 
خوردن نظم اکوسیستم نیز خواهد شد گفت: سگ 
و گربه جزو گونه های حیات وحشی نبوده و این نهاد 
مسئول حفاظت از گونه هایی مانند پلنگ ،خرس 
،قــوچ ،میش ،کل و... می باشــد. وی در خصوص 
اســتفاده از عنــوان قاچاق این گونــه حیوانات از 
شــهرهای همجوار به فیروزکــوه نیز گفت: اداره 
محیط زیست شهرستان تا به حال هیچ گونه سند 
و مدرکــی مبنی بر این موضوع مشــاهده نکرده 

است. 

مشــکل مرتع خاتون چال در نشســت رئیس شــورای اسالمی 
روســتای بادرود و بخشدار مرکزی مطرح شد.

آصف کیخســروی، رئیس شورای اسالمی روســتای بادرود در 

نشســت با سید روح اهلل حسینی اهم مشــکالت این روستا را مطرح 
کرد که مهمترین آن عدم بودجه کافی جهت اتمام آســفالت روســتا 

و مشــکل مرتع خاتون چال بوده است .

بخشدار مرکزی اظهار داشــت: قطعا خواسته های بحق روستا ها 
 پیگیــری خواهد شــدو در ایــن راســتا از تالش دســت نخواهیم 

. کشید

مشکل مرتع خاتون چال، روی میز بخشدار مرکزی

جالل بنار، نماینده شهرســتان فیروزکوه در شورای استان تهران 
در گفتگــو بــا خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه شــهر 
فیروزکوه فاقد راه کمربندی اســت، اظهار کرد: تمام ترددها از تهران به 
اســتان های سمنان و مازندران از محور ۴۵ متری شهر فیروزکوه انجام 
می شــود و اداره راهداری و حمل و نقل جــاده ای باید تمهیدی در این 
خصوص بیندیشــید. وی افزود: بــا توجه به اینکه بودجه شــهرداری 
فیروزکوه  بســیار محدود )در حدود۱۶ میلیارد تومان( است و قابلیت  این 
را ندارد که آســفالت 9 کیلومتر  جاده اصلی این محور را )حدود ۶ میلیارد 
هزینه دارد( انجام دهد، لذا از مســئوالن  سازمان راهداری و حمل و نقل 
و تمامی دســت اندرکاران خواهشــمندیم به فیروزکوه  به چشم فرزند 
ناخوانده اســتان تهران نگاه نکنند، زیرا فیروزکوه  بزرگترین شهرستان 

استان و نیازمند حمایت ویژه است.
 وی در خصــوص محور ســمنان به فیروزکوه  گفت: مســیر حوزه 
اســتحفاظی  شهرســتان فیروزکوه به کندی پیش می رود، اما در استان 

سمنان از ابتدا با سرعت پیشرفت کرده و در حال اتمام است.عضو شورای 
اســتان تهران با بیان اینکه بعضی از راه های روســتاهای  شهرســتان 
فیروزکــوه  به دلیل تردد زیاد کامیون های ســنگین کارخانجات احداث 
شــده در این روستاها بشدت تخریب شده است، گفت: اداره راهداری و 
حمل و نقل ترمیم این راه ها را وظیفه  کارخانه های  موجود در روســتاها 
می دانــد و این کارخانه ها مانند کارخانه ســیمان فیروزکوه و ســیمان 
فراز و تأمین ماســه ریخته گری، ایــن وظایف را جزو وظایف ذاتی اداره 
راهــداری و حمل و نقل می دانند. در این پاس کاری ها فقط و فقط مردم 
روســتاهای این شهرستان متضرر شــده اند و کسی هم پاسخگوی این 

عدم هماهنگی نیست. 
بنار  با بیان اینکه پیگیری های مکرر در خصوص رفع نقاط حادثه خیز 
شهرســتان  )۱۰ نقطه( بویژه  پیچ روستای هرنده  در محور اصلی تهران 
– فیروزکوه  انجام شــده اســت، گفت: متأســفانه تاکنــون هیچگونه 
اعتباری حتی برای اصالح آن اختصاص داده نشــده است.عضو شورای 

اســتان تهران با بیان اینکه ۱۵ روستای شهرســتان فیروزکوه  فاقد راه 
روســتایی آسفالته  اســت، گفت: در بعضی از مواقع به خود این نهیب  را 
می زنم که آیاشهرستان فیروزکوه در استان تهران واقع شده است و چرا 

باید این همه محرومیت  را شاهد باشیم. 

فیروزکوه  نیازمند حمایت ویژه است
خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

پروانــه رضایی بختیاری، مدیر کل تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در 
صدر هیئتی وارد شهرستان فیروزکوه شد و از واحد تولیدی عالیفرد » سن 
ایچ«، سیمان فیروزکوه و ورزشگاه کارگری دشت ناصر بازدید وهمچنین 

با مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار دیدار کرد.
مازیار شهرآشوب، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان در 
این خصوص گفت: مدیر کل تعاون استان تهران در بدو ورود به شهرستان 
از شــرکت سن ایچ بازدید و مهندس شــفیعی مدیر این واحد تولیدی در 

خصوص اینکه اهتمام ویژه مدیران این شرکت سبب رضایت مندی صد 
در صدی کارگران این واحد تولیدی شــده و این واحد تولیدی در راستای 
تامین حقوق ماهانه کارگران حتی یک روز تاخیرهم نداشته است گزارشی 
در راســتای ویژگی های فنی واحد ،تعداد کارگران مشغول به کار و طرح 
توســعه فاز های بعدی این شرکت ارائه کرد وبعد از بازدید از واحد عالیفرد 
،پروانه رضایی بختیاری از واحد تولیدی ســیمان فیروزکوه هم بازدید و با 
مدیران ســطوح مختلف ،تشکالت و شورای کارگری این واحد دیدار کرد 

واز مهمترین موضوع مطرح شــده در ایــن واحد تولیدی موضوع اجرایی 
کردن طرح طبقه بندی مشــاغل بوده که مقرر شــد بــا اهتمام این واحد 
تولیدی در اســرع وقت این دغدغه ۱3 ساله مرتفع و وارد فاز اجرایی شود. 
رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی فیروزکوه گفت: مدیر کل تعاون ،کار 
و رفاه اجتماعی استان نیز طی بازدید از اداره فیروزکوه مشکالت عمرانی 
و ساختمانی این اداره را بیان و وعده پیگیری و مرتفع شدن آن را نیز صادر 

کرد. 

 روز پرکار مدیر کل تعاون

اولین جلسه رسمی شــورای بخش وبخشدار 
مرکزی فیروزکوه در این اداره برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومی بخشــداری مرکزی، 
در این جلســه بخشــدار مرکزی اظهار داشت:بخش 
اعظمی از مشــکالت بر دوش شورای بخش است که 

زحمات شــما بزرگواران قابل تقدیر اســت هر کاری 
اگــر با هماهنگی و همراهی مجموعه بخشــداری و 
شما انجام شــود مطمئنا با قدرت خواهد بود و امکان 

شکست وجود نخواهد داشت.
وی اولویت اول روستاهای شهرستان را آب شرب 

عنوان کرد و گفت: سالمت آب شرب بسیار مهم است 
چرا که خدای نکرده کوچکترین مشکل فراگیر خواهد 

شد و معضالت بزرگی به بار خواهد آورد.
منوچهر نیک پناه به برخی از مشکالت روستا اعم 
از بدهکاری به وجود آمده ،بحث خودرو و غیره اشــاره 

کــرد و در ادامه رئیس شــورای بخش مرکزی حیدر 
حسینی بیان داشت: همراهی و همدلی شورای بخش 
با بخشــداری مطمئنا قوت قلبی برای یکدیگر خواهد 
بود و خدمت به مردم هیچــگاه نزد خداوند فراموش 

نخواهد شد. 

برگزاری اولین جلسه رسمی شورای بخش و بخشدار مرکزی فیروزکوه



فرماندار فیروزکوه در نشســت خبری هفته 
فرهنگی ویژه شهرســتان فیروزکــوه در جمع 
اصحاب رسانه اظهار داشت: با توجه به شرایط 
جوی، اجرای جشــنواره آدم برفــی در بخش 
ارجمند از برنامه های شــاخص هفته فرهنگی 
شهرســتان خواهد بود که می طلبد رسانه ها با 
پوشــش گســترده به معرفــی ظرفیت های 
فیروزکوه برای فصول سرد ســال بپردازند. تا 
گردشــگران عالقه منــد به این شهرســتان 
ومناطق زیبا بتوانند از این پتانســیل ها استفاده 

مطلوبی داشته باشند . 
مهدی یوسفی جمارانی با اشاره به جاذبه های 
بوم گردی و طبیعت گردی شهرستان بیان داشت: 
روستاهای فیروزکوه به جهت حفظ سبک زندگی 
روستایی همانند گذشــته و فعالیت بسیار خوب 
روستائیان در حوزه کشــاورزی، دامداری، تولید 
محصوالت لبنی و... از جاذبه های این شهرستان 
محســوب می شــوند. وی تصریح کرد: تقدیر از 
مفاخــران، نام آوران  به منظور شناســاندن آنان 
در این شهرســتان یکی از اهداف هفته فرهنگی 
اســت؛ باید تالش کنیم تا نام آوران فیروزکوه و 
آثارشان در شهرستان، اســتان و کشور در قالب 

نمایشگاه ها و اقدامات این هفته معرفی شوند.

نماینده عالی دولت در شهرســتان با اشــاره 
بــه هفته فرهنگــی تاکید کرد: بســیاری از کم 
توجهی هایی که به فیروزکوه شــده است نتیجه 
عدم شــناخت مناسب شــهروندان، گردشگران 
و ســرمایه گذارانی اســت که حضور و اقدامات 
آنها در شهرســتان می تواند موجب پیشــرفت و 
توســعه برای فیروزکوه تلقی شــود لذا مجریان 
برنامه هــای هفتــه فرهنگی و رســانه ها باید با 
اهتمام جدی در راســتای معرفی اســتعدادهای 
شهرســتان و شــاخص های آن در ابعاد مختلف 
تاریخی، فرهنگی و ... بپردازند.وی در تشــریح 
برنامه های هفته مذکــور در فیروزکوه گفت:در 
اولین روز این هفته که از شــنبه اول دی آغاز شد 
با گلباران و عطرافشــانی مزار شــهدا همراه بود. 
همچنین در طول هفتــه برنامه های متنوعی در 
شهرستان، شهر ارجمندو برخی از روستاها به اجرا 
در می آید و در روز پنجشــنبه ششم دی با اجرای 
مراسم اختتامیه که شامل معرفی غرفه های برتر 
نمایشــگاه، تقدیر از مفاخر و ... اســت با حضور 
مســئوالن کشوری و اســتانی به پایان می رسد.

رئیس ستاد برگزاری هفته فرهنگی در فیروزکوه 
ابــراز کرد: در طول هفتــه فرهنگی بیش از ۱۱۰ 
برنامه با برنامه ریزی ۱۴ کمیته با محوریت های 

گوناگون در شهر فیروزکوه، ارجمند و روستاهای 
شهرستان اجرا خواهد شد.این مقام مسئول اظهار 
داشت: حرکت اتوبوس قرآنی در سطح شهرها و 
روســتاها و اهدای کتاب مقدس قرآن به مساجد، 
افتتــاح نمایشــگاه کتاب، هنرهای تجســمی 
و دســتاوردهای فرهنگــی شهرســتان، اکران 
فیلم رایگان، کارگاه موســیقی و خوشنویســی، 
برگزاری شــب شعر و اجرای نمایش هشتگ گل 
با محوریت آســیب های اجتماعی و فرهنگی که 
یک روز اجرای رایگان برای عموم خواهد داشت 
از برنامه های شــاخص فرهنگــی هنری در این 
هفته است.فرماندار فیروزکوه گفت: برنامه های 
ورزشی، برگزاری جشنواره های والیبال، فوتسال، 
کشتی، ژیمناستیک و خانواده، همایش فرهنگ 
و ورزش پهلوانــی و زورخانــه ای و مســابقات 
ورزش های بومــی از جملــه برنامه های هفته 
فرهنگی در فیروزکوه اســت. یوســفی جمارانی 
گفت: شهرداری های فیروزکوه و ارجمند در هفته 
فرهنگی اقدام به برگزاری پیاده روی خانوادگی، 
مســابقات بومی محلی و تبلیغات فضای شهری 
خواهندداشــت .وی همچنین از افتتاح کلینیک 
ویژه بیمارســتان امام خمینی )ره( فیروزکوه نیز 
در ایــن هفته خبر داد. فرماندار فیروزکوه تصریح 

کرد: دیدار با خانواده معظم شــهدا، اجرای طرح 
ملی دادرس، گردهمایــی امدادگران، دورهمی 
بــا قصه ها، تور گردشــگری مذهبی، نشســت 
روشنگری و بصیرت انقالبی، افتتاحیه آموزشگاه 
فنی و حرفه ای خواهران، ایستگاه اطالع رسانی 
میراث فرهنگی، ارائه مشــاوره حقوقی، افتتاحیه 
انجمن ادبی کوته بال و جشــنواره غذای سالم از 
دیگر برنامه های هفته فرهنگی شهرستان خواهد 
بود.وی خطاب به خبرنگاران شهرســتان اظهار 
داشت: دســتاوردها و تالش های انجام شده در 
حوزه هــای مختلــف بویژه در هفتــه فرهنگی 

واقداماتی که در این راســتا برای اولین بارانجام 
می شــود می طلبد از سوی رسانه ها و خبرنگاران 
با پوشــش خبر وانعکاس درست و مناسب مردم 
وعالقمندان در این حوزه جهت اثر بخشی، تاثیر 

گذاری وهمچنین استمرار آن مطلع سازند.  
بنابر این گزارش، در پایان جلســه از پوســتر 
هفته فرهنگی فیروزکوه با رنگ الجوردی هفته 
و شــعار 'فیروزکوه، نگین فرهنــگ و طبیعت' 
رونمایی شــد؛ همچنین متن یادبودی از ســوی 
مسئوالن و خبرنگاران حاضر در این جلسه بر این 

پوستربه صورت نمادین ثبت شد. 

بیش از 110 برنامه وفعالیت 14 کمیته در هفته فرهنگی 
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:  
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چهارشنبه 5 دی 1397   شماره 5283
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

غالم مردم چشمم که با سیاه دلی
هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم

بهر نظر بت ما جلوه می کند لیکن
حافظکس این کرشمه نبیند که من همی نگرم

 مهدی یوســفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه، در حاشــیه بازدید از 
نمایشــگاه محصوالت و صنایع دســتی دهستان شــهرآباد از توابع بخش 
مرکزی فیروزکوه گفت: مراســم ایــام عزاداری اباعبداهلل الحســین )ع( 
دهســتان شــهرآباد باید به عنوان یکی از شــاخص های هویتی، معنوی و 

مذهبی شهرستان به ثبت برسد.
هیئت های مذهبی روستاهای دهستان شهرآباد )دهین، طارس، بادرود 
و شــهرآباد( طی روزهــای هفتم تا دهم ایام عزاداری اباعبداهلل الحســین 
)ع( هــر روز در یک روســتا به صورت دســته جمعی همــراه عالمت ها و 
ادوات عزاداری خود حضور به هم می رســانند و میزبانان با نذورات، پذیرای 
عزاداران حســینی هستند. روستاها باید به مســائل هویتی و فرهنگی نیز 
توجه ویژه ای داشــته باشــند؛ اخیراً به دلیل مهاجرت روستائیان به شهرها 

بســیاری از آداب و رسوم روستاها در دست فراموشی است.
این مقام مســئول افزود: با توجه بــه اینکه امروزه اغلب وقت جوانان در 
فضای مجازی سپری می شود، باید جهت احیای آیین و سنت های روستاها 
با شیوه های متفاوت از جمله ساخت مستند و... تالش های موثری را انجام 

دهیم تا بتوانیم عوامل هویت ســاز روستاها را ترویج و حفظ کنیم.
فرمانــدار فیروزکــوه با تأکید بــر اهمیت وحدت تصریــح کرد: اجرای 
برنامه های هفته فرهنگی نیاز به کار جمعی و انســجام دارد که از مهم ترین 
نیازهای جامعه امروز تلقی می شــود؛ از دیگر اهداف هفته فرهنگی معرفی 
ظرفیت های شهرستان جهت جذب گردشگران و سرمایه گذاران است، چرا 

که این امر موجب ایجاد اشــتغال پایدار و توسعه روستاها می شود.
نمایشــگاه این دهستان شــامل غرفه های محصوالت دامی و محلی، 
پوشــاک های پشمی، صنایع دســتی، حجاب و عفاف، قالی بافی و... است؛ 
یکــی از غرفه های این نمایشــگاه به عرضه گالب طــارس تعلق دارد که 

گالب این منطقه از کیفیت باالیی برخوردار است.
رونمایی از قدیمی ترین عکس های ثبت شــده از این دهســتان، پخش 
کلیپ مســتند روســتای شهرآباد و دســتاوردهای انقالب اسالمی در این 
روســتا، قرائت قرآن و اجرای ســرود توســط نوجوانان منطقه و... از دیگر 
برنامه های این روســتا به مناسبت آغاز هفته فرهنگی شهرستان فیروزکوه 

بود.

 مراسم عزاداری شهرآباد 
در میراث معنوی ثبت شود

جلسه ســتاد گرامیداشت چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی با حضور حجت االسالم سید مهدی امیری 
ارجمند امام جمعه فیروزکوه، مهدی یوسفی جمارانی فرماندار 
شهرســتان، محمد حیدری منش جانشین فرمانده سپاه ناحیه 
فیروزکــوه، معاونین فرماندار و مدیــران و نمایندگان ادارات 
شهرســتان در محل فرمانداری شهرستان فیروزکوه برگزار 

شد.
فرماندار شهرســتان فیروزکوه در جلسه ستاد گرامیداشت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بیان داشت: تالش 
مردم پیش از انقالب اســالمی در راستای تحقق استقالل به 
دلیــل عدم حضور رهبری مقتدر به نتیجه نمی رســید که این 

خالء با رهبری امام خمینی )ره( برطرف شد.
مهدی یوسفی جمارانی با بیان اینکه هر چه داریم از برکت 
خون شهدا و انقالب است گفت: ما مسئوالن امنیت و آرامش 
را مدیــون انقالب و مردم می دانیم لــذا آگاهی از اقدامات و 
تالش های صورت گرفته در کشــور ابتدایی ترین حق مردم 

جامعه است.
وی خطاب به مســئوالن شهرســتان تأکیــد کرد: برای 
بازگــو کردن اقدامــات نباید از هیچ تالشــی فروگزار نمود 
،می طلبد این امر با توجه بیشــتری انجام پذیرد؛ اطالع مردم 
از دســتاوردهای انقالب می تواند دلگرمــی و امید جامعه را 
افزایش دهد؛ مردم کشــور ما در تمام عرصه ها و دوره ها مانند 

تثبیــت نظام، دفاع مقدس و ســازندگی حامــی نظام بوده و 
همگام با مســئوالن حرکت کرده اند، چرا که پیروزی انقالب 

اسالمی را محصول تالش خود می دانند
حجت االســالم ســید مهدی امیری ارجمند، امام جمعه 
شهرســتان فیروزکوه نیز در ادامه این نشست بیان داشت: از 
آنجائیکه شــعار چهلمین سالگرد پیروزی انقالب ” افتخار به 
گذشــته و امید به آینده ” است افزود: اگر در راستای برطرف 
ســازی موانع و رفع مشــکالت مردم تالش نکنیم بر خالف 
منویــات امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
عمل کردیم و سبب پایمال شدن خون مقدس شهدا شده ایم؛ 
ما برای آزادی و اســتقالل انقالب کــرده ایم و امروز جایگاه 

خوبــی در جهان داریم؛ لذا بایــد در جهت حفظ این جایگاه و 
نظام مقدس جمهوری اســالمی اهتمام الزم را داشته باشیم.

وی همچنین تاکید کرد: برای حفظ نظام باید دستاوردهای 
چهل ســاله انقالب را برای مردم بازگو کنیم و در جهت تحقق 
این هدف از تمام رســانه ها، تبلیغات، برگزاری نمایشگاه و... 
بهرمند شــویم؛ مسئوالن باید با دیدگاه و عملکرد جهادی در 

راســتای امید بخشی به مردم و حفظ انقالب تالش کنند.
نماینده ولی فقیه خاطر نشــان کرد: در مدیریت شهرستان 
انعطاف الزم اســت و باید سعی کنیم تا طرح های پیشنهادی 
ســرمایه گذاران در فیروزکوه به مرحلــه اجرا و بهره برداری 

برسد.

با دیدگاه و عملکرد جهادی ؛

مسئوالن برای امید بخشی به مردم و حفظ انقالب تالش کنند


