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 صعود تیم پدیده سازان 
به لیگ دسته 2 کشور

 کشف 16هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
در فیروزکوه 

 روستای »آتشان«؛ طعمه اصلی سیل 
خرداد ماه 

در پی بارش چند روز گذشــته و جاری شــدن ســیالب در روســتاهای  انزها ،آتشــان  ، الســم چشمه و جلیزجند  گزارش و آمارهای غیر  رسمی 
در این ارتباط اعالم شد.

مهدی یوســفی جمارانی فرماندار شهرســتان، آمار  رســمی خســارات وارده  سیل به روستاهای مذکور  را بیان کرد و گفت  :در روستای آتشان 
در حدود 14 هزار متر مکعب گل و الی وارد روستاگردید  که این حجم از گل و الی ،  موجب خسارت به 7 هزار متر مربع...
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عزم جزم شهرداری برای توسعه فضای تفریحی پلمب کشتارگاه غیربهداشتی طیور 

عملکرد  و اهداف جهاد کشاورزی 
فیروزکوه تشریح شد

به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی مهندس  رضا فرازی 
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار 
جام جم مهمترین اقدامات و اهداف جهاد کشاورزی این شهرستان 

را بیان نمود .
رضا فرازی مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان فیروزکوه ضمن 
تبریک به تالشــگران عرصه کشــاورزی در تامین امنیت غذایی، 
در خصوص تجهیز سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی  
ابراز داشت :با توجه به خشکسالی و کمبود منابع آب باید به سمت 
اصــالح روش هــای آبیاری روی آورد که در این گام با بهره گیری 
از ردیف اعتبارات ملی و اســتانی اجرای سامانه های نوین آبیاری 

در اراضی کشاورزی پیگیری میگردد. 3 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

اقدامات اولیه 
شهرسازی به دفاتر 

پیشخوان واگذارمی شود

هر چادر عشایر نماد 
یک کارگاه تولیدی است

شرکت تعاونی عشایری فیروزکوه مستقر در مدیریت 
جهاد کشــاورزی  یکی از شرکت های فعال در استان 

تهران اســت که از سال 1369 تاسیس...

4

3
فیروزکوه

برگزاری همایش ماهانه خانه مطبوعات استان تهران 
صفحه 3
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تکلیف دهکده ســیب چه شــد :با توجه به این که طرح تفریحی گردشگری 
دهکده ســیب یکی از بزرگ ترین طرح های تاریخ شهرســتان است اما انگار هیچ 
عزمی برای برداشــتن موانع پیش روی آن وجود ندارد ،لطفا مســئوالن مربوطه به 

این موضوع رسیدگی کنند. 
 0938 574**652
عدم نظارت بر سرویس بهداشتی پارک امیری فیروزکوهی :  با توجه 
به این که بسیاری از مسافرین  محور فیروزکوه در ایام تعطیالت از این پارک بعنوان 
مکانی  برای اســتراحت  اســتفاده می کنند از مســئوالن امر انتظار میرود نظارت 

بیشتری در جهت نظافت ومهیا نمودن امکانات بهداشتی داشته باشند.
مشاهده عینی خبرنگار 
تشــکراز حضور پر رنگ مامورین  نیــروی انتظامی و راهنمایی و 
رانندگی :از مردان ســبز پوش انتظامی و راهنمایی و رانندگی به ســبب حضور 
مناســب و پررنگ در شــبهای قدر و برقراری نظم عمومی و ترافیکی نهایت تشکر 

و قدردانی را دارم. 
0919 147**65

یک شــهر و چند میزان  :شــهروندی هستم  که برای تامین  مایحتاج خویش 
از واحد صنفی میوه و تره بار واقع در شــهرک کوهســار کاالیی را خریداری کردم 
،اما متوجه شدم که قیمت این کاال در مقایسه با داخل شهر تفاوتی 3000 تومانی 

به ازای هر کیلو دارد !
محمد باطبی   

معارفه معاونت بهداشت شبکه بهداشت و درمان: 
طی حکمی  از سوی دکتر بنداد کرمانی ،  دکتر حسن طهماسبی 
به عنوان  معاونت شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه 

منصوب شد. 

دهیاران روستاهای حبله رود معرفی شدند : از سوی 
سید علی رحیمی بخشدار مرکزی شهرستان فیروزکوه  طی 
احکام جداگانه ای ،  عزت اهلل ســنگینیان به ســمت دهیار 
روســتای دهگردان وبشــیر نظر زاده به عنوان سرپرســت 

دهیاری روستای سیمین دشت  منصوب شدند.

بازدیــد نایــب رئیس انجمن موتای کشــور از 
فیروزکوه:مومنی پور نائب رئیس انجمن موتای کشــور در 
روز چهارشــنبه 23 خرداد ماه از ســالن های ورزشــی هیئت 

موتای شهرستان بازدید کرد.

اوقــات فراغت جوانــان  در اولویت : کارگروه امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرستان با موضوع غنی سازی اوقات 
فراغت جوانان با هدف شناســایی نقاط قوت و فرصت ها  به 
منظور برنامه ریزی تابســتانه برای اوقات فراغت جوانان و 

نوجوانان تشکیل جلسه داد. 

واژگونی یک پراید درروســتای  السم چشمه :در 
پی بارش و جاری شــدن ســیالب در روستای السم چشمه 
یک دستگاه پراید بر اثرجاری شدن این رویداد طبیعی واژگون 

شد. 

پیاده روی خانوادگی در روســتای ورسخوران  : به 
مانند سنت ادوار گذشته با حضور جمع کثیری از فعالین زیست 
محیطی همایش پیاده روی عید سیعد فطر با حضور  خانواده 
ها از محل این روستا تا منطقه موسوم به » تختعلی « برگزار 

شد.

دیدار اعضای شورای روستای دهگران با بخشدار 
مرکزی : قاســم ســنگینیان و مجتبی سنگینیان از اعضای 
شــورای اســالمی دهگردان با ســید علی رحیمی بخشدار 
مرکزی فیروزکوه  در خصوص بررســی وضعیت روســتای 

مذکور دیدار کردند. 

یک حادثه در دور برگردان روستای السم :در تاریخ 
27 خرداد ماه یک دســتگاه پرایــد در محدوده دور برگردان 
روستای السم نزدیک پمپ بنزین  از مسیر خود منحرف شد. 

صعود تیم فوتسال پدیده سازان به لیگ دسته 2 کشور
از سری بازی های لیک دسته 3 فوتسال 
کشــور تیم پدیده ســازان شهرستان 
فیروزکوه با حضور در شهرســتان شوط 
مهمان  تیم این  فوتسال این شهرستان 
شد  و در یک بازی نفسگیر با نتیجه یک 

بر یک متوقف شد.
حســن نــام آور رئیس هیئــت فوتبال 
شهرســتان فیروزکوه به جام جم  گفت 
: بعد از 40 دقیقه رقابت سخت  و نفسگیر  
نهایتا دو تیم به تســاوی 1 بر 1 رضایت 
دادنــد وی با اشــاره به ایــن که امتیاز 
میزبانی و حضور 1700 نفر تماشــاگر از 
امتیازا ت ویژه تیم فوتســال شهرستان 
شــوط بود گفت : خوشبختانه توانمندی 
بچه هــای تیــم درجوی نامناســب 

ورزشــگاه کار ســاز شده  و خوشبختانه 
یک امتیاز ارزشمند در این بازی نصیب 
تیم  شهرســتان فیروزکوه گردیدنام آور 
تصریح کرد :درخشش امیر شهرآشوب 
بعنــوان زننده گل و کامبیز ســلیمی فر 
بعنوان گلر از نقاط قوت  تیم فوتســال 
پدیده سازان شهرســتان فیروزکوه به 
شــمار می رفت رئیــس هیئت فوتبال 
شهرســتان تصریح کرد :امشب نیز تیم 
پدیده ســازان شهرستان فیروزکوه در 
یــک بازی حســاس مقابل تیم  کارون  
ایذه ظاهر و در صورت کســب پیروزی 
افتخار حضور در لیگ دســته 2 فوتسال 
کشــور نصیب شهرستان فیروزکوه می 

شود.

حرف حسابچند خط خبر

همشهریان عزیز می توانند با تماس و یا ارسال پیام 
به شماره های 09122472194  و 0938347809  

مشکالت و کاستی های شهر را اطالع رسانی کنند در پی بارش چند روز گذشــته و جاری شــدن ســیالب در 
روستاهای  انزها ،آتشان  ، السم چشمه و جلیزجند  گزارش 

و آمارهای غیر  رسمی در این ارتباط اعالم شد.
مهدی یوســفی جمارانی فرماندار شهرستان، آمار  رسمی 
خســارات وارده  ســیل به روستاهای مذکور  را بیان کرد و 
گفت  :در روستای آتشان در حدود 14 هزار متر مکعب گل 
و الی وارد روستاگردید  که این حجم از گل و الی ،  موجب 
خســارت به 7 هزار متر مربع از آســفالت معابر این روســتا 

شده است.
 فرماندار ادامه داد : در این رویداد طبیعی در حدود 600 متر 
از جداول این روستا نیز دچار آسیب دیدگی شده است وی 
با شاره به این که سیل چند روز گذشته به دیوار حائل سنگی 
این روســتا به طول 350 متر مربع نیز خســارت زده است 
افزود :15 واحد مســکونی دچار آســیب دیدگی از 20 تا 50 
درصد و 5 خانه به طور کامل  ویران شــد نماینده دولت در 
شهرستان فیروزکوه با اشاره  به این که   جاری شدن سیل 
موجب مصدومیت 3 نفر از اهالی  این روستا گردیده است  
گفت : یک نفر از مصدومین   از این حادثه به بیمارســتان 
شهرستان منتقل  که به صورت سرپایی  مداوا گردید این 

مقام مسئول خاطر نشان کرد :متاسفانه عالوه بر خسارت 
ذکر شــده در روستای آتشان کلیات عملیات عمرانی بنیاد 

مسکن در این روستا نیز خسارات دید.
 وی در خصوص تکمیل بند فوق گفت  :طرح عمرانی بنیاد 
مســکن در روســتای آتشــان به طول 220 متر  نیز به طور 
کامل تخریب و 10کامیون سنگ ،7 تن سیمان و 150 تن 
ماسه  مربوط به این طرح نیز دست خوش این رویداد طبیعی 

قرار گرفت  وی در خصوص خســارات وارده به روســتای  
انزها به گفت  : با توجه به اجرای طرح آبخیزداری در سیل 
تاریخ 15 اردیبهشــت امسال در روستای مذکور  بحمدهلل 
تا سرحد امکان از خسارت محسوس به این روستا جلوگیری 
شد یوسفی جمارانی ادامه داد  :در روستای انزها فقط شاهد 
تجمیع 2 هزار تن گل و الی در روستا بوده ایم  وی باا شاره 
به این که در حدود 5 واحد مســکونی در حد بســیار ناچیزی 
در روســتای انزها خســارت دید  افزود  :این خسارت جدی 
نبوده و بعد از فرو کش شدن تب و تاب این سانحه مراتب 
مرمت و تعمیر آن  روی خط پیگیری قرار خواهد گرفت  

فرماندار شهرســتان همچنین در خصوص خسارات وارده 
به روســتای های السم چشمه و جلیزجند گفت :خسارت 
وارد شده به روستای السم چشمه در حد معلق شدن چند 
خودرو و آبگرفتگی یک واحد مسکونی ویک واحد  صنفی  
و خسارات روستای جلیزجند نیز خسارت نامحسوسی بوده 

است 
الزم به ذکر است در ساعت ابتدایی وقوع سیالب بالفاصله  
ســتاد بحران شهرســتان  برای اتخاذ تدابیر مناسب برای 
کاهش اثرات مخرب این رویداد طبیعی تشکیل جلسه داد 

روستای »آتشان«؛ طعمه اصلی سیل خرداد ماه 

سرهنگ فاضلی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان از 
کشــف 16 هــزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرســتان 

فیروزکوه خبر داد.
وی به خبرنگار ما گفت : سبزپوشــان نیروی انتظامی و 
رصد اطالعاتی یک دستگاه تریلر که اقدام به حمل این 
ماده سوختی به استان های مجاور شهرستان را داشت 
شناسایی و متوقف شد سرهنگ فاضلی اضافه کرد :به 

دلیل عدم وجود مجوزاتی قانونی مبنی بر حمل این ماده ســوختنی خودروی خاطی 
متوقف و راننده دســتگیر شــد این عضو شــورای تامین در پایان خاطر نشان کرد :بعد از 
تکمیل تحقیقات پرونده برای  ادامه روند به مراجع قضایی شهرستان  ارجاع و گازوئیل 

کشف شده  نیز به شرکت نفت جمهوری اسالمی ایران عودت داده می شود.

کشف 16هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
در فیروزکوه 
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 برگزاری همایش ماهانه خانه مطبوعات 
استان تهران 

چهارمیــن همایش هیأت مدیره خانه 
مطبوعات اســتان تهران به میزبانی 
شــهرداری  آبسرد از توابع شهرستان 

دماوند برگزار شد.
به گزارش  جام جم ، چهارمین همایش 
هیأت مدیره خانه مطبوعات اســتان 
تهران به میزبانی شهرســتان دماوند و 
در مجتمع باغ امید شهر آبسرد با حضور 
جمعــی از مســؤوالن و خبرنگاران 

شهرستانی و استانی برگزار شد.
مســؤوالن از جملــه نماینــده مردم 
شهرستان های دماوند و فیروزکوه در 
مجلس، معاون فرماندار، دادســتان، 
رئیس شــورای اســالمی شهرستان 
دماونــد، رئیــس میــراث فرهنگی 
شهرســتان دماوند،امام جمعه آبسرد، 
رئیس اتاق اصناف، اعضای شوراهای 
اسالمی و شهرداران شهرهای آبسرد 
و کیالن و مســؤوالن روابط عمومی 
فرمانداری دماوند، ادارات بهزیستی، 
بنیاد مســکن، نیروی انتظامی، بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران، دانشگاه های 
آزاد اســالمی واحدهــای دماونــد و 
رودهــن و … در جمــع خبرنگاران 

استان تهران حضور داشتند.
در ابتــدای ایــن نشســت، جمعی از 
اصحاب رســانه و خبرنگاران استان 
تهران به بیان مشکالت و دغدغه های 
خود پرداختند که اعضای هیأت مدیره 

خانه مطبوعات به آنها پاسخ گفتند.
مدیر خانه مطبوعات شهرستان های 
اســتان تهران در این همایش اظهار 
کرد: یکی از دغدغه های هیأت مدیره 
خانه مطبوعات استان تهران، بررسی 
کمیته هــای تخصصی اســت که هر 
فردی باید یک مســؤولیت را بر عهده 

گیرد.

بــا  داد:  ادامــه  زارعــی  میــالد 
برنامه ریزی هایــی که انجام شــده 
کمیته هــای متفــاوت و تخصصی 
تشــکیل شــده و یکــی از مهم ترین 
کمیته هــای خانه مطبوعات اســتان 

تهران، کمیته پیشکسوتان است.
وی گفت: همه ما فعالیت های خود را 
زیر نظر بزرگان و پیشکســوتان انجام 
داده ایــم و باید با فعالیت های مطلوب 
شــاگرد خوبی برای پیشکسوتان بوده 
و همیشه حضور این بزرگان را در کنار 

خودمان داشته باشیم.
زارعی اظهار کرد: برای خانه مطبوعات 
در هر شهرستان نیاز به یک دفتر داریم 
و در اکثر شهرستان ها ارتباطات خانه 
مطبوعات ایجاد شده است و الحمدهلل  
به همت مسؤوالن بخصوص شهردار 
رودهــن خانه مطبوعات این بخش در 

آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد.
وی بیان کرد: در هر شهرســتان یک 
رابــط بیــن خبرنــگاران و اعضای 
هیأت مدیره خانه مطبوعات اســتان 
تهــران بــوده و پیگیری فعالیت های 
خبرنگاران شهرســتان های اســتان 
تهران با رابــط خانه مطبوعات انجام 

می شود.
مدیر خانه مطبوعات شهرستان های 
اســتان تهران در خصوص لیســت 
اعضــای این خانه تصریــح کرد: در 
تمامی شهرستان ها، یکی از مشکالت 
خبرنگاران، لیســت اعضــای خانه 
مطبوعات شهرســتان های اســتان 
تهران است؛ ما هیچ مشکلی با فعاالن 
و مدیران فضاهای مجازی نداریم، اما 
باید تکلیف خبرنگاران مشخص شود.

وی افــزود: جایــگاه خبرنــگاران در 
شهرســتان های اســتان تهران باید 
مشخص شــود و آمادگی الزم جهت 
آموزش هــای الزم بــرای روابــط 
عمومی ها را داریم؛ دوره ویژه آموزش 
خبرنگاری شــهری و روســتایی در 

شهرستان ها انجام می شود.
زارعی بیان کــرد: برخی همکاران از 
وظایف مختلف در شــهرها و روستاها 
در شهرســتان ها اطالعی ندارند و به 
همین جهت، مقرر شــده است تا یک 
دوره ویژه آموزش خبرنگاری شهری 
روســتایی در استان تهران را در آینده 
نزدیــک برگــزار کنیــم و از تمامی 
خبرنگاران اســتدعا داریم  در این دوره 

حضور داشته باشند.
مدیر خانه مطبوعات شهرستان های 
اســتان تهران بیان کرد: یکی دیگر از 
دغدغه هــای هیأت مدیــره خانــه 
مطبوعات استان تهران، بحث تعاونی 
مسکن است؛ خبرنگاران از قشرهای 
زحمتکش هســتند، اما از لحاظ مالی 
بخوبی پشــتیبانی نمی شوند و یکی از 
پیگیری هایی که انجام شده، تشکیل 
تعاونی مسکن برای خبرنگاران استان 

تهران است.
زارعی تصریح کرد: با توجه به اساسنامه 
خانه مطبوعات اســتان تهران، چارت 
اداری خانه مطبوعات آماده شده است 
و عالوه بر استان تهران، برخی از دیگر 
اســتان ها نیز از این چارت اســتفاده 

خواهند کرد.
مدیر خانه مطبوعات شهرستان های 
اســتان تهران اصافــه کرد: انتخابات 
مجمع عمومی خانه مطبوعات استان 
تهــران که عالی ترین مقام اســت به 
صورت الکترونیکی برگزار شــد و در 
آینــده نزدیک اعضــای کمیته های 

تخصصی هم مشخص خواهند شد.
* فضای مجازی دنیا را دگرگون 

کرده است
قاســم میرزایی نیکو نیز اظهار کرد: در 
جهان انقــالب دیجیتال و اطالعات 
یکــی از اصلی ترین تبادالت اســت؛ 
انفجــار اطالعاتی فضاهای مجازی و 
حقیقی شــرایط را دگرگون کرده است 

و به نوعی مرزها از بین رفته اند.
نماینده مــردم دماوند و فیروزکوه در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: کار 
خبرنگاران نقد اســت اما این نقد باید 
توســط رسانه به صورت شفاف انجام 

شود.

مصرف لبنیات با گوشــت سفید ) مرغ، 
ماهی و...(

مصرف تخــم مرغ وماهی که به دلیل 
اختالف در مزاج انســانها، ممکن است 
باعث بــروز بیماری هایی مانند جزام ) 
خوره ( ، فالج، نقرس، بواســیر، قولنج، 

درد دندان وامراض رطوبتی شود.  
مصرف لبنیات وترشــیجات که باعث 

انجماد شیر در معده می شود. 
مصــرف پنیر وماســت چکیــده ، پنیر 
وبادام، ســرکه وعدس یا سرکه وماش 
وســرکه وماست که باعث لکه وپیسی 

در پوست صورت می شود. 
مصرف ماســت وترب ومصرف شــیر 
برنج وسویق ) آرد گندم ( که باعث قولنج 

وبروز نفخ در بدن می شود. 
مصرف انار وحلیم ) هریســه ( که باعث 

گرفتگی در مویرگها می شود. 
مصــرف خربزه وعســل کــه باعث 
سنکوب شدن وسایر امراض می شود. 
مصــرف خربزه وموز یا خربزه وانبه نیز 

مناسب نیست. 
مصــرف کله گوســفند وانگور به علت 
تشــدید لزوجیت وبلغمیت ) مزاج سرد 
وتر ( ممنوع است. خوردن سرکه بعد از 
برنــج، غذاهای نفــخ آور، لزج، گس، 
لطیف ) ماهی، شیر وهندوانه ( وسنگین 
مناسب نیست. آشامیدن آب سرد بعداز 
غذاهای گرم یا بعد از اســتحمام مفید 
نیست. .آشامیدن آب سرد بعداز خوردن 
میوه ها بخصوص میوه های ســرد، از 
جمله خربزه وهندوانه باعث تولید ســم 
در بدن می شــود. آشامیدن آب گرم بعد 
از غذاهای شــور، آشــامیدن آب سرد 
هنگامی که معده خالی باشد مثال ناشتا، 
خوردن ترشی بعداز شیرینی، آشامیدن 
آب سرد بعداز ورزش وریاضت وحرکات 
ســنگین، خوردن خربــزه وهندوانه بر 
روی آب گوشــت وگوشت ها که باعث 
سنگینی وبروز امراض متعدد می شود. 
در برخــی مواد غذایــی مصلح به طور 
طبیعی کنار ماده غذایی وجود دارد.  مثال 

انار از این مواد است.  اگر دانه انار را تنها 
بخورید یبوســت می گیرید، اگر آب انار 
را تنها بخورید، اســهال می شــوید اما 
مصرف همزمان این دو به شــکل میوه 

انار مشکلی ایجاد نمی کند. 
آشامیدن آب سرد وبالفاصله خوابیدن، 
آشــامیدن آب بالفاصله پس از صرف 
غــذا بخصــوص در ســرد مزاج هــا، 
آشــامیدن آب در هنگام غذا خورد ن،  
آشــامیدن آب ســرد بدون توقف که 
احتمــال دارد امراض متعددی رخ دهد، 
از آن جمله اگر ســردی آن به قلب رخ 
دهد، از آن جمله اگر سردی آن به قلب 
برســد به علت انطفاع حرارت غریزی 
احتمال ســکته خواهد بود.  همچنین، 
اگر به کبد برسد موجب بیماری استثقاء 
خواهد بود.  اگر سردی آن به مغز برسد 
موجب استرخاء وسستی اعضا ) ام اس 
( خواهد بود وهمچنین اگر ســردی آن 
به آالت تنفســی وصوتی  برسد باعث 
اختــالل در عملکــرد اعضای مذکور 

خواهد شد. آشامیدن آب بعد از خوردن 
غذاهای ترش، شــیرین ومصرف آب 
بعد از خوردن ادویه، اسهال آور است. 

همچنین، آشامیدن آب سرد بعد از غذا 
وبعد از شیرینی ها باعث آسیب رساندن 
بــه دندان ها وافتــادن زود رس آن ها 

می شود. 
  ادامه دارد    )  در شــماره آتی به غذاها 
ومیوه هایی که با هم  خوردن آنها ضرر 

ندارد می پردازیم ( 
    روژیار نعمتی، مدیر فروشگاه 
داروهای گیاهی مهگل

غذاهایی که خوردنشان با هم ممنوع است 

رئیس شورای اسالمی شهر فیروزکوه از اقتتاح طرح های 
عمرانی و تفریحی شهرداری فیروزکموه در آینده نزدیک 

خبر داد.
وی در ایــن خصــوص بــه  جام جم گفت :با توجه به آغاز 
فصــل گرمــا و مبرم بودن نیاز فضــای تفریحی برای 
خانوارهای محترم شــهر فیروزکوه شهرداری فیروزکوه 
توســعه فضای تفریحی شهری را در دستور کار خویش 
قرار داد.ایلکا اضافه کرد :اولین اقدام شهرداری  اورهال و 
استاندارد سازی تجهیزات موجود در شهربازی فعلی در 
ورودی شهر است و در این خصوص و با حضور سرمایه 
گذار بخش خصوصی مراحل نوسازی تجهیزات و استاندار 
ســازی آن آغاز و انشــااهلل با نصب چندین دستگاه جدید 
احتماال در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید ایلکا 
با اشــاره به این که عاله بر طرح شــهربازی ورودی شهر 
طرح تفریحی دیگری نیز در دستور کار است گفت : پیرو 

تاکیدات شهردار  اعضای شورای اسالمی بر بسط فضای 
تفریحی و با توجه به مسافر پذیر بودن  پارک کوهستان 
شهرداری فیروزکوه نیز اقدام به نوسازی و تجهیزر چندین 
ادوات ورزشــی ،تفریحی در پارک کوهستان نیز خواهد 
نمود وی به آسفالت و بهسازی برخی از معابر شهر فیروزکوه 
اشاره داشت و گفت :با تامین منابع مالی مشخص برخی 
از کوچه های و معابر شهرک ولیعصر و شهرک گلستان 
»مفت آباد « نیز آسفالت شده است.این فعال اصالح طلب 
انجام طرح های عمرانی را نقطه عطفی در انجام مدیریت 
کالن شــهری دانســت و افزود  :در راستای انجام چنین 
اقداماتی نیز در آینده نزدیک شــاهد افتتاح پارک صخره 
های در خیابان موسوم به امامزاده  در حوالی امامزادگان 
شبیر و شبر خواهیم بود وی در تکیمل بند فوق افزود:موقعیت 
پارک صخره ای در دست اقدام به گونه ای بوده که عالوه 
بر اشــراف بر بعدی از فضای شــهری با  راه اندازی آبشار 

مصنوعــی و احــداث چندین آالچیق می تواند لحظاتی 
خوش برای خانواده های فیروزکوهی تداعی کند رئیس 
شورای اسالمی شهر در پایان  خاطر نشان کرد :انشااهلل 
با فراهم نمودن تمام بستر ها و تمهیدات مقدماتی در آینده 
ای نه چندان دور شاهد افتتاح پارکی دیگر در روبه روی 
پــارک امیــری فیروزکوه در جاور مجموعه خلیج فارس 
خواهیم بود و بی شک با افتتاح و تجهیز این پارک جلوه 

شهری بسیاری شکیل و زیبا خواهد شد.

عزم جزم شهرداری برای توسعه فضای تفریحی 

بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه جهــاد 
کشــاورزی مهندس  رضا فرازی مدیر جهاد 
کشــاورزی شهرستان فیروزکوه در گفتگو 
بــا خبرنگار جــام جم مهمتریــن اقدامات و 
اهداف جهاد کشــاورزی این شهرســتان را 

بیان نمود .
رضا فرازی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
فیروزکوه ضمن تبریک به تالشگران عرصه 
کشــاورزی در تامیــن امنیــت غذایــی، در 
خصوص تجهیز سیستم های نوین آبیاری در 
اراضی کشــاورزی  ابراز داشت :با توجه به 
خشکسالی و کمبود منابع آب باید به سمت 
اصــالح روش های آبیــاری روی آورد که در 
این گام با بهره گیری از ردیف اعتبارات ملی 
و استانی اجرای سامانه های نوین آبیاری در 

اراضی کشاورزی پیگیری میگردد
 وی به اهمیت آب به عنوان مهم ترین نهاده 
بخش کشاورزی، به ارتقای راندمان آبیاری 
از 30 درصــد روش های آبیاری ســنتی به 
حداقــل 70درصــد در ســامانه های نوین 
آبیاری اشاره داشت و تصریح کرد: طراحی 
و مطالعه اجرای ســامانه هــای نوین آبیاری 
تجمیعــی در ســطح 1000 هکتار،اجــرای 
سیســتم آبیاری تحت فشــار در سطح 329 
هکتــارو پوشــش انهــار به طــول یک ونیم 
کیلومتر در ســطح مزارع شهرستان در یک 
سال گذشته انجام و به بهره برداری رسید 
فرازی در مورد شــرایط آبزی پروری و امور 
دام و طیور  در این شهرستان اظهار داشت 
:آبــزی پروری شهرســتان صرفا به صورت 
سردابی در سه بخش تکثیر و پرورش ماهی 
قــزل آال و تکثیــر حدواســط بــه صــورت  
انکوباسیون تخم های چشم زده ماهی قزل 
آال و صرفا پرورش ماهی قزل آال  در سیستم 
های پرورشی مداربسته و مدار باز و استخر 
دومنظوره کشاورزی فعالیت می نماید این 

شهرستان رتبه اول در میزان تولید ماهیان 
سرد ابی) اعم از ماهی خوراکی و بچه ماهی 
قــزل آالی رنگیــن کمــان ( را در اســتان 
داراست و چیزی حدود 30 درصد از ماهی 
خوراکی سطح استان را تامین می نماید. وی 
همچنین افزود : در این شهرستان در کنار 
فعالیــت هــای ســنتی و صنعتی طــرح های 
شاخصی در زیر بخش دام وجود دارد  مانند  
شــرکت آویــن ژن بــه عنــوان اولین مرکز 
اصالح نژاد دام سبک بخش خصوصی کشور 
، شرکت زرژن مرکز تولید و انجماد اسپرم 
گاو بــا ظرفیــت 100راس دام ومولــد و 
تولید2 میلیون دز اسپرم در سال و همچنین  
شــرکت دام گستر پیشگام به عنوان مرکز 
اصالح نژاد دام سبک و تولید اسپرم به بهره 
برداری رســیده اند .فــرازی مقدار تولید 
محصوالت دامی در شهرستان را با همکاری 
همه واحدهای صنعتی و سنتی  اینگونه بیان 
نمود:تولید شیر:11800 تن  تولید گوشت 
قرمز: 1870 تن، تولید گوشت سفید مرغ  
: 6110 تن، تولید عســل :  87 تن، اصالح 
نژاد دام سبک و دام سنگین به تعداد بیش 

از 6200 راس.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه 
درباره عملکرد امور اراضی در حفظ کاربری 
اراضی کشاورزی خاطر نشان کرد : منع تغییر 
کاربــری  اراضــی کشــاورزی و بــاغ هــا، در 
راســتای اجرای سیاســت حفــظ زمین های 
کشــاورزی اســت  امروزه کشور ها،  با وضع 
مقررات ســختگیرانه در مــورد منع تغییر 
کاربــري ، و اجــراي جــدي آن،  از اراضــي 
کشــاورزي، باغ ها، جنگلهــا، مراتع، اراضي 
باتالقي و سایر اراضي طبیعي خود  محافظت 
و مراقبــت مــی نماینــد به همیــن دلیل در 
راستای این هدف مدیریت جهاد کشاورزی 
فیروزکوه اقدامات زیر را انجام داده است 

:نظــارت بــر اراضــی واگــذاری 52 مورد،  
اخطاریــه بــه منظــور جلوگیــری از تغییــر 
کاربری123 مورد ،  قلع و قمع بنای غیر مجاز 
41 مــورد ، نظــارت برمجوزهای تبصره 4 و 

تبصره یک ماده یک 82 مورد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان از همه 
مالکان اراضی خارج از محدود شهر خواسته 
اســت تــا قبــل از هرگونه اقــدام در مورد 
ســاخت و ســاز در اراضــی زراعــی و باغــی 
هماهنگــی الزم را بــا مدیریت هــای جهــاد 
کشــاورزی شهرســتان ها به عمل آورند تا 
ضمن صیانت از اراضی کشاورزی از هرگونه 
بهره برداری افراد سودجو خودداری شود.

وی همچنیــن در مــورد زراعــت و باغبانی و 
آمــوزش و ترویــج بیــان داشــت : میــزان 
تولیدات زراعی و باغی شهرســتان  شامل : 
محصــوالت باغــی 49000 تن ، محصوالت 
زراعــی 77700 تــن ، تولید گلهای شــاخه 
بریده به تعداد 23 میلیون شاخه در سال، 
مبــارزه بــا آفــات همگانــی 5000 هکتار و  
شــبکه مراقبــت محصــوالت زراعی و باغی 
480 هکتــار اســت و در  بخــش آمــوزش و 
ترویج دوره های آموزشی ترویجی به تعداد 
4720 نفــر روز برگــزار شــد.مدیر جهــاد 
کشــاورزی در خصوص پرداخت تسهیالت 
کشــاورزی خاطرنشان کرد : معرفی و جذب 
تسهیالت در بخش کشاورزی به مبلغ 170 
میلیارد ریال بوده است در زمینه تسهیالت 
مشــاغل خانگی این شهرســتان توانست با 
جــذب بیــش از 120 پرونده  رتبه خوبی را 
در پرداخت این نوع تســهیالت  در اســتان 
داشــته باشــد همچنین طی ســال گذشته 
بــرای خرید تجهیزات و ادوات کشــاورزی 
شامل تراکتور و...  بالغ بر 20 میلیارد ریال 
از محل  تســهیالت مکانیزاسیون پرداخت 

شد . 

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛

عملکرد و اهداف جهاد کشاورزی فیروزکوه تشریح شد
شرکت تعاونی عشایری فیروزکوه مستقر 
در مدیریت جهاد کشاورزی  یکی از شرکت 
های فعال در استان تهران است که از سال 
1369 تاســیس شــده و با مدیریت جدید 
ســاماندهی خوبی در همه بخش ها داشته 
اســت در ایــن خصوص با حســین رضایی 
مدیــر عامــل شــرکت تعاونــی عشــایری 

فیروزکوه گفتگویی انجام شده است :
حسین رضایی ، مدیر عامل شرکت تعاونی 
عشــایری فیروزکوه در خصوص عملکرد و 
خدمات شرکت تعاونی در شهرستان اظهار 
داشت : خدمات به عشایر از وظایف ماست 
چراکه هر چادر عشایری مانند یک شرکت 
عمل می نماید و محصوالت لبنی و گوشــت 
و پشم و... را تولید می نماید ودر واقع یک 

زنجیره کامل تولید هستند .
این شرکت دارای 300 عضو عشایر است 
و اکثر عشــایر در این شهرستان در مناطق 
لــزور ،ارجمنــد، طــرود ، جلیزجند و کتاالن 
مســتقر هســتندکه بیشــترین خدمات را 
دریافــت مــی نماینــد  از جملــه مهمترین 
خدمــات، خرید و توزیــع نهاده های دامی ) 
جــو، ســبوس ،ذرت ( به صــورت مدت دار 
اســت یعنــی این کــه نهاده هــای دامی به 

عشــایر تحویل داده می شــود بعد از حدود 
9ماه، زمانی که زنجیره تولید گوشت کامل 
شــد اعضاء مبلغ آن را پرداخت می نمایند 
همچنیــن به جهــت حفظ و نگهداری مراتع ، 
رویــش هــای گیاهــی  و جلوگیــری از قطع 
درختان به منظور گرمایش و پخت و پز توسط 
عشایر این شرکت اقدام به توزیع سوخت 
فســیلی ) کپســول گاز ( می نمایند . توزیع 
آرد خوراکی جهت تامین نان برای عشــایر، 
توزیع و فروش لوازم خورشــیدی با قیمت 
مناســب جهت تامین روشــنایی و یا شــارژ 
موبایــل  و ....... از دیگــر خدمــات اســت . 
همچنیــن عشــایری کــه دارای دفترچــه 

عشــایری هستند جهت دریافت تسهیالت 
 بانکــی بــه بانــک هــای عامــل معرفــی

 می گردند.   
وی همچنین در مورد بیمه دام بیان داشت 
: با توجه به خشکســالی و حوادث غیر قابل 
پیش بینی، عشــایر و دامــداران عزیز می 
توانند نســبت به بیمــه دام اقدام نمایند 
ایــن شــرکت عالوه بر بیمــه  نمودن دام از 
جمله دام سبک و سنگین اخیراً جهت بیمه 
زراعــت و باغبانــی و زنبــورداری و آبــزی 
پــروری در خدمــت تولیدکننــدگان بخش 
کشاورزی است مدیر عامل شرکت تعاونی 
عشــایری در خصــوص عدم وجــود میدان 
عرضه دام در شهرســتان ابراز امیدواری 
کرد که این شرکت پیگیر این موضوع است 
و ان شااهلل در آینده نزدیک در حوالی شهر 
فیروزکــوه، مکانــی جهــت عرضــه دام 
اختصــاص می یابد . رضایی درپایان  ضمن 
تشــکر از اعضای هیئت مدیره و مســئول 
امور عشــایری شهرســتان ، از عشایری که 
عضــو شــرکت نشــده انــد خواســت تــا با 
عضویــت در ایــن تعاونــی نســبت به اخذ 
دفترچــه عشــایری و اســتفاده ازخدمات 

شرکت اقدام فرمایند. 

هر چادر عشایر نماد یک کارگاه تولیدی است

اداره اوقــاف شهرســتان فیروزکــوه در 
راستای حفظ و حراست از بقاع متبرکه امام 
زادگان علیهم الســالم این شهرســتان در 
نظر دارد پنج بقعه از 40 بقعه متبرکه حوزه 
نظارت و فعالیت خویش را طی امسال و 98 

مورد تجدید بنا قرار دهد.
ایــن بقــاع متبرکه که شــامل امام زادگان 
ابراهیــم و اســماعیل) ع (خیابــان تختــی 
فیروزکوه، امام زاده  قاســم) ع(روســتای 

کتــاالن، خوشــنام )ع( روســتای لــزور، 
اســماعیل ع روستای مهاباد)توسط خیرین 
محل( و )شــبیر و شــبر ع فیروزکوه با 20 
درصد پیشــرفت( و جزء بقاع فاقد درآمد 
شهرستان می باشند که با مساعدت اداره 
کل اوقاف اســتان تهران در مرحله طراحی 
ســازه و بنا قرار گرفته اســت و با توجه به 
محدودیــت  فصل فعالیــت عمرانی بجهت 
سرمای زود رس  در شهرستان، امیدواریم 
طــی یک مــاه آینده عملیات تجدید بنای آن 

آغاز  شود.
سرپرســت اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
شهرســتان فیروزکــوه در ادامــه به بقاع 
متبرکه و ســادات جلیــل القدری همچون 
خاتون قیامت) ع( فیروزکوه، ســلیمان )ع( 
روســتای جلیزجنــد، علــی) ع( روســتای 
دهگردان،ابراهیــم رضــا) ع (روســتای 

آســور، ســید مصطفی) ع (روســتای اهنز 
اشــاره نمود که طی پنج ســال اخیر، توسط 
اداره اوقــاف و بعضی توســط خیرین بقعه 
ســاز شهرستان تجدید بنا، تعمیر و مرمت 

صورت گرفته است.
حجت االسالم اسفندیار  افزود : این اتفاق 
هــای بزرگ را جزو افتخارات کاری خود در 
مــدت خدمتــم در شهرســتان مــی دانم و 
خداوند را شاکرم که توفیق خدمت به بقاع 
متبرکه و موقوفات ســرزمینم را داشته و 

دارم.
وی  حفظ و نگهداری از ابنیه امام زادگان) 
ع( را تعظیم شعائر و مقدسات و تکریم اهل 
بیــت علیهــم الســالم و در راســتای ابراز 
مــودت آنــان دانســته و از همــه خیریــن 
شهرســتان درخواست مســاعدت در این 

امر مهم را  داشتند .

تجدید بنای 5 بقعه از امامزادگان) ع( فیروزکوه در سال 97
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  پشت پرده باز بودن تمام وقت چند رستوران 
در ماه  رمضان چه بوده است؟

موضوع باز بودن زمانبندی شــده واحد  های پذیرایی شــهر در  ایام ماه رمضان و 
مستثنی واقع شدن چند واحد پذیرایی از این تصمیم به یکی از بحث  برانگیز ترین 
موضوعات صنفی روزهای اخیر  تبدیل که موجبات اعتراض چندین  نفر از متصدیان 

صنف  مذکور را در پی داشته است .
نفراتی  با هویت معلوم  مراتب اعتراض خویش از باز بودن  چند واحد پذیرایی  سطح 
شهر را اعالم داشته و  معتقد  بودند بی عدالتی و اجحافی در حق آنها صورت گرفته 
اســت . آنها بر این باور بودند چرا واحد پذیرایی که فقط ارائه دهنده غذا و در حریم 
و طرح تفضیلی شــهر واقع شــده اســت باید مجوز فعالیت یک ماهه خویش » ماه 
رمضان «  را از اداره میراث فرهنگی ،صنایع دســتی  و گردشــگری  دریافت و در 
حالی که هیچ نوع خدمات گردشــگری در آنحا ارائه نمی شــوداکبری رئیس اداره 
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان در این خصوص گفت  :بر 
طبق اساســنانه و دســتور العمل های ابالغی  هر واحد تفریحی و گردشــگری که 
مجوز فعالیت خویش را از اداره مذکور دریافت کرده باشــد حوزه کاری آن تحت 
نظارت اداره گردشگری  است وی با اشاره به این که  مجوز یک مجتمع تفریحی 
از سنوات گذشته درحوزه اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری  صادر 
شده است  اضافه کرد :هیچ کدام از تاالرهای پذیرایی شهرستان در حوزه کار این 
نهاد محســوب نمی شــود  و آن بخشــی که مربوط به فعالیت های گردشــگری و 
خدماتی بوده در حوزه استحفظی این نهاد است اکبری در خصوص یک رستوران 
کــه در ایــام مــاه رمضان تمام وقت باز بوده اســت  تصریح کرد :بر طبق ضوابط و 
موازین برای تکمیل شــدن شــیوه خدمت رســانی در هتل ها باید رســتورانی این 

موضوع را هم پوشانی کند.
 وی ادامه داد  :به سبب کمبود فضای مناسب برای دایر شدن رستوران  و به منظور 
مساعدت با سرمایه گذار طرح  ، مجوز رستوران قدیمی  در ید اداره مذکور به منظور 
پوشــش قرار دادن فعالیت های خدماتی  هتل قرار گرفت  و مجوز باز بودن تمام 
وقت آن در ایام ماه رمضان نیز به این موضوع مربوط می شود اکبری در خصوص 
باز بودن تمام وقت رســتوران دیگری گفت  :مجوز این واحد نیز بر حســب مجوز 
واحد پذیرایی بین راهی  از جانب اداره کل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع 
دســتی صادر و حســب قانون اداره فیروزکوه موظف به خدمات دهی به این واحد 

نیز بوده است.

پلمب کشتارگاه غیربهداشتی طیور 
یک واحد کشــتارگاه 
طیــور به دلیــل عدم 
ضوابــط  رعایــت 

بهداشتی پلمب شد.
بــا هماهنگــی واحد 
بهداشت محیط و اداره 
دامپزشــکی و با هدف 
ارتقاء ســطح بهداشت 
شــهروندان فیروزکوه بازدید مشــترکی با حضــور مجتبی بنداد 
کرمانی، سرپرســت شبکه بهداشــت و درمان، دکتر طهماسبی، 
معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت، دکتر شایان خواه، رئیس 
اداره دامپزشــکی و ذکاوتی مســئول بهداشت محیط شهرستان 
انجام شد.در این گشت مشترک ضمن بازدید از تمام قسمت های 
کشــتارگاه،  طبق مشــاهدات، واحد مذکور فاقد هر گونه شرایط 
بهداشتی اولیه بود و با توجه به این که شرایط موجود تهدید جدی 
و بحرانی علیه بهداشــت عمومی بوده اســت با هماهنگی های به 
عمل آمده و با دستور دادستان واحد مذکور تا اطالع ثانوی پلمب 

گردید.

اقدامات اولیه شهرســازی به دفاتر 
پیشخوان واگذارمی شود

شــهردار فیروزکوه، از تایید واگذاری اقدامات اولیه شهرســازی 
به دفاتر پیشخوان خبر داد.

وی افزود: در راستای سیاست ابالغی دولت به منظور هماهنگ 
کردن صدور پروانه، گواهی عدم خالف و پایان کار ســاختمانی 
در سطح شهرداری ها با هدف تسریع در روند پاسخگویی به نیاز 
شــهروندان و جلوگیری از طوالنی شدن زمان صدور مجوزات، 
پاسخ استعالمات و گواهی های ساختمانی، مجوزات الزم مبنی 
بر واگذاری امورات اولیه در خصوص تشکیل پرونده و …مقرر 
شــد این اقدامات  به دفتر پیشــخوان دولت در سطح شهر ارجاع 
شود.جعفر پرج در مورد مراحل اجرای آن تصریح کرد : متقاضی 
باید به دفتر پیشــخوان مراجعه و پس از تکمیل مدارک، پرونده 
توســط دفتر پیشخوان به شهرداری ارسال می شود سپس واحد 
شهرســازی برای بازدید و تطبیق درخواســت با طرح تفصیلی از 
طریق سامانه پیامکی و یا تماس تلفنی اطالع رسانی و متقاضی 
در زمان تعیین شده به شهرداری مراجعه می کند و پس از بازدید 
و پرداخت عوارضات مربوطه، پاسخ استعالمات و مجوزات الزم 

توســط شهرداری در موعد مقرر صادر و ارائه خواهد شد.

قانون در تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز تعارف ندارد
رئیس دادگســتری شهرســتان فیروزکوه در آستانه 
هفته قوه قضائیه در  جمع خبرنگاران اظهار داشــت: 
در ســاخت و ســاز غیر مجاز فساد وجود داشت  که به 
سمت فراگیر شدن می رفت و در حال حاضر وضعیت 

رو به بهبود است.
وی افزود در سال گذشته نزدیک به 8 مورد گزارش 
خالف داشــته ایم که امالک ســاخته شده با استفاده 
از رابطــه و ضابطــه تخریب نشــده بودند که جهت 

اجــرای قانون آنها را تخریب کرده ایم. 
وی اضافه کرد: در بعضی از روستاها با کمک دهیاران 
و اعضای شــورای اسالمی ســاخت و ساز غیرمجاز 
انجام می شــود که پیگیر تخلف آنها هســتیم.صابر 
تاکید کرد: در 3 ماه آینده شــاهد تخریب ســاخت و 
ســازهای غیر مجاز بیشــتری خواهیم بود و با وجود 
اعتراض سرمایه داران و صاحبان نفوذ در این عرصه 

عقب نشینی نخواهیم کرد.
صابر همچنین با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز 
در سطح شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر 200 
پرونده در این خصوص وجود دارد که دستور تخریب 
شــود موارد الزم  را صادر کردیم و با مســئول دستگاه 
مربوطه که اقدام به صدور مجوز کند برخورد خواهد 

شد.
وی افزود: هجمه ای که در پی مقابله با ساخت و ساز 
غیرمجاز در شهرستان ایجاد شده است مناسب شان 
دادگســتری نبوده است چرا که ما فقط مجری قانون 
هســتیم.رئیس دادگســتری فیروزکوه در خصوص 
زمین خواری نیز گفت: در شهرســتان زمین خواری 
به شــکل ســازمان یافته وجود ندارد اما مواردی در 

گذشــته بر اســاس طرح های قانونی به اشخاصی یا 
شــرکت هایی زمین واگذار شــده است که نباید این 
اقــدام صــورت می گرفت و اقدامــات قانونی جهت 

بازپس گیری این زمین ها در حال پیگیری اســت.
وی افزود: اگر زمینی قبل از ســال 41 باعنوان زمین 
زراعی ثبت شــده باشد قابل استفاده است اما اگر بعد 
از این تاریخ به ثبت رسیده باشد قابل تصرف نیست، 
حتی اگر ســند داشــته باشــد فاقد اعتبار است و جزو 

اراضی ملی محسوب می شود.
رئیس دادگســتری شهرســتان  بیان داشت به دلیل 
این که فیروزکوه در مسیر عبوری مسافران قرار دارد 
تصادفــات پس از مــواد مخدر دومین جایگاه درباره 
 وجــود پرونده هــای قضایی این شهرســتان قرار 

دارد.

وی ســرقت و دعوای خانوادگی در رده بندی پرونده 
های قضایی این شهرســتان نام برد و گفت: ســاالنه 
شــاهد 10 درصد افزایــش در پرونده های جزایی و 

حقوقی دعوای خانوادگی هستیم.
صابــر در خصــوص نبــود بازداشــتگاه و زندان در 

شهرســتان فیروزکوه بیان داشــت: نــگاه مقامات 
باالدســت این اســت تا از زندانها و بازداشتگاه ها در 
سطح شهرستان ها کاسته شود اما به دلیل بعد قضایی 
و دسترســی سریع تر به متهم و دشوار بودن مالقات 
خانــواده با متهم خصوصآ در زمســتان، اگر خیرین، 
شــوراها و یا دســتگاه های دیگر زمین مورد نیاز را در 
اختیــار بگذارنــد، به احداث بازداشــتگاه موقت در 

شهرستان اقدام خواهد شد.
وی افــزود: در حال حاضــر متهمین فیروزکوه برای 
مدت بازداشت به جابان هدایت می گردند   و پس از 
صدور حکم به زندان اوین و دیگر زندان های تهران 

بزرگ انتقال می یابند .
رئیــس دادگســتری فیروزکوه اظهار داشــت: باید 
اقدامــات مثبتــی صورت بگیرد تــا زندانی به جامعه 
برگردد، اگر هزینه های زندگی کمتر باشــد از جرائم 
سرقت، کالهبرداری و کم فروشی پیشگیری خواهد 

شــد و امنیت برقرار می شود.

خبرخبر

دکتر امیــر کیایی مدیر داروخانه کیایی از 
ارتقای داروخانه کیایی به داروخانه شــبانه 
روزی خبر داد وی در این خصوص به  جام 
جــم گفت :بــا توجه به ضوابط و قوانین در 
شهر های  زیر 20 هزار نفر  به دلیل پایین 
بودن جمیعت امکان ارتقای داروخانه  روزانه 

به داروخانه شــبانه روزی وجود ندارد دکتر 
کیایی به نیاز مبرم مردم شهر فیروزکوه به 
اقالم دارویی و بهداشــتی در هر ساعت از 
شــبانه روز اشــاره  و گفت :بعد از انتقال 
داروخانه از مکان اســتیجاری گذشته به 
موقعیت فعلی تمام توان و رایزنی  خویش 

را بــرای احقــاق این حــق طبیعی مردم 
شهرســتان بــه کار بســتم  وی افــزود 
:خوشــبختانه این مهم کار ســاز شــده و 
داروخانه کیایی رســما از تاریخ اول تیر ماه 
به داروخانه شبانه روز ی ارتقا و آماده خدمات 
رسانی به شهروندان عزیز در تمام ساعات 

است مدیر داروخانه کیایی همچین به طبقه 
فوقانی و ساختمان نیمه کاره این داروخانه 
اشاره کرد و گفت:انشااهلل با تکمیل عملیات 
عمرانی مکان مذکور به کلینیک پزشکان 
حاذق و متخصص   در جهت افزایش سطح 

سالمت شهرستان تبدیل می شود.

داروخانه کیایی به داروخانه شبانه روزی ارتقا پیدا کرد 

رئیس دادگستری 
شهرستان فیروزکوه گفت: 
باالترین آمارجرائم در این 
شهرستان مربوط به مواد 
مخدر است                      


