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فیروزکوه ؛ محروم ترین 
شهر از نظر اقتصادی

جاده اختصاصی سیمان 
فیروزکوه افتتاح می شود

عملیات انتقال آب روستای 
امین آباد کلید خورد

 آغاز برداشت سبزی کوهی 
از مراتع فیروزکوه 

هر ســاله با آغاز فصل بهار؛ افراد زیادی برای برداشت ســبزی های کوهی از مراتع و دشتهای فیروزکوه روانه 
می شوند. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: یک کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: بیش از 100 گونه از گیاهان 
دارویی و ســبزی های کوهی در مراتع و دشــتهای فیروزکوه رشد می کند. حسین تاج الدین افزود: استفاده و بهره 

برداری از این گیاهان ممنوع است اما برای اینکه شهروندان...

فیروزکوه، پیشتاز 
در اصالح نژاد دام
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فیروزکوه

 گذری بر حال و روز
 دانشگاه آزاد 
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کارگــران کارخانه آهک 
از ســبد حمایتی برخوردار 

می شوند

در گفتگــوی اختصاصــی خبرنــگار جام جم 
فیروزکــوه با مهنــدس رحیمی مدیــر کارخانه 
آهک اســپندار فیروزکوه  نسبت به اطالع رسانی 
در راستای مشکالت ناشــی از موانع صادرات؛ به 

سواالت خبرنگار جام جم پاسخ داد. 
وی با اشــاره به رفع نیازهای داخلی از ســوی 
کارخانه آهک فیروزکــوه، افزود: ما ضمن مرتفع 
کردن نیاز بازار داخل، در بخش صادرات نیز موفق 
عمــل کردیم. مدیر کارخانــه آهک تصریح کرد: 
صــادرات آهک فیروزکوه، تحت تاثیر تحریم قرار 
نگرفته و ایــن روند ادامه دارد. مهندس رحیمی به 
برخی اقدامات انجام شــده در حوزه مسئولیت خود 
و حمایت از کارگران؛ اشــاره کرد و گفت: بر اساس 
طــرح طبقه بندی، حقوق تمــام کارگران مطابق 
قانــون کار پرداخت می شــود. وی خاطر نشــان 
ساخت: ســبد حمایتی به مناسبت روز کارگر و فرا 
رسیدن ماه مبارک رمضان؛ در اختیار کارگران قرار 
می گیرد. مدیر کارخانه آهک فیروزکوه ابراز داشت: 
مهمترین چالــش در بخش آهک؛ بودجه عمرانی 
و بازســازی قطعات و شــرایط اقلیمی و دوری راه 
شهرستان و همچنین هزینه حمل و نقل می باشد. 
رحیمی خاطر نشــان کــرد: در حال حاضر تنها راه 
برون رفت از این مشــکالت، توســعه و مدیریت 
صحیح حمــل و نقل بــرای جابه جایی محصول 
آهک به نقاط مختلف کشور است. وی با بیان اینکه 
ما مشــکل صادرات نداریم؛ اظهار داشت: قطعا با 
تزریــق نقدینگی و اعطای وام بلند مدت با ســود 
پایین؛ می توانیم مشکالت زیادی را مرتفع نماییم . 

نقــش معلــم در 2 مقوله 
آموزش و پرورش

معلــم، در آموزش، 
تجــارب و کشــفیات  و 
نتیجۀ تحقیقات  و تبعات 
و کاوش ها و پژوهش ها 
را به نســل بعــد منتقل  
می کند، تا نســل بعد نیز 
چیزی  بــر  آن مزید کند 
و به نســل پــس از خود 

بسپارد. در واقع، اگر معلمان  نمی  بودند ، قافلۀ تمدن 
از رفتار باز می ایســتاد و بشــر بدین درجه از تعالی و 

پیشرفت نمی  رسید. 
اما پرورش ، دشوارتر  از آموزش است و کاری است 
در حــد کار انبیا و اولیا و منجیان  عالم  بشــریت . اگر 
معلم آموزش را با پرورش توأم  کند، و همچنان که   از 
کشف مـجهوالت سخن می گوید به تهذیب  اخالق  
و تصفیــۀ روح و تنقیح  اعمال و صفات شــاگردان 
خویش همت گمارد، به نتیجۀ مطلوب خواهد  رسید . 
برای بزرگداشت چنین معلمی است که روز معلم 
را برگزیده  اند تا تعظیم و تکریم جامعه از مقام  معلم  را 
در چنین روزی به اوج برسانند. معلمان سراسر کشور 

نیز این روز بزرگ را گرامی می دارند . 
میلیون ها دانش  آموز نیز در بزرگداشت  معلمان  
خویش، در مراسمی که در  این  روز برگزار خواهد  شد، 
شرکت خواهند جســت و از آنجا که هر دانش  آموز 
متعلق به خانواده  ای اســت، روز معلم به میلیون ها 
خانوادۀ ایرانی راه خواهد  یافت، و نیز بدان ســبب که  
هر کس  نوشــت و خواند، آموخته از معلمی بوده که 
آموخته است و باید به آموزگار خویش ادای  دین کند، 
پس، روز دوازدهم اردیبهشت حق گزاری همۀ ملت 

ایران از معلم است. 
بنابراین، اگر بگوییم که روز معلم روزی است که 
در آن روز سرتاســر این ملک به تعظیم و تجلیل از 
مقام معلم بر می خیزد ســخنی  به گزاف نخواهد بود 
. اگر در آغاز ســخن از روز معلم به  عنوان یک جشن  

ملی   یاد شد، در خور چنین عنایتی است. 
محمد مرادپور، سرپرست و خبرنگار 
جام جم فیروزکوه

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار و نماینده عالی دولت از شهرک صنعتی امیریه )علی 
دره( بازدید کرد و ضمن بررســی روند تولید واحد های بازدید شــده پای درد دل صاحبین 

صنایع نشست.
خبر نگار جام جم فیروزکوه: مهندس کوه نشــین مدیر شهرک صنعتی امیریه 

فیروزکوه ضمن تشکر از مهدی یوسفی جمارانی و هیئت همراه در تکمیل این خبر گفت: 
فرماندار شهرســتان از واحد های تولیدی ایمن آســگون، پارسان صنعت ورسک و وسام 
شیمی سرآمد بازدید کرد. وی ضمن اشاره به اینکه مشکالت مالی، تامین اجتماعی و دارائی 
اصلی ترین  چالش های پیش روی واحد تولیدی بازدید شــده بود گفت: در این خصوص 

صورتجلســه ای تنظیم و به معاونت اداری مالی فرمانداری ارجاع داده شد. مهندس کوه 
نشین تعامل دستگاه های دولتی با واحد های صنعتی را زمینه ساز بهبودی روند تولید دانست 
و گفت: در خصوص مشــکالت تامین اجتماعی و دارائی واحد های ذکر شــده دستورات 

مقتضی برای تقسیط مبالغ بدهی از جانب فرماندار شهرستان به نهاد ذی ربط صادر شد. 

مشکالت مالی، بیمه و دارایی؛ اصلی ترین چالش صنایع فیروزکوه

پرج، شــهردار فیروزکوه از آغاز روند اجرائی آســفالت فاز دوم خیابان 
شهید فامیلی به محض مساعد شدن اوضاع جوی خبر داد.

وی گفت: فاز ۲ آســفالت خیابان شهید فامیلی در دستور کار شهرداری 
بوده و به پیمانکار پروژه هم کتبا ابالغ شده که با فراهم شدن شرایط آب و 
هوایی و کاری نسبت به ادامه آسفالت الین برگشت خیابان شهید فامیلی 
اقدام نماید. شــهردار فیروزکوه همچنین در خصوص آسفالت معابر شهر 
گفت: ســال گذشته به خاطربارش برف، ســرما ودر پی آن نمک پاشی و 
برفروبی معابر شهرنســبت به سنوات گذشته بیشترین خسارات را شاهد 
بودیم. وی اضافه کرد: براین اســاس ترمیم و مرمت و لکه گیری آسفالت 

معابر شــهر از جمله پروژه های اولویت دارشــهرداری و شورای اسالمی 
شهر در سال جاری خواهد بود. پرج با اشاره به اجرای طرح فاضالب شهر 
که توســط اد اره آبفای شــهری در حال انجام است گفت: به منظور عدم 
تداخل و دوباره کاری، این موضوع مســتلزم هماهنگی با آبفای شــهری 
و حتــی ادارات حفار نظیر گاز، مخابــرات و برق بوده که مراتب به ادارات 
مذکــور ابالغ و پس از هماهنگی با ادارات فوق عملیات آســفالت پس از 
شناســایی پیمانکار آغاز خواهد شد. این  مقام مســئول همچنین درباره 
شــروع عملیات اجرایی ســایر پروژه های شــهرداری گفت: برابر طرح، 
پروژه های لحاظ شده دربودجه ســال جاری درمرحله برگزاری مناقصه 
عمومی بوده که درصورت به حدنصاب رســیدن و مناســب بودن قیمت 
پیشــنهادی متقاضیان، با برندگان قــرارداد منعقد و عمال پروژه عمرانی 
شروع خواهد شــد. پرج همچنین درخصوص وضعیت آسفالت محور۴۵ 

متری گفت: با عنایت به فقدان کمربندی در شهر و تردد خودروهای برون 
شــهری و رهگذر از محور۴۵ متری بخصــوص کامیون و تریلر گاهی با 
تناژ غیرمجاز شــاهد خرابی و موزاییکی شدن رویه و بعضا زیرین آسفالت 
آن هســتیم. وی ادامه داد: برابردستورالعمل وآیین نامه های ابالغی بین 
راهداری و وزارت کشــور۵0 درصد هزینه نگهداری و مرمت آســفالت 
با شــهرداری و۵0درصد با راهداری بوده که بــر این مبنا با پیگیری های 
صورت گرفته توسط شهرداری و نماینده محترم جناب مهندس میرزایی 
مقررشد راهداری نسبت به آسفالت محور۴۵ متری در محدوده شهراقدام 
نمایــد. پرج با اشــاره به اینکه مذاکراتی در این خصــوص با رئیس اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان انجام شده است گفت: پیمانکار 
طرح یاد شــده مشخص و بعد از فراهم شــدن شرایط کاری روند اجرایی 

آن آغاز خواهد شد. 

شهردار فیروزکوه مطرح کرد؛

از آسفالت خیابان شهید فامیلی تا بهسازی 
آسفالت محور ۴۵ متری

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

به گزارش روابط عمومی بخشدار مرکزی 
فیروزکوه، در نشســتی که به منظور بررسی 
مســائل و مشکالت روســتای امین آباد در 

مســجد این روســتا با حضور نماینده مردم 
دماونــد و فیروزکــوه در مجلس شــورای 
اسالمی، فرماندار، بخشدار مرکزی، روسای 

ادارات خدمــات رســان، دهیار، شــورای 
اسالمی و اهالی روســتای امین آباد تشکیل 
شــد مسائل گوناگونی از جمله مشکل اراضی 

پشــت کل، حریم جاده و آب شرب مطرح شد 
و مســئولین ادارات نیز به صورت مســتقیم 

بودند.  پاسخگو 

میزبانی روستای امین آباد از مسئوالن 

ســعید کیانــی رئیــس اداره صمت 
شهرســتان فیروزکــوه از برنامه مدون و 
زمانبندی شده دستگاه های دولتی برای 

بازدید از واحد های تولیدی خبر داد.
خبرنــگار جــام جم فیروزکــوه: وی 
گفت: در ســال مزین به نام رونق تولید و 

با واجب دانستن این موضوع برای بهبود 
رونــد اقتصادی شهرســتان با محوریت 
فرمانداری و اداره صمت شهرســتان هر 
هفته از دو یا ســه واحد تولیــدی بازدید 

خواهد شد.
 کیانی ضمن تشــکر از مهدی یوسفی 

جمارانی فرماندار شهرستان گفت: قبل از 
انجام عملیات بازدید از واحد های تولیدی 
زمینــه این موضوع فراهــم و هماهنگی 
برای حضور دســتگاه های متولی فراهم 
می شــود. رئیس اداره صمت شهرستان 
ادامه رونــد بازدید از واحد های صنعتی را 

عاملی برای نزدیک شدن دولت به بخش 
خصوصی دانســت و گفت: مشــکالت 
دســتگاه های دولتی در حضور فرماندار و 
نهاد های مرتبط مطرح و ســریعا در این 
خصوص صورت جلســه ای تنظیم و در 
دستور کار نهاد های متولی قرار می گیرد. 

بازدید هفتگی از واحد های تولیدی فیروزکوه
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*محله هفت برادران روســتای محمود آباد 
برق دار شــد: مهندس داداش زاده مدیر برق فیروزکوه 
بــه خبرنگار جام جم فیروزکوه گفــت: محله هفت برادران 
روستای محمود آباد که چند سال به علت نبود راه دسترسی 
مناســب و قرار گرفتن در زیر حریــم ۲0 کیلوولت از نعمت 
برق بی بهره بودند، با مساعدت بخشدار مرکزی شهرستان 
و همت اهالی روســتا و کار اجرایی پرســنل برق فیروزکوه 

برقدار گردید . 

*دیدارهای روز شورا: قاسم میرزایی نیکو نماینده 
حــوزه انتخابیه به همراه جعفر پرج شــهردار فیروزکوه، به 
مناســبت روز ملی شــورا ها، با حضور در محل دفتر شورای 
اســالمی شــهر، ضمن دیدار با اعضای پارلمان شــهری، 
با اهدای گل از زحمات چند ســاله پنجمین دوره شــورای 

اسالمی شهر تشکر و قدردانی نمود. 

*بازدید میدانی بخشــدار و کارشناســان 
بخشدار مرکزی از روســتای مهن: سید روح اهلل 
حســینی به همراه مهندس آخوند بابا و ابراهیم اســفندیار 
مســئول امور شــورای بخشــداری از پروژه  های عمرانی 

روستای مهن بازدید به عمل آورد. 

*آتش سوزی یک واحد دامداری در سله بن: 
یک واحد دامداری در ســله بن دچار حریق شد و ساختمان 
آن فرو ریخت. خوشبختانه هنگام آتش سوزی دام در محل 

نبود و این حادثه تلفات دامی و انسانی نداشت . 

رانش زمین)کوه( در اندریه: در پی بارندگی های 
مقطعی روزهای گذشــته یک مورد رانش کوه در روستای 
اندریه اتفاق افتاد که موجب خســارت به ساختمان گیرنده 

تلویزیونی و ساختمانهای اطراف شد. 

*پاکسازی خیابان سطح شهر: به مناسبت روز 
زمین پاک برنامه پاکســازي محــدوده میدان امام رضا)ع( 
تا تأمین اجتماعي توســط گروه زیســت محیطی جارمز با 

همکاری اداره محیط زیست شهرستان انجام شد. 

جلســه کمیته انطباق مصوبات شــوراهاي 
اسالمي شــهر فیروزکوه برگزار شد: جلسه کمیته 
انطباق مصوبات شوراهای اسالمی شهر فیروزکوه به رئیس  
فرماندار فیروزکوه و با حضور اعضای آن در محل فرمانداری 

تشــکیل گردید. در این جلسه مصوبات شوراها مورد بحث 
و بررســی و تبادل نظر قــرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ 

گردید. 

دهیار روســتای بادرود معرفی شــد: حکم 
سرپرســتی دهیار جدید روستای بادرود۳0 فروردین جاری 
اهداشــد. طی حکمی از سوی سید روح اهلل حسینی بخشدار 
مرکزی مهدی درویش متولی به عنوان سرپرست دهیاری 

روستای با درود معرفی شد. 

*دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی با مسئول شبکه بهداشت: سید اکبر 
حســینی مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان 
فیروزکوه از برگزاری نشســت مشــترکی با دکتر مجتبی 
بنداد کرمانی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

فیروزکوه خبر داد. 

*برگزاری مراســم جشــن گلریزان ویژه 
کمک به هموطنان سیل زده در زورخانه پوریای 
ولی فیروزکوه: به همت هیئــت پهلوانی و زورخانه ای 
شهرســتان فیروزکوه و با همکاری ورزشــکاران زورخانه 
پوریــای ولی، همزمان با میالد با ســعادت حضرت مهدی 
»عج« مراســم جشــن گلریزان، ویژه کمک به هموطنان 
آســیب دیده از سیل با حضور پیشکســوتان و ورزشکاران 
زورخانه ای، مســئولین و خّیرین شهرستان و اقشار مختلف 

مردم برگزار گردید. 

*دومین جلسه شــرکت تعاونی دهیاران با 
بخشــدار مرکزی فیروزکوه برگزار شد: دومین 
جلسه شرکت تعاونی دهیاران با بخشدار مرکزی فیروزکوه 
در سال جدید برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بخشداری 
مرکزی، طی این جلسه که با حضور اعضای شرکت تعاونی 
و رئیس  بخشدار مرکزی برگزار شد تصمیمات مهمی اتخاذ 

گردید. 

*معدوم سازی کاالهای تاریخ گذشته: ۲ تن و 
۷00 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیرمجاز و 
حدود هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیر مجاز در 
شبکه بهداشت و درمان با حضور سرپرست شبکه بهداشت 
و درمــان، فرمانــده نیروی انتظامی و جمعی از مســئولین 

شهرستان معدوم شد. 

مراســم تقدیر از معلمان ورزشــکار، به همت هیئت پهلوانــی و زورخانه ای و 
همراهی ورزشــکاران زورخانه پوریای ولی، با حضور پیشکسوتان، ورزشکاران و 

جمعی از معلمان زحمتکش شهرستان در زورخانه پوریای ولی برگزار شد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: پهلوانان باســتانی کار با نوای ضرب و آوای مرشد، 

به گود زورخانه آمدند و به پاس مقام شــامخ معلم، به اجرای مراسم نمادین ورزش 
باستانی پرداختند. 

در این مراســم از معلمان ورزشکار باســتاني آقایان نبي اهلل زرگر، فیروزایلکا، 
مجیدزرگر، محمدرضابنار، زمان ایلکا و محمودرســتمي با تقدیم لوح ســپاس و 

طاق شــال پهلوانی تقدیر و زنگ ســپاس معلم توسط مرشــد زورخانه »پوریای 
ولی« نواخته شد. 

الزم به ذکر است به مناسبت زاد روز مرشد ارزنده جناب آقای اهلل قلی غربا و به 
پاس زحمات چندین ساله این استاد ارجمند از ایشان نیز تقدیر و تشکر به عمل آمد . 

3بزرگداشت مقام معلم در زورخانه پوریای ولی  ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

واحد تولیدی عالیفرد )سن ایچ ( که از واحد های 
پویای شهرک صنعتی امیریه فیروزکوه محسوب 
می شــود به همــت مدیریت مناســب هلدینگ 
عالیفرد در شرایط فعلی اقتصاد کشور خوشبختانه 

ساز کوک و روند تولیدی مناسبی دارد.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: مهندس 
عزت اهلل شــفیعی، مدیر واحد تولیدی ســن ایچ 
گفــت: با توجه به شــرایط اقتصادی فعلی  و متاثر 
شدن از تحریم های خارجی خوشبختانه این واحد 
تولیدی با تمام ظرفیت خویش مشغول به کار بوده 
و حتی تاخیر یک روزه در پرداخت حقوق پرســنل 
آن وجود ندارد. وی با اشــاره به اینکه فعالیت این 

واحد تولیدی رســما از شهریور ۹۶ آغاز شده است 
گفت: در حال حاضر این واحد تولیدی با 1۵۲ نیرو 
و با حجم ۲0 میلیون لیتر در ماه ظرفیت تولید دارد. 
مهندس شفیعی اســتفاده از تکنولوژی روز دنیا و 
مواد اولیه مرغوب را نقطه عطف محصوالت تولید 
شــده این واحد تولیدی دانست و خاطر نشان کرد: 
یــک چهارم از محصوالت تولید شــده این واحد 
تولیدی بــه اروپا و کشــورهای آمریکای التین 
صادر می شود. مدیر واحد تولیدی سن ایچ با اشاره 
به اینکه میــزان جذب نیرو و ظرفیت تولیدی این 
واحد در فازهای توسعه بعدی افزایش خواهد یافت 
گفت: آب به عنوان مــاده اولیه این واحد تولیدی 

محســوب شــده که در صورت مرتفع شدن این 
مشــکل با تکمیل فازهای توســعه، تعداد نیروی 
مشــغول به کار آن به ۶00 نفــر و ظرفیت آن به 
۸0 میلیون لیتر در ماه خواهد رســید. سعید کیانی، 
رئیس اداره صمت شهرســتان فیروزکوه با اشاره 
به اینکه واحد تولیدی ســن ایــچ بزرگترین واحد 
تولیدی شــرق اســتان تهران محسوب می شود 
تصریح کرد: در صدد هســتیم تا بــا رایزنی های 
مناسب حق آبه مشخصی از سد نمرود به این واحد 
تولیدی اختصاص دهیم. کیانی تاکید کرد: تعیین 
حق آبه مشخص از آب سد نمرود نیاز به توافق بین 

وزارت نیرو و شرکت شهرک های استان دارد.

صادرات سن ایچ فیروزکوه به اروپا و آمریکای التین

با توجه به ســرمای کم ســابقه روزهای اخیــر و در پی آن بارش 
نامحســوس برف در برخی از نقاط شهرستان رضا فرازی مدیر جهاد 
کشــاورزی فیروزکوه از بررسی اولیه خسارت این روند ناپایدار جوی 

به محصوالت کشاورزی خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکــوه: وی گفت: در این خصوص 
کمیتــه ای ســه نفره از واحد هــای باغات، زراعــت و ترویج جهاد 
کشــاورزی به منظور بررسی خسارات ناشی از برف بهاری به اقصی 
نقاط شهرستان اعزام شدند. فرازی با اشاره به اینکه برودت محسوس 
روزهــای اخیر به درختانی چون گردو، زردآلو و . . . صدمه زده اســت 
گفت: در بررســی اولیه میزان خسارت به باغات کشاورزی مشخص 

اما در مقایسه با سرمای سال گذشته خسارت کمتری وارد شده است. 
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان در پایان خاطر نشان کرد: بعد از 
بررســی خسارات اولیه و جمع بندی آن، مراتب از طریق فیروز پرس 

منتشر خواهد شد.

* جلسه شورای راهبردی جهاد کشاورزی فیروزکوه 
برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشــاورزی شهرســتان 
فیروزکوه جلســه شــورای راهبری مدیریت جهاد کشــاورزی در 
خصوص بررســی واحدهای صنعتی بخش کشاورزی شهرستان در 

محل جهادکشاورزی شهرستان برگزار گردید.
 " فرازی" مدیر جهاد کشــاورزی در این جلســه عنوان کرد: در 
راســتای شعار ســال اولین جلسه شــورای راهبری مدیریت جهاد 
کشــاورزی با این محوریت تشکیل و جهاد کشاورزی تمام امکانات 
خودرا در ســال ۹۸ جهت فعال ســازی واحدهای تولیدی غیرفعال 
وحمایــت از واحدهای تولیدی فعال بــه کار خواهد گرفت. در ادامه 
کارشناسان و مسئولین واحدهای تخصصی جهاد کشاورزی نسبت 
بــه ارایه آمار و اطالعات واحدهــای تخصصی اقدام نموده و پس از 
بحث و بررســی در خصوص نحوه فعال سازی واحدهای غیرفعال و 

حمایت از تولید راهکارهایی ارائه نمودند. 

در جریان ســفر ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان تهران به شهرســتان فیروزکوه تور بازدید از واحد های 

تولیدی شاهد میزبانی ویژه ای بود. 
خبرنــگار جام جــم فیروزکوه: ســعید کیانی رئیس 

اداره صمت شهرســتان فیروزکــوه در خصوص بازدید دوره ای 
از واحد های تولیدی شهرســتان که به دســتور مهدی یوسفی 
جمارانی هر هفته صورت می گیرد گفت: در جریان بازدید در نهم 
اردیبهشــت ۹۸ که از سه واحد تولیدی ناحیه صنعتی شهرستان 

انجام شــد بعد از بحث و بررسی، با دستور ترکی رئیس سازمان 
برنامه ریزی و بودجه اســتان تهران دســتور پرداخت تسهیالت 
بــه ۲ واحد تولیدی تا پایان ماه جاری به بانک توســعه و تعاون 

صادر شد. 

بررسی خسارت ناشی از سرما در ایستگاه جهاد کشاورزی

صدور دستور پرداخت تسهیالت به 2 واحد تولیدی 



 یکشنبه 1۵ اردیبهشت 1398   شماره ۵37۵

 چگونــه فرهنــگ کار را
 در کشور نهادینه کنیم؟ 

کار، عملــی فکری یا 
فیزیکی اســت که منجر 
بــه تولید کاال یــا خدمتی 
می شود و در قبال آن عامل، 
از مــزد یا نتیجــه کار خود 
بهره مند می گردد. اموری 

از زندگی که وابسته به کسب و کار می باشد، معاش 
خانواده، توسعه زندگی، عدم نیاز به دیگران، کمک به 
دیگران، اطاعت از فرمان خدا و. . . می باشد. بر اساس 
منابع اسالمی مشخص می شــود که دین مقدس 

اسالم اهمیت ویژه ای برای کار قائل می باشد. 
کار نقش مهمی در زندگی انسان ایفا می کند و به 
انسان شــخصیتی ویژه که عاری از تنبلی و کسلی، 
بیهودگی، و دارای تمام خصوصیات اعتماد به نفس، 
هدفمند بودن، احســاس مسئولیت، عزت و آبرو و. . 
. می باشد، می بخشــد. فرد مسلمان کار را به خاطر 
ســبک و سنگینی رها نمی کند و ارزش کار و اجرای 
فرمان خدا برای او مهم اســت. به همین خاطر است 
که حرفه یاد می گیرد و کار می کند و بر همین اساس 
در جامعه اســالمی هیچ شغلی بالتصدی باقی نمی 
ماند. فرد مسلمان شغلی را انتخاب می کند که نه تنها 
درآمــد ایجاد کند بلکه مشــروع بوده و برای جامعه 
اسالمی منشاء ضرر و تضییع حقوق دیگران نشود و 
به طور کلی کار او مشروع و مفید باشد. شخص انجام 
دهنده کار باید دارای اخالق نیکو بوده و مســئولیت 
پذیر، منظم، صادق و درســتکار باشد. استحکام در 
عمل داشته باشد و به طور کلی دارای وجدان کاری 
باشد. این عوامل جنبه های فرهنگی کار هستند که 
عوامل معنوی و دینی تاثیرگذار بر انجام دهنده کار و 
نتیجه عمل او می باشند و از سایه همین درستکاری 
و صداقت توسعه در جامعه اسالمی نمود پیدا می کند. 
مشخصه دیگری که اسالم برای کار در نظر گرفته 
آزاد بــودن فرد در انتخاب آن اســت و جبر در قبول 
مســئولیت و کار نهی شده اســت و منشاء آن وجود 
استعدادها و سالیق متفاوت در افراد است که منجر 

به خالقیت و ابتکار در عمل می شود. 
  حسین مرادپور، خبرنگار روزنامه 
جام جم فیروزکوه

نمادی  ترافیکی  ساماندهی 
از وضعیت فرهنگی یک شهر 

است
در جلسه شــورای ترافیک شهرستان فیروزکوه 
یوســفی جمارانی با بیان اینکــه همه باید در جهت 
برطرف شدن مسائل و مشکالت ترافیک شهرستان 
تــالش کنیم افزود برنامه ریزی و فرهنگ ســازی 
الزمه ساماندهی ترافیک است و وضعیت ترافیکی 
هر شهر نمادی از وضعیت فرهنگی آن شهر است. 

خبرنگار جام جم فیروزکــوه: فرماندار 
فیروزکوه خاطر نشان کرد: کلیه مسئوالن و اعضای 
شورای ترافیک شهرســتان موظفند تا با استفاده از 
تمامی امکانات موجود در جهت رفع مشکالت تمام 

ترافیکی شهرستان تالش کنند. 
وی گفت: مصوبات شورای ترافیک شهرستان و 
تسریع در روند اجرای آن توسط اعضا پیگیری شده و 
انتظار ما نظارت بیشتر بر روند اجرای مصوبات و تعامل 
و همکاری با اعضاء شورای ترافیک شهرستان است. 
شایان ذکر اســت، در این جلسه در خصوص پیش 
بینی محلی به عنوان پارکینگ خودرو های سنگین و 
کامیونت ها، ساماندهی سرویس مدارس، نظارت بر 
عملکرد تاکسی های تلفنی و ایجاد پارکبان مباحثی 

مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید. 

فراخوان
 بــه گــزارش روابط عمومی آمــوزش و پرورش 
شهرســتان فیروزکوه پژوهش سرای شهدای هسته 
ای آمــوزش و پرورش این شهرســتان با همکاری 
اداره محیط زیســت فیروزکوه با هدف "ارتقای سطح 
آگاهی های دانش آموزان و جامعه با تنوع زیستی استان 
تهران و حفاظت از گونه های زیستی" مسابقه طراحی 
پوســتر را در ســطوح دانش آموزان کلیه دوره های 
تحصیلی مناطق شهرستان های استان تهران برگزار 

می نماید. 
زمان ارسال آثار: تا پایان خرداد ۹۸

دبیرخانه: پژوهش ســرای شهدای هسته ای و 
اداره محیط زیست شهرستان فیروزکوه

به برگزیدگان بــا توجه به مقاطع تحصیلی جوایز 
نفیسی اهدا خواهد شد. 

بنا بر شــنیده های میدانی و پیگیری قرار اســت طی مراسمی رسمی احمد 
رحیمی رئیس فعلی اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان از سمت خویش تودیع 

و خانم سیده نسرین حجازی جانشین وی شود.

خبر نگار جام جم فیروزکوه:  گفتنی اســت خانم نســرین حجازی از 
پرســنل اداره ثبت اسناد و امالک شهرســتان می باشد و اکنون به عنوان کفیل 

ثبت فیروزکوه مشغول خدمت است.

 الزم بــه ذکر اســت احمد رحیمی رئیــس قبلی این اداره بــا حکم رئیس 
 ســازمان ثبت اســتان تهــران به عنــوان رئیس ثبــت رباط کریــم معرفی 

گردید . 

حجازی، رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزکوه می شود

مدیــر اوقاف شهرســتان فیروزکــوه در مصاحبه 
اختصاصی با خبرنگار جــام جم فیروزکوه از همکاری 
روزنامه وزین جام جم که زبان گویای شهرستان است 

تقدیر و تشکر کرد.
عطاءاهلل اســفندیار اینگونه بحث خود را آغاز کرد: 
اوقاف باید به عنوان یک فرهنگ برای مردم بازگو شود 

و ما باید واسطه خیر بین مردم و نیازمندان باشیم.
وی تاکیــد کــرد: خروجی مســائل اوقاف بحث 
فرهنگی اســت ؛ اما قبل از آن به مسائل اقتصادی هم 

باید  اهمیت داده شود.
وی با بیان اینکه ما تمام عیار  و به صورت تخصصی 
در حفظ و حراســت اموال انتفاعــی و منفعتی تالش 
می کنیم؛ تصریح نمود: اوقاف این شهرســتان  از کم در 

آمدترین موقوفات به حساب می آید.
اسفندیار خاطر نشان کرد: غالب موقوفات شهرستان 
به صورت زمین کشــاورزی و مزروعی در اختیار اوقاف 
قرار گرفته اســت ؛ با توجه به شــرایط جوی و اقلیمی 
منطقه، احیا و آبادانی این زمین ها و توجه به درآمدزایی 

بشدت وظیفه این سازمان را سنگین تر کرده است. 
انشــأاهلل  بتوانیم در حفظ و حراست و نگهداری  این 

اراضی به نیات این موقوفات برسیم.
حجت االسالم اسفندیار با بیان اینکه در سال های 
اخیر سنت وقف رونق خوبی داشته است؛ تصریح نمود: 
ما توفیق داشتیم ؛ طی ۶ سال خدمت بنده،  مجری پنج 
پروژه ســرمایه گذاری در قالب گیاهان دارویی و کشت 
نهال گردو، باغ انار و کشــت گل محمدی با ســرمایه 

گذاری امام زاده اسماعیل )ع( باشیم.
در ادامه این مدیر کوشــای شهرستان با بیان اینکه 
اهداف ســازمان و مورد توصیه مسئوالن »جهت دهی 
نّیات « اســت؛  تاکید نمود: خدمت به موقوفات؛ خدمت 

به تعالی و رشد  جامعه است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فیروزکوه 
در پایان گفت: اوقاف نیازمند به نگاه اعتقادی اســت نه 
صرفا نگاه شخصی و حقوقی. باید خاطر نشان سازم که 

اداره اوقاف معجونی از واحدهای حقوقی، مالی، عمرانی 
و فرهنگی است.

ما نیاز داریم مردم مانند گذشته به این سازمان اعتماد 
داشته و مطالبه گر باشند.

در پایان مدیر اوقاف شهرســتان چه زیبا بیان کرد: 
موقوفات مظلوم واقع شــدند؛ اما جزو افتخارات ماست 
که با مظلومیت این کار را انجام می دهیم ؛ انشــأاهلل در 

کارنامه باقیات صالحات ثبت گردد.

 نگاه به اوقاف،اعتقادی 
و حقوقی باشد

یادداشت

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

رضا فرازی، مدیر جهاد کشــاورزی فیروزکوه با بیان اینکه در سال 
۹۷ مبلغی در حدود ۳0 میلیارد ریال تســهیالت مکانیزاســیون به بهره 
برداران بخش کشــاورزی پرداخت گردید افــزود: از این مبلغ بیش از 
۲00 درصد هدف تعیین شــده در ابتدای سال ۹۷ برای مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان بوده است. 
به گزارش روابــط عمومی جهاد کشــاورزی فیروزکوه وی گفت: 
همچنین در ســال ۹۷ بــه طور کلی مبلغی بالغ بــر 1۷0 میلیارد ریال 
تسهیالت به بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان پرداخت گردید 
که نســبت به سال ۹۶ مبلغ ۳۶ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده از 

رشد بیش از ۴ برابری برخوردار بوده است. 
فرازی با اشــاره به اینکه مدیریت شهرســتانی تمــام عزم و توان 
خویش را در جهت کمک هــای اعتباری و فنی به بهره برداران بخش 
کشــاورزی با حمایت های دولــت تدبیر و امید جهت فعال ســازی و 

تداوم تولید در ســال رونــق تولید را خواهد داشــت گفت: هم اکنون 
جهاد کشــاورزی شهرســتان فیروزکوه با بیش از 1۷0 طرح در شعب 
بانک کشــاورزی رتبه اول استانی بابت تعداد پرونده های معرفی شده 
صندوق توســعه ملی موجود در مدیریت شعب بانک را در استان تهران 

دارا می باشد. 
الزم می دانم از رئیس بانک کشــاورزی و همکاران ایشان در شعبه 
فیروزکوه بخصوص از سرپرســتی بانک کشــاورزی استان تهران به 

جهت همکاری بســیار خوب وشایسته آنان تشکر نمایم. 
مدیر جهاد کشاورزی در پایان خاطر نشان کرد: اولین جلسه شورای 
راهبردی مدیریت جهاد کشــاورزی در ســال جدید در خصوص فعال 
ســازی طرح های نیمه فعال و غیر فعال بخش کشاورزی شهرستان با 
مدیریت اینجانب و با حضور مســئولین واحد ها و کارشناسان رابرگزار 

نمودیم. 

جهاد کشاورزی، پیشرو در جذب اعتبارات
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در حالیکــه قــرار بود 
جلسه هم اندیشی روسای 
واحدهای دانشــگاه آزاد 
اســالمی اســتان تهران 
با حضور دکتــر آقا میری 
رئیــس  دانشــگاه آزاد 
اسالمی اســتان تهران و 
هیات همراه در صبح روز 
دوم اردیبهشت در دانشــگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه به 
صورت علنی برگزار گردد؛ متاسفانه این جلسه به صورت غیر 

علنی و در پشت درهای بسته تشکیل شد. 
به گزارش خبرنگار جام جم فیروزکوه؛ شــنیده ها حاکی از 
آن اســت که برخی مشکالت پیرامون دانشگاه آزاد اسالمی 
واحدهای مختلف بویژه واحد فیروزکوه، مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و راهکارهای مناسب برای تعالی و رشد دانشگاه 

ارائه گردید. 
دکتر آقامیری بعد از نشست ۹0 دقیقه ای، در پاسخ به سوال 
خبرنگار جام جــم مبنی بر اینکه "با توجه به رکود اقتصادی 
در واحد دانشــگاهی و همچنین ریزش دانشجو و با توجه به 
این موضوع که اگر وضعیت دانشگاه رسیدگی نشود، فضای 
آموزشی به این وسعت بالاستفاده قرار می گیرد، اقدامات شما 
جهت ایجاد ثبات در این واحد دانشگاهی چیست و وجود یاس 
و ناامیدی در بین دانشجویان و عدم اطمینان شغلی کارکنان و 
اســاتید را چگونه ارزیابی می نمایید"؟ در پاسخ اظهار داشت: 
دانشگاه فیروزکوه سرمایه خوبی دارد و باید این سرمایه را در 
جهت درآمد ثابت غیر شــهریه ای، بهینه نماییم و کیفیت و 

کمیت آموزشی را مدنظر قرار دهیم. 
دکتر آقا میری در پاســخ به سوال دیگر خبرنگار روزنامه 
جام جم مبنی بر اینکه "از فضای آموزشــی با توجه به کمبود 
دانشــجو چگونه اســتفاده خواهد شد"؟ پاســخ داد و گفت: 
با وجود امکانات وزیر ســاختهای مطلــوب که در این واحد 
دانشگاهی وجود دارد عالوه به اینکه در زمینه جذب دانشجو 
وفعالیت های آموزشــی گام بر خواهد داشت، بر آن شدیم تا 
این امکانات وتوانمندیها بیشتر در جهت پژوهشی، فعالیتهای 
فرهنگی و علمی، ایفاء نقش نماید وبا فعالیت های پژوهشی 
بتوانیم بســیاری از کارهای دانش بنیــان ودرآمد زایی غیر 
شــهریه ای ومسائل ومشکالت کشــور را از این طریق حل 

کنیم.
در پایان این نشســت، دکتر آقامیــری و هیات همراه با 
حضور بر مزار شــهدای گمنام دانشگاه، با قرائت فاتحه، ادای 

احترام نمودند. 

* قوام فیروزکوه به قوام دانشگاه آزاد بستگی 
دارد

خبرنگار جام جم فیروزکوه در نشستی با ریاست دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد فیروزکوه، ماحصل جزئیات جلسه روسای 
واحدهای اســتان تهران که با حضور دکتر آقا میری در واحد 

فیروزکوه برگزار گردید را جویا شد. 
دکتر رســتمی رئیس دانشگاه - در تشریح جزئیات جلسه 
- اظهار داشت: در این جلسه در ابتدا مشکالت کلی دانشگاه 

آزاد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
وی بیان داشــت: در حاشیه این نشســت، جلسه بعدی 
با حضور مســوولین شهرســتان فیروزکوه جهت بررســی 
مشکالت دانشگاه، برگزار گردید و با توجه به گستردگی ابعاد 
این موضوع، مســوولین شهرستان به این نکته اشاره داشتند 
که قوام فیروزکوه به قوام دانشــگاه بستگی دارد، لذا احیاء و 

حفظ دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه، ضروری است. 
وی با اشاره به اینکه اســتمرار حیات دانشگاه فیروزکوه، 
دغدغه مســوولین شهرستان اســت تصریح نمود: تعطیلی 

دانشگاه، شایعه ای بیش نیست. 
وی با توجه به قول مساعد دکتر آقامیری در نشست اخیر، 
بیان داشــت: خانواده ها هیچگونه دغدغه ای برای ثبت نام 
فرزندان خود در این واحد دانشــگاهی نداشته باشند وانشااهلل 
با اســتقبال شهروندان عزیز شــاهد تقویت بیشتر ومطلوبی 

برای دانشگاه باشیم.

سرپرســت جدیــد اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
فیروزکوه معرفی شد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره 

راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان فیروزکوه در محل فرمانداری این 
شهرستان و با حضور »مهدی یوسفی جمارانی« برگزار شد. 

در این مراســم با صدور حکمی، زمانی به عنوان سرپرست اداره راهداری 

و حمل و نقل جــاده ای فیروزکوه منصوب و از خدمات ارزنده و تالش های 
آقایی سرپرســت پیشــین این اداره در طول دوره مســئولیت خود، تشکر و 

قدردانی شد. 

معرفی سرپرست جدید راهداری فیروزکوه

نشســت پرسش و پاسخ مردم و مســئولین شهرستان فیروزکوه 
عصر روز یکشــنبه ۸ اردیبهشت با حضور قاسم میرزایی نیکو نماینده 

حوزه انتخابیه و با محوریت فرماندار شهرستان برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: در این نشســت محمد درویش 
متولی عضو شورای اسالمی شهر به عنوان مجری مراسم و زمان ایلکا 
رئیس شورای اســالمی به عنوان سخنران آغازین مراسم در آستانه 
۸ اردیبهشــت روز ملی شوراها به پشــت تریبون آمد روال برگزاری 
جلســه بدین گونه بوده که حضار و شهروندان سواالت خویش را در 
برگه های مخصوص طرح و با قرائت مجری مراســم، مســئول ذی 
ربط پاســخگوی مسائل بیان شده توسط شــهروندان بود. هوشنگ 
داداش زداده مدیر منطقه برق فیروزکوه در پاســخ به ســوال پروژه 
برق رســانی روستای سرخ دشت و اینکه در چه مرحله ای است و چرا 
به خیابان های فرعی انشــعابی تعلق نگرفته است گفت: این پروژه با 
اعتبار یک و نیم میلیارد تومان و با استفاده از ۸ ترانس طی هفته های 
آتی در مســیر اصلی این روســتا به اتمام می رســد. وی در خصوص 
علت عدم تخصیص انشــعاب به معابر فرعی این روســتا گفت: کابل 
کشــی و نصب تیر برق در مســیر اصلی اولویت نخست و در صورت 
تخصیص مجدد اعتبار به این موضوع نیز ترتیب اثر داده خواهد شــد. 
رضا فرازی نیز در خصوص سوال چگونگی اجرای روند آبیاری تحت 
فشــار گفت: در جلسه مشــترک با مهندس روشنی مدیر آب و خاک 
اســتان تهران موضوع اجرای آبیاری تحت فشــار در دشت سیاه ده و 
روســتای مهاباد مطرح شد که بعد از انتخاب پیمانکار وارد فاز اجرایی 
خواهد شــد. دکتر خسروی رئیس بیمارســتان امام خمینی »ره« در 
پاســخ به سوال یکی از شــهروندان در خصوص علت عدم سرویس 
دهی بخش سونوگرافی بیمارستان با وجود مهیا بودن زیر ساخت های 

آن گفــت: طبق رایزنی های نماینده مجلس یک و نیم میلیارد تومان 
به این موضوع از جانب دانشــگاه علوم پزشــکی تخصیص داده شده 
و از تیر ســال جاری این بخش مجددا فعال می شــود. وی همچنین 
در خصوص عدم فعالیت بخش رادیولوژی بیمارســتان گفت: کمبود 
متخصصین سراســر کشور در این رشــته و عدم رغبت پزشکان به 
حضور در شهرستان علی رغم فراهم نمودن شرایط مناسب خدمتی، 
علت اصلی این موضوع می باشــد. نخعی زاده، رئیس اداره مخابرات 
شهرســتان در پاسخ به ابراز گالیه یکی از شهروندان در خصوص جا 
به جایی سیســتم پاســخگویی 11۸ و عدم ســرویس دهی مقطعی 
اپراتورهای همراه گفت: طرح انتقال سیستم پاسخگویی 11۸ و تمرکز 
تمامی شهرستان های اســتان تهران در پایتخت طرحی کلی بوده و 
به موجب این طرح سیســتم پاســخگویی 11۸ شهرستان به تهران 
منتقل شــده است وی ادامه داد: قطعی چندین ساعته سرویس دهی 
اپراتورهای همراه نیز به دلیل خرابی فیبر انتقال در شهرســتان های 

دماوند و پردیس بوده و بعد از مرتفع شدن این موضوع، شاهد سرویس 
دهی مجدد اپراتورها در شهرستان بوده ایم. صابر احمدی، رئیس اداره 
آبفای شهری نیز در واکنش به سوال یکی از شهروندان که چرا اجرای 
طرح سیستم فاضالب شهری راکد شده است، رکود اجرای این طرح 
را به درخواســت شورای اسالمی شهر و اولویت بندی فرمانداری گره 
زد و گفت: به منظور فراهم شدن شرایط مناسب برای خرید انشعابات 
فاضالب شهری، شــهروندان می توانند به جای پرداخت اقساط ۴۸ 
ماهه آن به اداره آبفای شــهری با مراجعه به این اداره و تکمیل پرونده 
و بدون مراجعه به تهران از تســهیالت ۶0 ماهه با کارمزد ۲ درصدی 
توســط بانک رسالت بهره مند شــوند . حسین کیانی نیز در خصوص 
شــرایط اعطای تسهیالت به واحد های مسکونی شهری توسط اداره 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی گفت: این تسهیالت از ۲۵ میلیون به 
۴0 میلیون و با اقســاط 1۲ ساله ارتقاء پیدا نموده و شهروندان محترم 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به این اداره مراجعه کنند . جعفر 
پرج، شهردار فیروزکوه در پاسخ به سوال شهروندی در خصوص اینکه 
روند اجرایی معبری 1۸ متری در چه مرحله ای بوده است گفت: بیش 
از ۹۵ درصد از این معبر بازگشــایی و به تملک شــهرداری در آمده و 
طبق تصویب بودجه جاری شــورای اسالمی شــهر روند احداث پل 
اصلــی آن با انتخاب پیمانکار در آینــده ای نه چندان دور آغاز خواهد 
شــد. عباسی، رئیس اداره آب منطقه ای نیز در خصوص حفر چاه های 
غیــر مجاز گفت: طبق قانون حفر و بهره برداری چاه آب از جرائم غیر 
قابل گذشــت بوده و در صورت مشاهده و در اقدامی بازدارنده مراتب 
به مراجع قضایی ارجاع داده می شود. مهدی یوسفی جمارانی و قاسم 
میرزایی نیکو از سخنرانان پایانی این مراسم بودند که مشروح سخنان 

آنها در بخش های بعدی اطالع رسانی می شود. 

شهروندان مطالبه گر، مسئولین پاسخگو

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشتگذری بر حال و روز دانشگاه آزاد 

رئیس اداره آبفای روستائی ازآغاز فاز دوم پروژه 
تامین آب روستای امین آباد با اعتباری بالغ بر یک 

میلیارد و پانصد میلیون تومان خبر داد.
خبرنــگار جام جم فیروزکوه: حســین 
خضری گفت: ایــن پروژه به منظــور تامین آب 
مورد نیاز ســکنه روســتا به طول 11 کیلومتر در 

روز شــنبه 1۴ اردیبهشت با حضور پور رجب مدیر 
عامل آب و فاضالب روســتایی افتتاح شد. رئیس 
آبفای روســتائی با اشاره به اینکه ۶ کیلومتر از این 
پروژه انتقال در سال جاری انجام خواهد شد گفت: 
۵ کیلومتــر دیگر این پروژه در ســال آتی به بهره 
برداری خواهد رسید. خضری به دیگر فعالیت های 

این نهاد اشــاره کرد و گفت: شروع پروژه ساخت 
مخــزن 100 متــر مکعبی روســتای مهن، آغاز 
ساخت پروژه مجتمع روســتای مهاباد به طول ۴ 
کیلومتر و بهره برداری از چاه روستای شادمهن تا 
اواخر اردیبهشت از دیگر پروژه های در دست اقدام 

آبفای روستائی می باشد.

عملیات انتقال آب روستای امین آباد کلید خورد



 یکشنبه 1۵ اردیبهشت 1398   شماره ۵37۵

در آستانه ۸ اردیبهشت روز ملی شورا، همایش شورا و دهیاران درمحل مجتمع آفرینش 
شهرستان با حضور قاسم میرزایی نیکو نماینده اصالح طلب حوزه انتخابیه برگزار شد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: »مهدی یوســفی جمارانی« فرماندار فیروزکوه در 
این مراسم گفت: فرآیند توسعه روستاها در شهرستان فیروزکوه از آهنگ خوبی برخوردار 

بوده و فهرســت مشکالت روستا کاهش پیدا کرده است. سید روح اهلل حسینی، بخشدار 
مرکزی فیروزکوه بر اهتمام ویژه به مسئله انتخابات در مراسم گرامیداشت روز شورا تاکید 
کرد. وی ضمن تبریک این روز اظهار داشت: باید وظایف طبق قانون انجام شود و هزینه ها 
فقط در محدوده بافت قابل انجام خواهد بود. حسینی بر اتحاد و تعامل بین شورا ها تاکید وبه 

نکات دیگر از قبیل هماهنگی با بخشداری جهت حضور کاندیداها در روستاها، تخلفات و 
وظایف شورا ها اشاره نمود و خواستار همکاری همه جانبه شورا ها و دهیاران در سال جدید 
با بخشداری مرکزی شد. »حسن زاده« بخشدار ارجمند نیز گفت: دولت یازدهم و دوازدهم 

به منظور تقویت و توسعه روستاییان اقدامات اساسی را در فیروزکوه انجام داده است. 

همایش روز ملی شورا ها برگزار شد

خبرنگار روزنامه جام جم فیروزکوه در راســتای 
"نشــر معارف دینی" و تبیین مشکالت فرهنگی 
فراروی شهرســتان فیروزکوه، گفتگویی باحجت 
االســالم امیری ارجمند، امام جمعــه فیروزکوه 

ترتیب داد که در پی می آید: 
* با توجه به اینکــه موثرترین جهاد، 
جهاد فرهنگی اعالم شده و در این میان 
روحانیون پرچمدار این جهاد هســتند تا 
ما را به سر منزل مقصود برسانند؛ راهکار 
شــما برای رســیدن به این سر منزل 

مقصود، چیست ؟
ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای تبیین 
مســائل فرهنگی است؛ لذا منبرها و محافل قرآنی 

بهتر می توانند مردم را با این مقصد آشنا کنند. 
ما هر ســاله در نشســتی که قبل از ماه مبارک 
بــا مبلغین داریم، به تبیین و تشــریح این موضوع 

می پردازیم. 
* از اینکه ما تنها نباید متولی شــعار 
در بخش اقتصادی و فرهنگی باشــیم . 
نظر جنابعالی در ارتبــاط با این موضوع 

چیست؟ 
بله، کامال درست است، دوره شعار گذشته است؛ 

ما باید شعار را به مرحله عمل برسانیم . 
*برخی از مســئوالن چرا صحبتی که 

می کنند را عملی نمی نمایند؟
متاســفانه مشــکلی که جامعه امروز را تهدید 
می کند؛ حرف و شــعار زیباســت. ما باید شعار را به 

شعور و حقیقت برسانیم و عملیاتی کنیم.
 کسانی که سرباز والیت اند، دنبال راهکار عینی 

و عملیاتی برای شعارهای خود هستند. 
* مصلی" قلب تپنده هر شهریســت، 
در مورد ســاخت مصالی شهرســتان 

فیروزکوه، چه تدابیری اندیشیده اید؟ 
علی رغم تالش ائمه جمعه قبل، اما استارت کار 

هنوز نخورده است.
 بنده از روز آغازین که وارد این عرصه شده ام، با 
توجه به استقبال قابل توجه نمازگزاران، این مساله 

را به صورت جدی دنبال کرده ام. 
منتها با توجه بــه وضعیت نامطلوب اقتصادی، 
نظر بر این اســت که مساجدی که ساخت و ساز را 
در دست اقدام و تکمیل دارند به سرانجام برسانند و 

سپس شروع به ساخت و ساز مصلی نماییم. 
بــا توجه به موقعیــت اقلیمی منطقــه، ما این 
موضوع را شــخصا با مســئولین امــر، مطرح و به 

صورت جدی پیگیر هستیم.
 *با توجه به اینکه جوانان سرمایه های 
گرانبهای جامعه هستند؛ چگونه مسئوالن 
با همکاری و همفکری هم، باید بستر الزم 
برای ظهور و بروز توانایی جوانان را مهیا 

کنند؟
دین ما نســبت به جوانان، توجه ویژه داشــته و 
دارد . جوانان امروز باید در مسائل دینی و فرهنگی، 

حضور پررنگ داشته باشند. 
مســئوالن هم باید در جوانان " ایجاد انگیزه " 
کنند و کارگزاران نظام در این عرصه، تکلیف دارند 
تا جوانان به بیراهه فرهنگی، کشیده نشوند. ما باید 
بستر فرهنگ انقالبی را برای جوانان آماده کنیم. 

اگر مدیران دســتگاههای دولتی، بخشــی از 
بضاعــت مالی خــود را به امر فرهنگــی جوانان 

اختصاص دهند؛ صــدای این امر فرهنگی، طنین 
انداز خواهد شــد. اگر در زمینــه فرهنگی یک قدم 
برای جوانان برداریم؛ جوانان ده قدم به ســمت ما 

حرکت خواهند کرد. 
* بــا توجه بــه اینکه هفتــه ای را که 
در پیــش روی داریــم ؛ هفتــه معلم و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری 
اســت و در بحث فرهنگی در امر آموزش 
و پرورش ؛ معلمــان ما چگونه می توانند 

پرچمدار هدایت جوانان باشند؟
بنده هــم به نوبه خود، روز معلــم را به معلمان 
گرامی تبریک می گویم و باید خاطر نشان سازم که 
رســالت "آموزش" و "پرورش"، دو وظیفه اصلی 
معلمان اســت. معلمان باید جوانــان ما را با انجام 
"رســالت انبیا" ؛ بیمه کنند و از طرفی حق و حقوق 

معلمان اعمال نشده است.
 نماینــدگان مجلــس باید زیرســاخت حقوق 

معلمان را دنبال کنند. 
معلمان باید به فکر اصل پرورش باشــند و چون 
تحت الشعاع مشکالت معیشــتی قرار گرفته اند؛ 

اصل پرورش زیر سوال می رود. 
لذا از قوای ســه گانه انتظار داریم که نســبت به 

حق و حقوق معلمان، اهتمام ویژه داشته باشند . 
* سخن پایانی؟

شهر فیروزکوه جزو محروم ترین شهرها از نظر 
اقتصادی اســت؛ کار فرهنگی هم نیاز به مساعدت 

مالی دارد . 
لذا انتظــار می رود که ســازمان ها و ادارات در 
ایــن امر با هم همگام شــوند و بــه دور از هر نوع 
گرایش فکری و جناح بندی، دور یک میز بنشــینند 

و مشکالت فرهنگی این شهرستان را حل کنند. 
ناگفتــه نمانــد کــه شهرســتان فیروزکــوه 
خوشبختانه نسبت به شبیخون فرهنگی، کم آسیب 
تر از شهرســتان های دیگر بــوده و هنوز فرهنگ 

"سنتی، مذهبی" در این خطه حاکم است. 

فیروزکوه ؛ محروم ترین شهر از نظر اقتصادی

ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

افزوده شــدن روز به روز تعداد وســایل نقلیه موتوری، 
عرض نامناســب خیابان و نبود فرهنگ مناسب آمد و شد 
عابرین  و خودروها همگی دســت به دســت هم داده تا بر 

معضل ترافیکی خیابان پاسداران اضافه گردد. 
یکــی از مهمترین و اصلی ترین مشــکل در فرهنگ 
ترافیکــی افزایش قارچ گونه خودروهای تک سرنشــین 

است که غالب آن را جوانان جویای نام تشکیل می دهند.
 نبود فرهنگ مناســب برای استفاده از ناوگان عمومی 
مانند تاکسی های درون شــهری و استفاده از خودروهای 
شخصی برای رفع نیاز مسائل کم اهمیت از دیگر مشکالت 

ترافیکی شهرستان می باشد. 
معبر 1۸ متری که به تعبیر شایســته تری می توان آن را 
در لیست پروژه های شاخص شهری یا حتی شهرستان نام 
برد به لطف تعیین ســرفصل مالی شورای پنجم در بودجه 
۹۸ و اعمال مدیریت شایسته دکتر جعفر پرج بر روند اداری 
و انتخاب پیمانــکار از جمله پروژه هایی بوده که با افتتاح و 
بازگشــایی رسمی آن حجم عظیمی از بار ترافیکی خیابان 

پاسداران کاسته می شود .
 ایــن طرح ترافیکی که از ســاختمان قدیمی شــبکه 
بهداشــت و درمان واقع در میدان راه آهــن آغاز و از گاراژ 

پرویز آهنگر واقع در میدان سپاه خاتمه خواهد یافت.
 مسیری به عنوان مســیر رفت یا برگشت بار ترافیکی 
خیابان پاسداران در نظر گرفته شده و با افتتاح رسمی شاهد 
کاهش محســوس بار ترافیکی از خیابان پاسداران خواهد 

بود.
 شــهردار فیروزکوه که با دریافــت مجوز هزینه کرد از 
جانب شــورای پنجم؛ رسما از پیشــرفت ۹۵ درصدی این 
پروژه خبر داده بود در جلســه پرسش و پاسخ مسئوالن از 

افتتاح رسمی این پروژه تا پایان سال ۹۸ نوید داد .
 با توجه به اینکه تعریض این معبر نیاز به تعامل بسیاری با 

شهروندان داشته است؛ مهدی فخرآور، عضو حقوقی سابق 
شورای اسالمی شهر از تملک اکثر زمینهای اطراف بدون 
طرح حتی یک دعــوی در مراجع قضایی خبر داد و گفت: 

این موضوع نقطه عطفی در انجام این پروژه بوده است . 
لــزوم ایجاد و ســاخت پارکینگ عمومــی یکی دیگر 
از مســائلی بوده که می تواند عــالوه بر فراهم نمودن نظم 
ترافیکی موجبات کاسته شــدن از حجم ترافیکی خیابان 

پاسداران را فراهم آورد.
 شــهرداری فیروزکوه نیز در گذشته های نه چندان دور 
با انتشــار فراخوانی درقالب جرایــد محلی از بخش های 
خصوصی فعال شهر و شهرســتان برای ساخت و احداث 
پارکینگ عمومی در خیابان پاسداران دعوت به عمل آورد.

 پرج در تکمیل این موضوع و به منظور مقبول واقع شدن 
طرح از ایجاد شــرایط اداری و بروکراسی مناسب خبر داد و 
گفت: شهرداری همکاری مناسبی در مراحل ساخت خواهد 

کرد که متاسفانه استقبال مناسبی از این طرح نشد.
 افتتاح معبر 1۸ متری و ساخت پارکینگ از موارد بسیار 
تاثیر گذار در کاســته شدن از بار ترافیکی خیابان پاسداران 

خواهد بود. 
مسعود حسینی 

 ترافیک کالفه کننده خیابان پاسداران 
عالجی دارد؟!

یادداشت

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
فیروزکوه از تحویل یک قطعه بوتیمار کوچک توسط یکی 

از شهروندان به این اداره خبر داد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: فرشــاد فیروزنیا، با 
اعالم این خبر گفت: طی روزهای گذشــته یک شــهروند 
دوســتدارمحیط زیســت یک قطعه بوتیمار کوچک را که 
درحیاط منزل مســکونی وی مشاهده شده بود زنده گیری 
کرد و به اداره محیط زیست فیروزکوه تحویل داد. وی افزود: 
پرنــده بعد از تحویل در حالی که در ســالمت کامل بوده، 

در اطراف رودخانه نمرود رها ســازی شد. همچنین الزم به 
ذکر اســت که این پرنده در مقایسه با دیگر بوتیمارها بسیار 
کوچک است و شاید کوچکترین حواصیل جهان باشد. طول 
آن۲۷تا۳۶ سانتی متر، فاصله بین دو بالش ۴0 تا ۵۸ سانتی 
متر و وزنش بین ۶0 تا 1۵0 گرم است. گردنی کوتاه و منقاری 
دراز دارد. تاج، پشــت و دم پرنده به زردی می گراید . بال ها 
سیاه بوده و نقوش بزرگ سفید رنگی به رویشان وجود دارد. 
رنگبندی پرهای بوتیمار کوچک ماده نیز تقریبا شبیه پرنده 
نر اســت. با این تفاوت که پرهای پشتی آن رنگ قهوه ای 

پر رنگ بوده و گردن، سینه و پهلوها نیز متمایل به قهوه ای 
هستند . از آنجا که این پرنده آبچر است و شهرستان فیروزکوه 
با دارا بودن چند رودخانه و برکه و دریاچه و سد نمرود هر ساله 
شاهد حضور پرندگان زیادی در این شهرستان می باشد و از 
آنجایی که در خصوص حفظ و حراست از حیاط وحش اطالع 
رسانی شده است، شهروندان و دوستداران محیط زیست به 
محض مشاهده چنین مواردی به اداره یا واحدهای محیط 
بانی مراجعه می نمایند . از زحمات شهروندان و دوستداران 

محیط زیست تقدیر و تشکر می گردد. 

تحویل و رهاسازی یک بوتیمار در فیروزکوه
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فیروزکــوه، پیشــتاز در 
اصالح نژاد دام

فرمانــدار فیروزکــوه با تاکید بــر اینکه این 
شهرســتان از ظرفیت هــای باالیــی در حوزه 
گردشــگری برخوردار اســت، گفت: شهرستان 

فیروزکوه در اصالح نژاد دام نیز پیشتاز است.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی فرمانداری 
فیروزکــوه، مهدی یوســفی جمارانی در جریان 
بازدید از مجموعه دامداری واقع در منطقه هرانده 
اظهار کرد: یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید 
حمایت از تولید داخلی و ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی و ایجاد بســترهای مناسب به منظور 

رونق تولید است.
 وی ادامــه داد: در شهرســتان فیروزکوه نیز 
در این راســتا با تمام تــوان از بخش خصوصی و 
کارآفرینان حمایت کرده و موانع موجود در سر راه 
آنــان را برطرف خواهیم کرد. فرماندار فیروزکوه 
با اشــاره به اینکه این شهرســتان به عنوان یک 
قطب گردشگری در کشــور شناخته شده است 
گفت: فیروزکوه به لحــاظ موقعیت آب و هوایی 
و جغرافیایی خاص زمینه و پتانســیل باالیی در 

بخش کشاورزی و دامداری دارد.
 جمارانی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
و نامگذاری ســال با عنوان رونــق تولید گفت: 
بخش کشاورزی و دامی سهم بسزایی در افزایش 
فعالیت های اقتصادی و در نتیجه رونق تولید دارد. 
گفتنی اســت در این بازدید که بخشدار مرکزی 
و رئیس جهاد کشــاورزی شهرستان فیروزکوه 
حضور داشــتند، از یک  واحد دامــداری در حال 

احداث در منطقه هرانده بازدید به عمل آمد.

ســینما آفرینش؛ باز یا 
بسته ؟!

مرکــز  یــک 
فرهنگــی در حــد 
بضاعت که با اکران 
فیلم های روز دنیا و 
قیمت مناسب بلیط، 
برای  اوقات خوشی 
شــهروندان ترســیم کرده  بود اکنون چراغش 
خاموش اســت و هیچ خبــری از اعالم برنامه در 

کانال تلگرامی اش وجود ندارد.
راکد شدن فعالیت مقطعی این مرکز فرهنگی 
به دلیل عدم استقبال مناسب شهروندان خطری 
اســت که همیشه متوجه ســینما آفرینش بوده 
و در فیــروز پــرس و روزنامه جــام جم به کرات 
نســبت به این موضوع هشــدار داده شــده بود. 
نبود جمعیت کافــی مهمترین دلیل عدم رغبت 
ســرمایه گذار برای ساخت مراکزی چون سینما 
و ســالن همایش آبرومند بوده و به ناچار مجتمع 
آفرینش تنها ماوی متقاضیان شــده اســت. بی 
شــک عدم استقبال مناســب از سینما تنها دلیل 
تعطیلی ســینما آفرینش نبوده و یقینا موضوعات 
دیگر در ماورای این موضوع نهفته  است اما عدم 
استقبال شــهروندان اصلی ترین دلیل اجتماعی 
این موضوع می باشــد. انتظار می رود رئیس اداره 
فرهنگ و ارشــاد و مسئول سینما آفرینش هر چه 
زودتر نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. 
مهرداد حسینی، مدیر سینما آفرینش شهرستان 
نســبت به خبر فــوق واکنش نشــان داده و این 
موضوع را برای خبر نگارما شفاف کرد. وی گفت: 
راکد شدن فعالیت سینما مبنی بر تعطیلی دائمی 
آن نیست . حسینی با اذعان به راکد شدن فعالیت 
ســینما طی ماه گذشته تصریح کرد: مشکل عدم 
 اســتقبال شهروندان از این مرکز فرهنگی اصلی 
ترین مسئله بوده و می باشد. مدیر سینما آفرینش 
در خصوص تعطیلی روزهای اخیر ســینما گفت: 
سینما آفرینش در طرحی کلی به نام سالم سینما 
دایر شــده و نبود فیلم و عدم ارائه آن از مبادی فرا 
دستی علت اصلی تعطیلی روزهای اخیر در سایه 

عدم استقبال همشهریان است.

داداش زاده رئیس منطقه برق فیروزکوه از اتمام عملیات پروژه برق رســانی به 
روستای سرخ دشت خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: با پیگیری های قاســم میرزایی نیکو در سفر 
اردکانیان به شهرســتان و بازدید از این روســتا مصوبه تامین اعتبار برق رسانی به 

اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون تومان دریافت شد.
داداش زاده تاکیــد کرد: در روز شــنبه مورخ 1۴ اردیبهشــت طبق مراســمی 
رســمی با حضــور قاســم میرزایی نیکــو، مهدی یوســفی جمارانــی و دیگر 
 مســئولین رســما پروژه برق رســانی این روســتا افتتــاح و جریــان، وارد مدار 

گردید.
 رئیــس منطقه برق فیروزکوه خاطر نشــان کرد: در حــال حاضر عملیات برق 
رسانی به مسیر اصلی روستا با ۸ ترانس انجام و بعد از تخصیص اعتبار، برق رسانی 

به معابر فرعی نیز در دستور کار خواهد بود. 

برخورداری روستای سرخ دشت از برق 

حجت االسالم، تقوی رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی فیروزکوه در 
مصاحبــه خبرنگار جام جم فیروزکوه با وی  برنامه های فرهنگی و قرآنی 

این سازمان را اینگونه تشریح کرد . 
حجت االســالم تقوی با اشاره به رویکرد جدید مبنی بر تبلیغ اصیل و 
چهره به چهره، تصریح نمود: در عرصه فرهنگی، اثربخشــی فعالیت ها و 
چگونگی عملیاتی شــدن اهداف؛ باید مدنظر قرار گیرد. وی در خصوص 
اینکــه آیا در زمینه قرآنی، دولــت؛ بودجه ای اختصاص داد ه یا خیر؟ بیان 
داشت: طرحی به نام نیم درصد بودجه قرآنی وجود داشت که بسیار مفید و 
اثربخش بود، اما این طرح در سال جدید حذف شده است و سرمایه گذاری 

مناسبی در زمینه قرآنی در سال جدید نشده است.
وی با بیــان اینکه باید کارهایمان از لحاظ کمــی و کیفی ارتقاء یابد، 
تصریح نمــود: ما باید تالش کنیم در شهرســتان فیروزکــوه با حداقل 

امکانات، حداکثر بهره برداری فرهنگی داشته باشیم. 
این مقام مسوول به تشریح ویژه برنامه های این سازمان در آستانه ماه 
مبارک رمضان پرداخت و بیان داشت: ۴۴ مبلغ دینی بومی و غیر بومی - با 
اهداف اجرای برنامه قرآنی و مذهبی در ماه مبارک رمضان به روستاهای 

شهرستان اعزام خواهند شد . 
وی خاطرنشان نمود: سازمان تبلیغات عالوه بر اعزام مبلغ، فعالیتهای 

متنوعــی از جمله برگــزاری گفتمان های دینی در مســاجد و مدارس و 
همچنین آموزش اقشار تاثیرگذار از جمله روحانیون، معلمان، هیئت های 

مذهبی و مداحان فعالیت دارد.

تالش کنیم با حداقل امکانات، حداکثر 
بهره برداری فرهنگی را داشته باشیم

خبر
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فیروزکوه

خبر

هر ســاله با آغاز فصل بهار؛ افراد زیادی برای برداشــت سبزی های 
کوهی از مراتع و دشتهای فیروزکوه روانه می شوند. 

خبرنگار جــام جم فیروزکوه: یک کارشــناس منابع طبیعی و 
آبخیــزداری گفت: بیــش از 100 گونه از گیاهان دارویی و ســبزی های 

کوهی در مراتع و دشتهای فیروزکوه رشد می کند.
 حســین تاج الدین افزود: استفاده و بهره برداری از این گیاهان ممنوع 
اســت اما بــرای اینکه شــهروندان از مواهب طبیعی بهره مند شــوند با 

راهنمایی هایی که کارشناســان منابع طبیعی انجام می دهند اجازه چیدن 
ســبزی های کوهی برای مردم فراهم شده اســت. وی گفت: بیشتر این 

گیاهان کمیابند و تنها در فصل بهار رویش دارند و باید
 موقع برداشــت توجه شود تا ریشه های آنها حفظ شود. در تور یکروزه 
ســبزی چینی رابطین و کارکنان مرکز بهداشــت و درمان فیروزکوه در 
دشــت های روستای ســله بن لحظات خاطره انگیزی را در کنار هم رقم 

زدند. 

مدیر شــبکه بهداشت و درمان فیروزکوه گفت: امروز فرصت مناسبی 
بود تا نســل های جدید و قدیم در کنار هم گرد آیند و با سبزی ها و گیاهان 

این منطقه آشنا شوند.
 مجتبی کرمانی افزود: کارشناسان هم شرکت کنندگان در این تور را با 
خواص برخی از این سبزی ها آشنا کردند. سیر کوهی؛ سیرشک؛ گزریک و 
کالچ پگ از انواع سبزی های کوهی است که در مناطق مختلف فیروزکوه 

رشد می کند. 

آغاز برداشت سبزی کوهی از مراتع فیروزکوه 

»مهــدی یوســفی جمارانی« بــه همراه رئیس آمــوزش و پرورش 
شهرســتان با حضور در هنرستان دخترانه بلیغ از نمایشگاه دستاوردهای 

دانش آموزان به مناسبت هفته مشاغل بازدید کرد. 
به گزارش روابط عمومی فرمانــداری فیروزکوه، فرماندار فیروزکوه 
در حاشــیه بازدید از نمایشگاه دســتاوردهای دانش آموزان گفت: ایجاد 
نمایشــگاههای مهارتی موجب افزایــش توانمندی ها و خالقیت های 

دانش آموزان می شــود . وی با اشــاره به ارتباط بازار کار با علم و دانش 
افزود: رشته های هنرستانی می تواند در ایجاد اشتغال و کار آفرینی دانش 

آموزان نقش موثری را داشته باشد. 
جمارانی تصریح کرد: توســعه صنعت و تقویت رشته های فنی و حرفه 
ای رکن اساســی رونق تولید اســت. وی خواستار سیاست تشویقی اداره 
آموزش و پرورش در زمینه جذب حداکثری دانش آموزان در رشــته های 

فنی شــد و گفت:با توجه به اســتقبال خوب دانــش آموزان در یادگیری 
مهارت های فنی باید زمینه افزایش رشــته های فنی را در این شهرستان 

ایجاد کرد.
 گفتنی اســت در این نمایشگاه دانش آموزان دستاورد های خود را در 
رشــته های معماری، حسابداری، کامپیوتر، نگار گری و خیاطی به عرصه 

نمایش گذاشته اند. 

ضرورت سیاست تشویقی در جذب دانش آموزان فنی و حرفه ای 



فیروزکوه:  خبرنگار جام جــم 
در راســتای مســائل فرهنگی و آموزشی 
شهرســتان فیروزکــوه و وضعیت معلمان 
خدوم شهرســتان، گفتگویی با محمد رضا 
بنار، مدیر آمــوزش و پرورش ترتیب دادیم 

که در پی می آید: 

* مهمترین برنامــه آموزش و 
پرورش در سال تحصیلی چه بوده 
اســت، آیا به اهداف و برنامه مورد 

نظر دست یافتید ؟ 
اســاس کار آموزش و پرورش آموزش 
اســت. ازجمله چالشهای آموزش و پرورش 
در شهرستان کمبود نیروی انسانی و فضای 
آموزشــی می باشد که هر ســاله در فصل 

بازگشایی مدارس با آن روبرو هستیم. 
امســال بحمداهلل در طرح پروژه مهر با 
تــالش همکارانمان این موضوع با نگاهی 
جامع و رویکردی مدبرانه مدیریت شــد که 
خوشبختانه کالس بدون معلم نداشته ایم. 

و  مشــکالت  مهمتریــن   *
کمبودهــای آمــوزش و پرورش 

شهرستان را بیان نمایید؟
با توجه به اینکه همه ساله حجم نیروهای 
خروجی بــا نیروهــای ورودی در آموزش 

و پرورش همخوانی نــدارد، بخش کمبود 
نیروی انسانی مهمترین مشکل این سازمان 
است. انشاءاهلل این کمبود را با بهکار گیری 
بازنشستگان و ســرباز معلمان و استفاده از 
نیروی حق التدریس، مدیریت خواهیم کرد. 

* آیا این امــکان وجود دارد که 
از اســاتید دانشگاه و نیروهای آزاد 
مجرب به عنوان حــق التدریس 

استفاده کنید؟
خیر، فقــط از طریق دســتورالعملهای 
وزارت خانــه و اداره کل ؛این تصمیم گرفته 
می شود و شهرستان علی رغم کمبود نیروی 
انسانی، نمی تواند چنین اقدامی انجام دهد 

* آمــوزش و پرورش چه برنامه 
ای جهت پــر کردن اوقات فراغت 

تابستانه دانش آموزان دارد؟
با توجه به حساســیت نحــوه گذراندن 
اوقــات فراغــت دانش آموزان در ســنین 
مختلف و ضرورت رشــد وتعالی نوجوانان با 
آموزشهای مختلف، همکاران ما در معاونت 
پرورشی شهرســتان، به صورت جدی این 

موضوع را پیگیری می نمایند. 
نکتــه قابل بیان اینکــه اکثر مدارس را 
پایــگاه اوقات فراغــت در زمینه فرهنگی 
و هنری و پرورشــی فعالیت تابستانه؛ قرار 
خواهیم داد، همچنین کانون فرهنگی شهید 
بهشــتی هم مرکز خوبی برای سپری شدن 

اوقات فراغت می باشد. 

* بــا توجــه به اینکــه دانش 
آموزان منطقه محروم، با برخی بی 
عدالتی های آموزشی مواجه هستند، 
وضعیت آموزشــی شهرستان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
بر اســاس وجدان بیدار همــکاران در 
این راســتا، روندی مثبت برای پیشــرفت 
تحصیلی دانش آموزان ؛ مشاهده می شود، 
زیرا آموزش و پرورش دغدغه اصلی و مهم 
جامعه، مردم، مســئولین و دستگاه تعلیم و 

تربیت می باشد. 

* سخن پایانی؟
هر ســاله همزمان با 1۲ اردیبهشت که 
در تقویم کشــورمان با عنــوان " روز معلم 
" نامگذاری شــده برای تجلیل از زحمات 
معلمان گرامــی و تالش آنــان در ترویج 
علم و دانش، مراســمی برگــزار می گردد و 
با توجه به بروز ســیل اخیر و در گیر شــدن 
هموطنان گرامی با مشــکالت ناشی از آن، 
بخشی از هزینه مراسم بزرگداشت روز معلم 
شهرســتان را به منظور کمک به بخشی از 
خسارتهای سیل زدگان اختصاص خواهیم 

داد. 

اساس کار آموزش و پرورش، آموزش است 
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
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معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید

حضور خلوت انس است و دوستان جمعند
حافظو ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

صابر پرنیان، مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی 
اســتان تهران بــا حضور در محل فرمانــداری با »مهدی 

یوسفی جمارانی« دیدار و گفت وگو کرد.
خبرنگار جــام جم فیروزکوه: مهدی یوســفی 
جمارانی در ایــن دیدار گفت: افرادی که در ســنگر تولید 
فعالیت می کنند خط مقدم جنگ اقتصادی هستند وحمایت 
از صنعتگران و کارآفرینان در راستای تسهیل فضای تولید 
از وظایــف اصلی دولت اســت. فرماندار فیروزکوه هدف از 

ایجاد شهرک صنعتی را تامین مجموعه امکانات مورد نیاز 
صنایع دانست و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، 
صنعتگــران به عنوان یاریگر دولت زمینه ســاز اشــتغال 
هستند که باید شرایط مناســبی را برای آنان فراهم کنیم. 
وی گفت:شــهرک صنعتي علیدره فرصتي مناســب براي 
ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان کشور است و باید هر چه 
سریع تر زیرساخت هاي الزم را در این منطقه براي ترغیب 
کارآفرینان فراهم کرد. نماینده عالی دولت در شهرســتان 

اظهار داشــت: استقرار و ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی 
در این شهرک رونق چشمگیری داشته اما زیرساخت هاي 
آن پاسخگوي این حجم از متقاضیان نیست و مي طلبد که 
نســبت به ایجاد پست برق، آبرساني، ایجاد راه دسترسي و 
بهبود بســتر فیبرنوري و اینترنت اقدام جدي شــود. وی با 
اشــاره به اینکه در حــال حاضر بیش از ۵0 واحد صنعتی در 
این شــهرک صنعتی قرار دارند، گفت: از این تعداد ۳0 واحد 

فعال و ۲۳ واحد غیر فعال هستند. 

رونق شهرک صنعتی علیدره مصداق رونق تولید است 

جــاده اختصاصی ســیمان فیروزکوه که در 
حدود چندین سال از ساخت و احداث آن می گذرد 
باالخره با حضور مهدی یوسفی جمارانی فرماندار 
و مســئولین محلی مجــوز ورود از جاده اصلی را 

دریافت و رسما افتتاح شد.
 خبرنگار جام جم فیروزکوه: ســاداتی 
مدیر واحد تولیدی ســیمان فیروزکــوه در این 
خصوص گفت: از مدت های گذشته با فراهم شدن 
سرفصل های مالی مقدمات ساخت و احداث جاده 
ای اختصاصی بــرای ورود و خروج کامیون های 
حمل ســیمان در نظر گرفته که بــا این اوصاف 
تردد ناوگان سنگین دیگر از سمت جاده روستای 
کتاالن انجام نخواهد شد. وی ادامه داد: در حدود 
۸00 متر قبل از مسیر دسترسی به جاده اختصاصی 
ســیمان فیروزکوه با هزینه کارخانه و با مجوز از 
نهاد های مربوطه اقدام به ساخت دوربرگردان در 
باند شمال به جنوب محور فیروزکوه به تهران شد 
و با اجرای این پیش شــرط به طور قانونی مسیر 
اختصاصــی کارخانــه ســیمان فیروزکوه قابل 
بهره برداری و اســتفاده خواهد بود مدیر کارخانه 

ســیمان فیروزکوه با اشاره به اینکه هزینه ساخت 
دوربرگردان توســط این واحد تولیدی انجام شده 
اســت گفت: بعد از فراهم شدن زیر ساخت هایی 
چون ورود و خروج ناوگان ســنگین به کارخانه و 
جابه جایی باســکول طی روزهای آتی این مسیر 
دسترسی به طور رسمی قابل استفاده خواهد بود.

 ساداتی خاطر نشان کرد: موضوع تردد ناوگان 
ســنگین از محور روستای کتاالن در اکثر اوقات 
مسئله مورد بحث مسئولین واحد و دهیار، اعضای 
شــورای اسالمی و مردم روســتای کتاالن بوده 

است. 
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه ترمیم 
جاده روســتای کتاالن بعد از بازگشــایی رسمی 
جاده اختصاصی در دســتور کار واحد تولیدی قرار 
خواهد گرفت تاکید کرد: مصالح به کار برده شده 
 RCC در این جاده اختصاصی از بتنی موسوم به
با روکش آسفالت بوده و بی شک عمق ۲0 سانتی 
این بتن ســبب عدم تخریب ایــن جاده در کوتاه 
مدت و به موازات آن تسهیل در روند تردد ناوگان 
خواهد شد. وی ماه های خرداد و تیر را زمان ترمیم 

و روکش آســفالت محور کتاالن دانست و گفت: 
بعد از انجام عملیات ترمیم در ماه های ذکر شــده 
عملیات روکش آسفالت این محور به منظور جلب 
رضایت اهالی محترم این روســتا صورت خواهد 
پذیرفت. به گفته مهندس ساداتی مدیریت موثر 
مهندس دانشی مدیر عامل و مهندس یزدانی قائم 
مقــام کارخانه به حدی مطلوب بوده که این واحد 
عالوه بر شــاخص کردن محصول خود در کشور 

حتی یک ریال بدهی به دولت ندارد. 

جاده اختصاصی سیمان فیروزکوه افتتاح می شود

سرپرســت اداره حفاظــت محیط زیســت 
شهرستان فیروزکوه از تشدید اقدامات حفاظتی 
همزمان با فصل زادآوری حیات وحش خبر داد و 
از مردم  خواست برای حفظ آرامش حیات وحش 

در این فصل به آن ها نزدیک نشوند. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: فرشــاد 
فیروزنیــا گفت: فصل بهار هنگام زایش وحوش 
در طبیعت اســت و زایش حیواناتی چون میش 

وحشــی و بز وحشی و سایر حیوانات و همینطور 
فصل تخم گذاری پرندگان شکاری )گوشتخوار( 
و سایر پرندگان خشک زی و آبزی و. . . در مناطق 
اثر طبیعی ملی تنگه واشی و منطقه شکار ممنوع 
کاوه ده و همچنین ســایر مناطق آزاد و طبیعی 
اهمیــت باالیی برای افزایــش ظرفیت حیات 

وحش دارد. 
سرپرســت اداره حفاظــت محیط زیســت 
شهرســتان فیروزکوه در ادامــه تاکید کرد: به 
منظور پیشگیری از پراکندگی وحوش در فصل 
زایمــان و جلوگیری از ایجاد اســترس در زمان 
زادآوری حیــات وحش، کنترل های مســتمر و 
شــبانه روزی توسط ماموران اجرایی این اداره و 
واحد های تابعه؛)سرمحیط بانی انزها، سرمحیط 
بانی ارجمند، محیــط بانی اثر طبیعی ملی تنگه 
واشی، محیط بانی پشتکوه( درحال انجام است. 

وی تصریح کرد: به دنبــال ایجاد فضای آرام و 
مطلوب بــرای زادآوری حیــات وحش از ورود 
افراد بــه منطقه اثر طبیعی ملی تنگه واشــی و 
منطقه شکار ممنوع کاوه ده جلوگیری می شود. 
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فیروزکوه از تشــدید فعالیت اکیپ های سیار به 
منظور حراســت و کنترل مناطق خبر داد و تاکید 
کــرد: به طــور قطع در این ایام با ســودجویی و 
اقدامات خالف قانون بشــدت برخورد می شود 
و درصورت مشــاهده تخلف، فــرد متخلف به 
مراجع قضایی تحویل خواهد شــد. فیروزنیا در 
پایان از عالقه مندان و طبیعت دوستان خواست 
تا ضمن همکاری الزم با محیط بانان از نزدیکی 
بــه مناطق زادآوری حیات وحش جدا خودداری 
کنند تــا محیطی آرام و امن بــرای تولد حیات 

وحش ایجاد کنند. 

تشدید اقدامات حفاظتی در فصل زادآوری حیات وحش


