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 پرونده های زمین خواری 
در فیروزکوه رو به کاهش است

 سد سیاهرود  جوانی را به کام 
مرگ کشاند 

روز جمعه ۲۲ تیر ماه خبری با عنوان غرق شدن یکی از گردشگران منطقه تفریحی سیاهرود در دل کوه های لزور به تیتر اول کانال های 
خبری منطقه فیروزکوه تبدیل شــد و کام مردم را تلخ کرد. 

نتایج اولیه پیگیری ها حکایت از ســهل انگاری متوفی و بی توجهی به هشــدار های ممنوعیت شــنا در اطراف این دریاچه دارد.نکته حائز 
اهمیت این است که آیا برای باال بردن سطح ایمنی و جلوگیری از روی دادن اتفاقی مشابه آنچه که قبال در این مکان باعث مرگ یکی 
از اهالی شــده بود تدبیری اندیشــیده شــده اســت؟ مهم تر اینکه در این منطقه پوشش تلفن همراه نیز وجود ندارد!در حالی که گردشگری 
و توریســم به عنوان یکی از صنایع پول ســاز مطرح اســت، آیا در مدیریت ظرفیت های گردشــگری منطقه نباید تدبیری شود؟ امروز فقط 

آلودگی محیط زیســت و تلفاتی از این دســت محصول حضور توریسم است.
بر اســاس تحقیقات ما آب شــرب روستای لزور هم از چشمه های این منطقه تامین...
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ذهنیت عمومی نباید نسبت به خدمات مناسب 
آغاز کار پایگاه سنجش برای سال تحصیلی 98-97 بیمارستان مخدوش شود 

برداشت گل محمدی ارگانیک در 
منطقه سیرکوه فیروزکوه

کشــت گل محمدی در منطقه ســیرکوه شهرستان فیروزکوه 
در زمینی به مساحت حدود 100هکتار توسط شرکت سروش 

امیدپارسیان اجرا شده است.
 مزرعه ای که در راستای تحقق بخشیدن به اوامر مقام معظم 
رهبری، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با به کارگیری دانش 
و تجربه منجر به توسعه بخش کشاورزی این منطقه و ایجاد 

اشتغال گردیده است. 
 در همین راســتا جناب آقای عطاا... محمدی مدیر شــرکت 
سروش امید پارسیان در استان تهران طی گفت و گو با خبرنگار 
 جــام جــم، مراحــل و روند اجرایــی این مزرعه را به شــرح 

ذیل بیان... 2 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

شهرک صنعتی امیریه 
در حصارمشکالت

چکیده ای از روند کاری 
 اداره ثبت اسناد

 و امالک  فیروزکوه
احمــد رحیمی، رئیس اداره ثبت اســناد شهرســتان 
فیروزکوه در خصوص کارهای اجرایی شــبه قضایی 

اداره ثبت اســناد و امالک فیروزکوه به جام جم...
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فیروزکوه

بخشدار مرکزی فیروزکوه معرفی شد 
صفحه 2
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2ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

*موفقیتــی برای تیم کوهنوردی بانوان فیروزکوه  :در ادامه سلســله 
برنامه هــاي تمرینــي و هــم هوایي گروه کوهنوردي بانــوان هیئت کوهنوردي 
شهرستان فیروزکوه آخرین مرحله این برنامه ها با نخستین صعود این بانوان با گام 
نهادن بر روي یال جنوب غربي دماوند)لومر( دومین افتخار ثبت شده این گروه از 
بانوان براي شهر فیروزکوه و به تبع آن تاریخ کوهنوردي ایران رقم زدند این برنامه 
با حمایت هاي بي دریغ  ســتار وطنی رئیس هیئت کوهنوردي تا ارتفاع ٤0٥0 متر 

بر روي این یال به انجام رسید.
*افتخاری برای شهرستان : دوازدهمین دوره جشنواره مهارت های هنری 
شاخه کاردانش در سطح شهرستان های استان تهران برگزار شد و سمیرا میرزایی  
دانش آموز فیروزکوهی به عنوان نماینده شهرســتان های اســتان تهران به مرحله 

کشوری راه پیدا کرد.
برگزاری یادواره شــهدای روســتای لزور: مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
روستای لزور با حضور سردار شعبانی معاون عملیات قرارگاه ثار اهلل ،خانواده های 
معظم شــاهد و ایثارگر و رزمندگان هشــت ســال دفاع مقدس ، جمعی از مسئوالن 

و قشرهای مختلف مردم  در مسجد جامع این روستا برگزار  گردید.
*کالس آموزش تخصصی برداشــت انبوه ژل رویال در فیروزکوه 
برگزار شد :مدیر عامل تعاونی زنبورداران فیروزکوه گفت : این کالسها با حضور 
۲0 نفر از زنبورداران کشور وبا هدف تولید و برداشت ژل رویال و جلوگیری از تک 

محصولی بودن زنبورستانهای کشور برگزار شد. 
*شروع طوفانی میعاد :تیم  فوتسال میعا د فیروزکوه به عنوان نماینده فوتسال  
استان تهران  در اولین مسابقه در جام امید های کشور موفق شد با نتیجه مقتدرانه 

6 بر 1 خادم الشریعه سرخش را از پیش رو بردارد  
* افتخاری برای ورزش شهرستان  :فاطمه آ کو در مسابقات چوب کشی 
عشایرانتخابی کشور مقام نخست و به مسابقات عشایری قرقیزستان اعزام  شد.

تغییر ســاعت کار نهاد ها در فیروزکوه منطقی نیست 
:با توجه به گرمی هوا و اتخاذ تصمیم اســتانی برای آغاز فعالیت  
نها هــای دولتــی ایــن  تصمیم در فیروزکوه کــه دارای گرمی 
محسوســی  نبوده منطقی نمی باشد و طبیعتا هیچ ارباب رجوعی 
ســاعت 6:30 صبح را برای انجام امور خویش انتخاب نخواهد 

کرد.
یک شهروند 

نبود عالئم  رانندگی دید در شــب : بنا به گفته شهروندی 
در محدود ه میدان دشــت ناصر  نارضایتی  بســیاری نســبت به  
موضوع نبود دید مناســب به عالیم راهنمایی و رانندگی موجب 

خسارتی نیز شده است. 
امضا محفوظ

 
عدم کیفیت مناسب نان  یک نانوایی  : عدم وزن مناسب 
چانه ، اندازه و کیفیت یکی از نانوایی های محور ٤٥ متری سبب 
نارضایتی یک شــهروند را فراهم آورده اســت ، از واحد بازرســی 

اتاق اصناف تقاضای رسیدگی به موضوع را دارم.
خانم اسفندیار 

عدم سرویس دهی مناســب تاکسی ها:چرا برخی از 
تاکســی های شــهری در هنگام ظهر و در گرمی هوا از سرویس 
دادن امتنــاع می کننــد ،در هنگام ظهر برای عزیمت به میدان راه 
آهــن در حــدود ۲0 دقیقــه منتظر بودم و به ناچار خود را به مقصد 
رســاندم اما در عین ناباوری شــاهد توقف چند دستگاه تاکسی در 

میدان معلم بودم.
خانم عرب 

فکری به حال معابر دشت ناصر کنید :نمی دانیم موضوع  
آسفالت و بهسازی معابر دشت ناصر در اختیار اتحادیه تعاونی ها 
یا  شهرداریست اما مدتهاست که چنین موضوعی سبب مشکالت 
فراوانی در این شــهرک نوظهورپیدا شــده است . هزار بار گفتیم 

اما کو گوش شنوا !
یکی از ساکنین 

بخشدار مرکزی فیروزکوه معرفی شد 
جلسه تودیع و معارفه بخشدار مرکزی 
فیروزکــوه با حضور آقاعلیخانی، مدیر 
کل دفتــر امور سیاســی،انتخابات و 
تقســیمات کشــوری اســتانداری 
تهران،مسئوالن شهرستانی و روسای 
شــورای اســالمی و دهیاران بخش 

مرکزی برگزار شد.
در این جلســه ضمن تقدیر از مهندس 
ســید علی رحیمی، وحید شــهبازی به 
عنوان بخشــدار مرکــزی فیروزکوه 
معارفه شــدند. رحیمی بخشدار پیشین 
طی ســخنانی ضمن تقدیر و تشــکر از 
همراهی همه مســئوالن شهرستانی و 
اعضای شــورای اسالمی و دهیاران و 
مردم فهیم شهرستان فیروزکوه در این 
چند ســال، اظهار داشــت: دل کندن از 
این شهرســتان برای بنده بسیار سخت 
بــوده اماباید قبول کنیم که این تغییر و 
تحوالت امری طبیعی اســت و بنده نیز 

طی این هفت سال چه در بخش ارجمند 
وچه در بخش مرکزی شهرســتان  هر 
برنامه و ایده ای داشتم اجرا نمودم و این 
بــار یــک نیروی جوان و پــر انرژی با 
تجربیــات و برنامه های جدید می تواند 
تحوالت زیــادی ایجاد کند ومطمئن 
هســتم که در فیروزکوه موفق خواهد 

بود.
در ادامه وحید شــهبازی بخشدار جدید 

بخش مرکزی  گفت : از تمامی عزیزانی 
که قبول زحمت نموده و در این مراسم 
شرکت کردند  بویژه از جناب آقاعلیخانی 
،مهندس جمارانــی فرماندار به خاطر 
حسن اعتماد ایشان به بنده و و مهندس 
رحیمی بابت زحمات چند ســاله در این 
منطقــه ،  امیــدوارم مادامی که  در این 
شهرســتان خدمت می کنــم بتوانم 
رضایــت خداونــد تبــارک وتعالــی 

وهمچنیــن مردم فهیم شهرســتان را 
فراهــم نمایــم و در پایــان ماموریت  
اینجانب  هم اینگونه بخوبی از بنده یاد 
شــود. وی افزود: از تمامی شــوراهای 
اســالمی و دهیاران بابت حضور در این 
جلســه تقدیــر می نمایــم و یکــی از 
برنامه هــای بنــده ایجاد شــوراهای 
مشــورتی در حوزه های مختلف است و 
مطمئن باشید هیچ کاری بدون مشورت 
شما عزیزان انجام نخواهد شد و از همین 
جا دســت یاری به ســوی  تمامی شما 
بزرگواران دراز خواهم کرد تا با همراهی 
هــم ،  برنامه ها را همانگونه که تاکنون 
انجــام می دادید ادامــه دهیم وخدای 
ناخواســته مدیون ٤00 شهید گلگون 
کفــن این منطقــه نشــویم.گفتنی 
است،این مراسم ۲٥ تیر جاری در سالن 
اجتماعات فرمانداری فیروزکوه برگزار 

شد.

چند خط خبر حرف حساب

زیبــا ســازی فضای شــهری و توجه به 
جلوه های بصری شــهر از اقدامات مهم و 
کارســازی بوده کــه می تواند نقش تاثیر 
گذاری بر توسعه اقتصادی  شهر فیروزکوه 

داشته باشد.
جعفر پرج شــهردار فیروزکوه که در طول 
سنوات خدمتی خویش  همیشه و همه وقت 
بــه این مهــم همت گماشــته  در طول 
هفته های اخیر نیز اقدامات سازنده و درخور 
احترامی برای ادامه جامه عمل پوشاندن به 
موارد ذکر شــده انجام داده است. به دلیل 
موقعیت مناســب جغرافیایی و واقع شدن 
فیروزکوه  در محور  مواصالتی سه استان 
اقتصاد شهرســتان فیروزکوه به واســطه 
اعمال سیاست های مدبرانه تیم مدیریت 
شــهری  با  تمهید اســباب آرامش و رفاه 
مســافرین گامی صعودی به خود می گیرد 

،چرا که اگر فضای مناسب برای آرامش و 
تفرج مسافرین مهیا باشد ،توقف چند ساعته 
یا شــبانه آنها می توانــد با خرید از صنوف 
شهرســتان و تامین  مایحتــاج بالندگی 
اقتصــادی را فراهم آورد به لطف تصمیم 
مدبرانه شــورای اسالمی دوره چهارم در 
احداث و توســعه فضــای فیزیکی پارک 
امیری فیروزکوهی برای تمامی شهروندان 
مبرهن بوده که این پارک در این شــبهای 
گرم تابستان عالوه بر میزبانی  از بسیاری 
از شهروندان  پذیرای بسیاری از مسافرین  
گــذری  هــم  بوده که حضور و ازدحام آنها 
چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند. 
احداث آبشار صخره ای در روزهای  گذشته 
نیز بر اقدامات مناســب شهرداری در این 
حوزه افزوده اســت . به غیر از پارک امیری 
فیروزکوهی پارک کوهســتان نیز به این 

قافله اضافه  و زیبای ســازی بصری آن با 
ســاخت و احداث آبشار صخره ای رنگ و 
بوی خاص به خود گرفته است. زمان ایلکا 
رئیس شــورای اســالمی  شهر نیز چندی 
پیش گفته بود که با تامین ســر فصل های 
مناسب قصد داریم فضای روبه روی پارک 
امیری فیروزکوهی را مشــابه همین پارک  
کرده تا  از این  طریق بتوانیم موجبات  اسکان  
مسافرین محور شمالی و به طبع  آن تاثیر 
گذاری بر اقتصاد شهرستان را شاهد باشیم  
وی نیز  در مصاحبه ای مجزا از نصب ادوات 
بازی شاد و مهیج در پارک کوهستان خبر 
داد. دایره فعالیت شــهرداری نیز با نصب 
چنین ادواتی در آســتانه تکمیل شدن قرار 
خواهد گرفت اخیرا نیز شهرداری فیروزکوه 
با برگزاری مزایده ای زمام توســعه فضای 
شــهربازی ، نصب و اورهال ادوات آن را بر 

عهــده بخش خصوصی قــرار داده که با 
تکمیل شــدن این موضوع فضای بصری 
مدخل شهر فیروزکوه  چشم هر بیننده ای 
را بــه خــود خیره خواهد کــرد. برگزاری 
جشــن های شاد و مهیج در مناسبت های 
ملی و مذهبی در محوطه شهرداری باوجود 
انتقاد هــای دلواپســان از جمله اقدامات 
مناســبی بوده که عالوه بر فراهم آوردن 
موجبات شادی مردم صحنه و جلوه خوبی 
از فیروزکــوه تداعی کرده اســت اینگونه 
اقدامات شهرداری در زیباسازی بصری و 
تمهید فضای مناسب برای آسایش و رفاه 
شهروندان و مســافرین بسیار ستودنی و 
شایسته تقدیر بوده و امیدواریم روز به روز  
شاهد ادامه روند رو به رشد چنین رفتار هایی 

باشیم.
مسعود حسینی 

نمره قبولی زیبا سازی بصری در کارنامه شهردار

محمدرضا شــاملو معاون عمرانی 
روســتایی بنیاد مســکن انقالب 
اســالمی کشو ر در سفر یکروزه به 
شهرســتان فیروزکوه بیان داشت :  
با توجه به اینکه اعتبارات ملی امسال 
نسبت به سالهای قبل کاهش یافته 

است طرح هادی در استان تهران در حال انجام است و سعی می کنیم تخلفات در این 
حوزه کاهش یابد در ضمن برای آســفالت راه های روســتایی فیروزکوه)جهت آسفالت 

10 روستا( اعتبار به مبلغ ده میلیارد ریال تخصیص خواهد یافت.  

اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار 
برای آسفالت روستاهای 

فیروزکوه

برداشت گل محمدی ارگانیک در منطقه سیرکوه فیروزکوه

منطقــه  در  محمــدی  گل  کشــت 
ســیرکوه شهرســتان فیروزکــوه در 
زمینی به مســاحت حدود 100هکتار 
توسط شــرکت سروش امیدپارسیان 
اجرا شــده اســت. مزرعــه ای که در 
راســتای تحقق بخشــیدن بــه اوامر 
مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال با به کارگیری دانش و 
تجربه منجر به توسعه بخش کشاورزی 
ایــن منطقه و ایجاد اشــتغال گردیده 
اســت.  در همین راســتا جنــاب آقای 
عطاا... محمدی مدیر شرکت سروش 
امید پارســیان در اســتان تهران طی 
گفت و گو بــا خبرنگار جام جم، مراحل 
و روند اجرایی این مزرعه را به شــرح 

ذیل بیان نمود:
* موقعیــت مکانــی طــرح و مراحل 
اجــرای کاشــت گل محمــدی در ایــن 

مزرعه چگونه است؟
بــه منظــور کشــت گل محمــدی 
بــه صــورت ارگانیــک و بــه روش 
آبیــاری قطــره ای، 300 هکتــار از 
اراضــی کوهپایه ای منطقه ســیرکوه 
فیروزکوه، تســطیح گردید. در همین 
راســتا یــک فضــای اســتخر خاکی با 
پوشــش ژئوممبــران بــا حجــم کلی 

18000 متر مکعب و 2ســیل بند )به 
منظور ذخیــره آب( احداث گردیدند. 
همچنین عملیات تجهیز و نوسازی چاه 
آب و برق رســانی به طــول 300 متر 

انجام شده است.
* نظر شما درمورد تولید محصوالت 
ارگانیک چیســت و آیا شرکت شما به 

این مسیر خواهد رفت؟
بــا توجــه بــه آن کــه محصــوالت 
ارگانیــک ارزش غذایــی باالتر، آنتی 
اکسیدان بیشتر )تا 50%( و طعم بهتر 
و طبیعــی تری نســبت بــه محصوالت 
غیر ارگانیک دارند، تولید این نوع از 
محصوالت در دستور کار شرکت قرار 
گرفت. در همین راســتا، گواهینامه 
ارگانیک از اتحادیــه اروپا و ارگانیک 
ایران)بیوســان گواه( اخــذ گردید. 
الزم به ذکر اســت با توجــه به برنامه 
ریزی هــای انجام شــده در شــرکت، 
انشاا... در تامین محصوالت ارگانیک 
بــرای مصــرف کننــدگان در کشــور 
قدم هــای موثــری برداشــته خواهد 

شد.
* با توجه به تولید محصول ارگانیک، 
در مواقع وجــود آفات و بیماری ها چه 

اقدامی انجام می دهید؟

خوشــبختانه، بــا توجه به شــرایط 
اقلیمــی و آب و هوایــی مناســب و 
همچنیــن وجود باد گــدوک در منطقه 
فیروزکوه، تاکنــون هیچ گونه آفت و 
بیماری در این مزرعه مشاهده نشده 
اســت. حتــی ســرمازدگی اخیــر نیز 
مشــکلی را برای غنچه ها و گیاهان به 

وجود نیاورده است.
* میزان اشتغال ایجاد شده در این 

طرح چه تعداد می باشد؟
میــزان اشــتغال در زمینه فعالیت 
کشاورزی برحسب شــرایط و مراحل 
کاشــت، داشــت و برداشــت متغیــر 
اســت. در این مزرعه برای کاشت گل 
محمــدی روزانه بــاالی 40 نفر به کار 
گرفتــه شــدند و در فصل برداشــت 
نیــز کــه معمــوال از 14 خــرداد تا 14 
تیرماه بطــول می انجامد بــاالی 200 
نفر در روز مشــغول بــه کار بودند. با 
توجه به برنامه ریزی های انجام شده، 
پیش بینی می شــود در سال های آتی 
ایــن تعداد، به حدود 450 نفردر روز 

برسد.
* میــزان اعتبار هزینه شــده برای 
احداث چنیــن مجموعــه منظم چقدر 

می باشد؟
ایــن طرح بــا هزینه ای بالــغ بر 40 
میلیارد ریال توســط شرکت سروش 
امیــد پارســیان و بــدون دریافــت 
هیچیــک از انــواع تســهیالت دولتی 

انجام شده است.
* با توجه به این که بخشی از مزرعه 
3ســال از زمان کاشــت آن می گذرد 

میزان تولید چقدر است؟
با توجه به آن که از ســال ســوم به 
بعــد تولیــد گل محمــدی ارگانیــک، 
اقتصادی می باشــد. مقــدار محصول 
تولید شــده باالی 3 تــن در هر هکتار 
اســت و پیش بینــی می شــود که در 

ســال های بعد، این مقــدار به باالی 4 
تن در هکتار برسد.

* آیا کشت گل محمدی دارای توجیه 
اقتصادی می باشد؟

گل محمدی پس از برداشت از این 
مزرعــه به صورت تر به بــازار عرضه 
می گردد که برخالف ســایر محصوالت 
کشاورزی که ممکن است دچار نوسان 
باشــد گل محمــدی از بازار مناســبی 
برخوردار است به همین علت توجیه 

اقتصادی خوبی خواهد داشت.
تولیــد  جهــت  شــرکت  آیــا   *
نیــز  محمــدی  گل  فرآورده هــای 

اقداماتی انجام خواهد داد؟
فرآورده هــای اصلــی کــه از ایــن 
گیاه به دســت می آیند شــامل گالب، 
اســانس، گلبرگ و غنچه خشک است 
که در صنایع عطرسازی، فرآورده های 
و  آرایشــی  دارویــی،  بهداشــتی، 
صنایــع غذایــی مورد اســتفاده قرار 
داخلــی  شــرکت های  می گیرنــد. 
و خارجــی پیشــنهاد نصــب صنایــع 
تبدیلی جهت فرآورده های اصلی گل 
محمدی )گالب و اســانس( در مزرعه 
100هکتاری گل محمدی را داشــته 
انــد، ولــی این شــرکت در فــاز اول 
تصمیــم به فعال ســازی ظرفیت های 
موجــود در شهرســتان فیروزکــوه              
)شــرکت و کارخانه جــات گالب گیری 
محلــی( را دارد کــه منجــر بــه ایجاد 

اشتغال جوانان خواهد شد.
* آیا امکان تهیه قلمه گل محمدی از 

مزرعه شما وجود دارد؟
در این مزرعه با حمایت وزارت جهاد 
کشــاورزی طرح مطالعاتی کشت باالی 
50 نوع رقم )ژنوفیپ( از گل محمدی 
بــه صورت مرکز پایلوت در حال انجام 
اســت تا ایــن مزرعه به عنــوان مرکز 
تهیــه قلمه های انــواع گل محمدی در 

ســطح اســتان و کشــور تبدیل شود. 
همچنین کشت برخی گیاهان دارویی 
مثــل آویشــن، بیدمشــک و  .... بــه 
صــورت پایلوت بــه منظــور ارزیابی 
توسعه گیاهان دارویی در حال انجام 

می باشد.
* ســوال آخر، حمایت هــای ادارات 
مرتبــط چگونــه بوده اســت همچنین  

مشکالت پیش رو را بازگو نمایید؟
قبل از سال 94 این منطقه، زمینی 
لم یزرع بوده است که این شرکت در 
راســتای اقتصاد مقاومتــی اقدام به 
ســرمایه گذاری در بخش کشــاورزی 
نموده اســت. آنچه که امــروز در این 
مزرعــه حاصــل شــده اســت نتیجه 
تالش، کوشش و بهره گیری از دانش 
و تجربه بــوده و باعث فراهم شــدن 
زمینه و بستر توسعه بخش کشاورزی 
و ایجاد اشتغال پایدار گردیده است. 
وزیر محترم جهاد کشــاورزی –جناب 
آقــای مهندس حجتی- طــی بازدیدی 
که در سال 95 از گلستان گل محمدی 
داشــته اند، این مجموعــه را بهترین 
پایلوت گل محمدی در کشــور معرفی 
و تاکیــد و ســفارش نمودنــد که این 
گلستان مورد حمایت ادارات مختلف 

و مرتبــط از جملــه جهــاد کشــاورزی، 
اداره منابــع آب و ... قــرار گیــرد که 
متاســفانه باوجود پیگیری های مکرر 
ایــن مدیریــت از ادارات مرتبــط، 
تاکنون هیچ گونه مســاعدتی نشــده 
است. گلستان گل محمدی، جهت نیل 
به هدف اصلی شرکت که اشتغالزایی 
است کمک و مساعدت همه مسئوالن 
را می طلبد. چرا که حمایت مســئوالن 
از بخــش کشــاورزی و فعالیت هــای 
ایــن چنینی می تواند تــا حدود ریادی 
مشــکالت اقتصادی کشــور را مرتفع 

نماید.

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
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 پرونده های زمین خواری در فیروزکوه 
رو به کاهش است

دادســتان عمومی و انقالب فیروزکوه 
رونــد مبارزه با زمین خــواری در این 
شهرســتان را در مقایســه بــا ســایر 
شهرســتان های اســتان و حتی دیگر 
استان های کشــور »بسیار مطلوب« 
توصیــف می کنــد و می گویــد کــه 
پرونده های زمین خواری شهرستان رو 

به کاهش است.
شهرســتان ٤0 هزارنفری فیروزکوه 
یکی از مناطق خوش آب و هوا در منتهی 
الیه شمال شرقی استان تهران به شمار 
می رود که در سلسله جبال البرز مرکزی 

قرار گرفته است.
» علی صالحی« دادستان فیروزکوه در 
خصــوص زمیــن خــواری  گفــت: 
تعریف هــای مختلفی از زمین خواری 
شــده اما در بیشــتر آنها این چنین آمده 
اســت: تصرف زمین اعــم از دولتی یا 
شــخصی از سوی اشخاص یا مراجعی 
کــه با اســتفاده از نفوذ و روابط خود در 
دســتگاه های مختلف و نیز با شناسایی 
خالءهای قانونی و گاه با جعل ســند و 
مدرک نسبت به سوءاستفاده های مالی 

و ملکی اقدام شود
وی گفت: در این شهرســتان آمارنشان  
می دهد که بیش از 100 مورد ســاخت 
و ســاز غیرمجاز طی چهارســال اخیر 

تخریب شده است.
دادســتان فیروزکوه عامل اصلی زمین 
خــواری در این شهرســتان را کمبود 
امکانات الزم ســخت افزاری و نیروی 
انســانی در نهادهایی ماننداداره منابع 
طبیعــی معرفی و بیان می کند: باوجود 
تالش های بســیار، همچنان شــاهد 
پرونده هــای قضایــی در ایــن زمینه 
هستیم که دســتگاه قضا و اداره منابع 

طبیعــی به جــد  پیگیر برخورد با پدیده 
زمیــن خواری اســت امــا درنتیجه ، 
وضعیت برخورد با این پدیده در جایگاه 

مناسب و امیدوارکننده ای قرار دارد.
صالحــی همچنیــن ضعــف آگاهی 
عمومی از قانون را عامل دیگر مشکالت 
مربــوط به حوزه زمین خواری عنوان و 
تاکید می کند: شــهروندان باید پیش از 
ساخت و ساز در خارج از بافت روستایی 
و شــهری، مجوزهای الزم را از مراجع 

متولی بگیرند.
وی همچنین فعالیت و سوءاســتفاده 
برخی ســودجویان را عامل دیگر زمین 
خواری معرفی می کند و می گوید: این 
ســودجویان از ضعف اطالعات مردم 
درزمینه کاربری زمین ها سوءاستفاده 
می کنند بنابراین شــهروندان باید قبل 

از خرید زمین مراقب باشند.
دادستان فیروزکوه در پاسخ به پرسش 
دیگر خبرنگار درباره مشکالت مربوط 
به مســکن مهر این شهرستان گفت: 
باوجود تالش های فراوان وضعیت این 
طــرح در فیروزکــوه مشــابه ســایر 
شهرستان هاست، بسیاری از امکانات 
الزم برای ساکنان فراهم نشده و الزم 

اســت دولت برای رفع این مشکالت 
اقداماتی را انجام دهد.

صالحــی همچنین با اشــاره به وجود 
چاههــای غیرمجاز بــه عنوان یکی از 
مشــکالت فیروزکوه اظهارداشت: با 
توجه به استقرار اداره امور آب از دو سال 
اخیر در شهرســتان و تالش مســتمر 
نیروهــای آن، آمار انســداد چاه های 

غیرمجاز روند افزایشی دارد.
به گفته وی، در ســال های 93 تا 96 به 
ترتیب 6، 66، 78 و 137 فقره و در سال 
97 تاکنــون ۲7 فقره چاه غیرمجاز به 
دستور مستقیم دادستان مسدود شد که 
ایــن اقدام به صرفه جویی دو میلیون و 
700 هزار متر مکعبی آب از سفره های 
زیر زمینی شهرستان در سال 96 منجر 

شده است.
وی همچنین درباره رفع تجاوز از حریم 
رودخانه ها نیز توضیح داد: 76 هزار متر 
از بســتر و حریم رودخانه ها در سال 96 
 بــه دســتور دادســتانی آزاد شــده 

است.
دادستان فیروزکوه در ادامه به پنج هزار 
و 6۲8 پرونده رسیدگی شده دادسرا در 
سال گذشته اشاره کرد و گفت: بیشترین 

آمار جرائم شهرستان مربوط به مصرف 
کنندگان مواد مخدر است.

وی معتقد است: با وجود اقدامات انجام 
شــده، به علت نبــود امکانات و کمپ 
دولتی در فیروزکوه، روند درمان اعتیاد 
که به کاهش این آمار منجر می شود با 
کنــدی روبه روســت و انتظار می رود 
دولت نســبت به ســاخت کمپ دولتی 

اقدام کند.
وی اختالفــات ملکــی را در رده بعدی 
پرونده های قضایی این شهرستان نام 
برد و گفت: اختالفات ملکی اشــخاص 
حقیقــی به مراتــب باالتر از اختالفات 
دولتــی اســت که عامــل اصلی این 
پرونده ها نداشــتن ســند مالکیت در 

روستاها به شمار می رود.
صالحی با بیان اینکه ســرقت در ردیف 
چهارم پرونده های قضایی شهرستان 
قرار دارد افزود: با وجود اینکه فیروزکوه 
نسبت به دیگر شهرهای کشور کمترین 
آمار را در این زمینه دارد، این در ســایه 
امنیــت  ایــن شهرســتان اســت  اما 
مســئوالن بایــد برای رفع مشــکل 
بیــکاری و فقر تدابیری اتخاذ کنند تا با 
بهبود شرایط اقتصادی ، شاهد آرامش 

وآسایش بیشترمردم باشیم  . 
دادستان فیروزکوه  همچنین گفت: به 
دلیل قرارگرفتن  شهرســتان در مسیر 
اصلی مواصالتی کشــور و جاده های 
بــرف گیر پس از مواد مخدر، تصادفات 

آمار باالیی را نشان می دهد .
وی افــزود:  اقدامــات خوبــی برای 
پیشــگیری از وقوع سوانح رانندگی در 
زمینــه چهاربانده کردن جاده ها انجام 
شــده اســت  اما ایمن سازی  آن نیاز به 

تالش بیشتر دارد.

روز جمعــه ۲۲ تیــر ماه خبری با عنوان 
غرق شــدن یکی از گردشگران منطقه 
تفریحی سیاهرود در دل کوه های لزور 
به تیتــر اول کانال های خبری منطقه 
فیروزکوه تبدیل شد و کام مردم را تلخ 

کرد. 
نتایج اولیه پیگیری ها حکایت از سهل 
انــگاری متوفــی و بــی توجهــی به 
هشــدار های ممنوعیت شنا در اطراف 
این دریاچه دارد.نکته حائز اهمیت این 
است که آیا برای باال بردن سطح ایمنی 
و جلوگیری از روی دادن اتفاقی مشابه 
آنچه که قبال در این مکان باعث مرگ 
یکی از اهالی شده بود تدبیری اندیشیده 
شده است؟ مهم تر اینکه در این منطقه 
پوشــش تلفن همراه نیز وجود ندارد!در 
حالی که گردشــگری و توریســم به 

عنوان یکی از صنایع پول ســاز مطرح 
اســت، آیا در مدیریــت ظرفیت های 
گردشگری منطقه نباید تدبیری شود؟ 
امــروز فقط آلودگی محیط زیســت و 

تلفاتی از این دســت محصول حضور 
توریسم است.

بر اساس تحقیقات ما آب شرب روستای 
لزور هم از چشمه های این منطقه تامین 

می شــود و لزوم حفظ و صیانت از این 
مکان بیش از پیش احســاس می شود 
.کاش متولیان امر در کنار نصب تابلوی 
شــنا ممنوع نسبت به محصور کردن و 
فنس کشــی محل نیز اقدام می کردند 
و تا زمان بهبود وضعیت منطقه از حضور 
گردشگران جلوگیری می شد تا گامی 
در جهت حفظ جان گردشــگران برمی 

داشتند. 
گفتنی است بعد از واصل شدن خبر این 
حادثه به مراجع شهرستانی و استانی  ، 
اکیپی متشــکل از چند نهاد طی دو روز 
جستجو پیکربی جان جوان غرق شده 

را از آب بیرون کشیدند. 
روزنامه جام جم شهرســتان فیروزکوه 
ایــن مصیبــت جانکاه را بــه خانواده 

معزاتسلیت و تعزیت  می گوید.

خانــم مهندس باطبی دبیرشــورای 
سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری 
گفت : پیرو مصوبه شــورای ســرمایه 
گذاری شــهرداری و مصوبه شورای 
اســالمی شــهر و تایید مصوبه توسط 
فرمانداری شهرســتان پیش نویس 
قرارداد تبدیل به قرارداد شــده و رسمًا 
توسط مهندس پرج شهردار فیروزکوه 

قــرارداد بــه آقای صابــری نماینده 
شــرکت نوآوران پارس حدید صنعت 

طبرستان ابالغ گردید . 
وی ادامه داد :دراین قرارداد مقرر شــد 
سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذاری 
جهت اجرا و احداث وسایل بازی مهیج 
نظیــر زیــپ الین و پــل معلق و تاب 
هیجان و… در پارک کوهستان و به 

مدت 8سال اقدام و مقرر شد از فروش 
بلیت ۲٥درصدسهم شهرداری و پس 
ازاتمــام مدت قرارداد تمام وســایل 
سرمایه گذاری و نصب شده بازسازی 
و اورهــال و به صورت رایگان تحویل 
شــهرداری نماید . وی  همچنین ابراز 
امیــدواری  کرد وســایل و تجهیزات 
ازیــک تا3مــاه برابر مفادقــرارداد 

درمکانهای طراحی شده نصب و رسمًا 
مــورد افتتاح و بهره بــرداری ومورد 
استفاده  شهروندان و عموم هموطنان 
قــرار گیــرد و طرح مذکــور از جمله 
طرح هــای شــاخصی اســت که در 
شــهرهای اطراف تاکنون اجرا نشده 
ولــی در فیروزکوه به حول و قوه الهی 

اجرا خواهد شد .

مســعود فخرآور رئیــس هیأت کاراته 
شهرســتان فیروزکوه  از برگزاری یک 
دوره مسابقات کاراته ویژه بانوان در روز 

جمعه  ۲۲  تیر ماه خبر داد.
وی گفت :این  دوره از مسابقات قهرمانی 
استان  با حضور بانوان سبک کیوکوشین 
کاراته ماتسو شیما در سالن معلم تهران 
برگزار شــد کــه  بانوان شهرســتان 

فیروزکوه با مربیگری سرکار خانم خلیل 
ارجمنــدی و سرپرســتی خانم   فاطمه 
حیدری موفق به کســب مدال هایی به 

شرح ذیل گردیده اند : 
در بخــش کاتا : خانم فاطمه کلیچ 
مقام دوم  خانم فاطیما اســفندیار مقام 
سوم  ،خانم الهام سراج مقام سوم ،خانم 
صدف کتــال مقام ســوم، خانم زهرا 

چهارپاشــلو مقام ســوم  ،خانم فاطیما 
اسفندیار مقام ،خانم فاطمه چهارپاشلو 

مقام سوم.
دربخــش کمیته  :خانــم فاطیما 
اســفندیار مقام اول  ،خانم صدف کتال 
مقــام اول ، خانــم رقیه کلیچ مقام دوم  ، 
خانم ســحرمهر آرا مقام دوم  خانم الهه 

شهرآشوب مقام دوم.

سد سیاهرود  جوانی را به کام مرگ کشاند 

راه اندازی وسایل بازی جدید و مهیج در پارک کوهستان 

موفقیت بانوان کاراته کار فیروزکوه در استان تهران 

 چکیده ای از روند کاری اداره ثبت اسناد
 و امالک  فیروزکوه

احمــد رحیمــی، رئیــس اداره ثبــت 
اســناد شهرســتان فیروزکــوه در 
خصوص کارهای اجرایی شبه قضایی 
اداره ثبت اســناد و امالک فیروزکوه 
بــه جام جم گفــت :این اداره  عالوه بر 
صدورســند مالکیــت در اجرای ماده  
بیســت و یک و بیســت و دو، کارهای 
اجرایی شبه قضایی هم انجام می دهد 
که شــامل اجرای چک، اســناد رهنی، 
اســناد رهنی بانکها ، وصول مطالبات 
بانکی و مهریه می باشــد. ماده بیست 
و یــک متشــکل از دو هیــات قانــون 
تعیین تکلیف )فاقد ســند اراضی( و 
قانون ســاماندهی )برای روســتاها و 
شــهرهای زیر بیســت و پنج هزارنفر 

جمعیت(می باشد .
وی در خصوص طول مدت زمان صدور 
سند و مراحل صدور آن بیان داشت 
: برای ســند تک برگ به تک برگ یک 
روز کاری و برای ســندی که دفترچه 
ای است و اسنادی که مساحت دارند 
یک هفته زمان الزم است جهت صدور 
ســند در مورد اراضی که سابقه ثبتی 
دارند نیاز به استعالم و نظر کارشناسی 
از اداره منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی 
و اداره آب  اســت در خصوص اســناد 
حدی به حدی امالکی که سندشان قبال 
صادر شده و امالکی که مساحت و طول 

کــد  بــه  احتیــاج  ندارنــد  ابعــاد 
914بخشــنامه 46869می باشد به 
دلیل این که مراحل اداری طی شــود 
شــهرداری  از  الزم  اســتعالمات  و 
صورت گیرد زمان بیشتری نیاز است 

 .
رحیمی با اشاره به اجرای طرح شمیم 
تصریــح کــرد  : طرح شــمیم ، ســامانه 
تعییــن موقعیت مکانــی با دقت باال و 
نقشــه برداری دقیق  با دستگاه روور 
اســت که با هدف اســتاندارد سازی 
عملیات تهیه نقشــه های کاداســتری 
)تک برگ نمودن اســناد ( و یکپارچه 
ســازی عملیــات اجرایــی مربوطه در  
اســتان و جلوگیــری از بروز تداخل و 
تعــارض در صدور ســند و اختالفات 

ملکی تشکیل شد. 
وی همچنیــن در مــورد وضعیت ثبتی 
در ســال 96 خاطرنشان کرد : حدودا 
بــاالی چهار هــزار فقره وضعیت ثبتی 
در ســال 96 در این اداره انجام شده 
که شــامل مکاتبات این اداره با ســایر 
ادارات و پاسخ به استعالمات ادارات 
مختلف بوده اســت که بیشــتر مربوط 
به مراجع قضایی دادگســتری تهران 
، مراجع قضایی تهران ، منابع طبیعی، 
جهاد کشاورزی، اداره اوقاف و اداره 

آب و... است.

رحیمــی  در خصــوص پرونده اجرایی 
در ســال 96 اذعان داشت :92 فقره 
پرونــده اجرایــی، 35 فقــره پرونده 
مختومه ، 15 فقره مزایده ، 16 فقره 
انتقال اجرایی ، 3فقره سند به اداره 
آب کــه یکی از آنها مربوط به رودخانه 
بــوده، وصولــی بانکهــا ، وصولــی 
شــهرداری ، وصولــی اشــخاص  نیــز 
جزءپرونده اجرایی این اداره در سال 
96 بوده است  همچنین در سال 96، 
صدور ســند برای دو ســوم از اسناد 
دولتــی مربوط بــه منابع طبیعی انجام 

شده است. 
 وی همچنین در خصوص عملکرد سه 
ماهه 97 و مقایسه آن با سال 96 بیان 
داشــت: در ســال 97 تا این زمان 45 
فقــره پرونــده و 7 مزایده تشــکیل 
دادیــم در ســه ماهــه اول ســال 97 
نسبت به سه ماهه اول  96 ، به میزان 
25در صــد افزایــش آمــار اســناد 

داشتیم.
وی در پایــان یــادآور شــد : تمــام 
متقاضیان حقیقی و حقوقی که دارای 
اراضــی و امــالک فاقد ســند مالکیت 
می باشــند جهــت اخــذ ســند اقدام  
وچنانچــه دارای ســند دفترچــه ای 
می باشــند جهت تبدیل به ســند تک 

برگ به این اداره مراجعه نمایند .
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دیباچه 
طبــق اطالعیه روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه و 
با هماهنگی و دعوت  قاســم میرزایــی نیکو  مهندس 
شــریعت مداری وزیر صنعــت ،معدن و تجارت در روز 
پنجشــنبه 21  تیــر ماه در صدر هیاتی به شهرســتان 
فیروزکوه ســفر کرده و از واحد های تولیدی عالیفرد » 
سن ایچ « و شیوا بازدید نمود . در این سفر یک روز نیز 
محمد حســین مقیمی استاندار تهران  وی را همراهی 

می کرد.
مهندس شــفیعی مدیــر واحد تولیدی ســن ایچ و 
مهندس رئیســی مدیر واحد تولیدی شیوا که میزبان 
این مراسم بوده اند در بدو ورود آقای وزیر با استقبال 
گرم ،  خــط تولید های واحد های تحت مدیریت خویش 
را در معرض دید وزیر صنعت  قرار داده  و در جلســه 
مشترکی که در این خصوص در شرکت سن ایچ برگزار 

شد مشکالت و مسائل خویش را مطرح کردند.
* صنعت فیروزکوه مغموم است 

قاسم میرزایی نیکو نماینده منتخب حوزه  انتخابیه 
در مجلس شــورای اســالمی به عنوان اولین سخنران 
این جلســه ضمن عرض خیر مقدم بــه وزیر صنعت و 
تشــکر  از مدیران واحد های تولیدی ســن ایچ و شیوا 
گفــت :موقعیــت جغرافیایی شهرســتان فیروزکوه  و 
واقع شــدن در مســیر محور ترانزیتی ســه اســتان 
سبب شده اســت تا فیروزکوه به عنوان شاهرایی در 
استان تهران شناخته شود. وی اضافه کرد :متاسفانه 
در گذشــته و باوجود نزدیکی شهرستان فیروزکوه به 
پایتخت بی مهری های فراوانی در حق این شهرســتان 

انجام شــد و بســیاری از ظرفیت های این شهرســتان 
نادیــده گرفته شــده اســت عضو فراکســیون امید 
مجلس شــورای اسالمی ضمن ابراز امیدواری از سفر 
وزیر محترم به شهرســتان گفت :امیــد وارم با توجه 
خــاص وزیر محتــرم به مشــکالت و چالش های صنایع 
شهرســتان و با پیگیری های  مهدی یوســفی جمارانی 
فرماندار شهرســتان وحجت االســالم  امیری ارجمند 
امام جمعه شهرســتان گام های موثری در جهت رشد و 

اعتالی صنایع شهرستان برداشته شود.
 * کمبود آب و عدم زیر ساخت ارتباطی، اصلی ترین 

مشکل شهرک صنعتی امیریه
صادقی مدیر کل صنایع ،معادن استان تهران ضمن 
تشــکر از مسئوالن واحد های تولیدی سن ایچ و شیوا  
به ســبب اهتمام و توجه به مقوله کار آفرینی و تولید 
گفت :در حدود 800 هزار نفر  اشتغال  مستقیم از بعد 

صنعتی در استان تهران به وجود آمده است.
وی اضافه کــرد :از مجموع 400 هزار واحد صنفی 
اســتان تهــران در حدود 70 هــزار واحــد تولیدی و 
صنعتــی بوده کــه این واحد ها از نظر اشــل عملکرد و 
اشتغال نســبت به دیگر واحد های سطح کشور از نظر 
مقیاس بزرگ تر اســت.مدیر  کل اداره صنعت استان 
تهران با اشــاره به اشــتغال ســه نفر به ازای هر واحد 
تولیــدی در اســتان تهران گفــت :با توجه بــه میزان 
جمعیت پایین شهرســتان فیروزکوه نســبت به دیگر 
شهرستان های اســتان تهران با دارا بودن دو شهرک 
صنعتی فعال در حدود 150 واحد تولیدی فعال و نیمه 

فعال در این شهرستان را داریم. 
صادقــی اذعــان کــرد : درشــهرک صنعتــی جدید 
فیروزکــوه » امیریه « در حــدود 153 قرار داد با بهره 
بــرداران منعقد که از این تعــداد در حدود 52 واحد 
پروانه بهره داری دریافت  و از این تعداد در حدود 32 
واحد فعال می باشند.وی با اشاره به وجود صنایع غذایی 
،صنایع ســلولوزی ماشین سازی و صنایع شیمیایی در 

شــهرک صنعتی امیریــه فیروزکوه گفــت :واحد های 
تولیدی  سن ایچ  شیوا را می توان بزرگ ترین و اشتغال 
زا ترین واحد های تولیدی این شهرک دانست.صادقی 
خاطر نشــان کرد :بــرای راه اندازی  واحد های تولیدی 
سن ایچ و شیوا در حدود 500 میلیارد تومان سرمایه 
گذاری از جانب بخش خصوصی انجام که به موجب آن 
عــالوه بــر کارآفرینی برای صد ها نفر زمینه اشــتغال 
بســیاری از نفرات را به صورت غیر مســتقیم فراهم 
شده است.صادقی انجام تمام پروسه و زمانبندی  این 
واحد ها تا رســیدن به مرحله بهره بــرداری و تولید را 
مناسب دانســت و افزود :واحد  شیوا تقریبا از اواخر 
سال 95 به بهره برداری رسیده و واحد شیوا که تولید 
کننده محصوالتی چون کیک ،کلوچه و آدامس بوده بعد 
از همت مناســب سرمایه گذار این بخش در مدت 10 

ماه طراحی و جواز تاسیس خویش را دریافت کرد. 
وی  ادامــه داد :واحــد ســن ایچ که تولیــد کنننده 
آبمیوه در طرح ها و بســته بندی هــای مختلف بوده در 
ســال 85 جواز تاســیس خویش  را دریافت کرده و در 
ســال 95 پروانه بهره برداری آن صادر شده است که 

این واحد تولیدی رسما هنوز افتتاح نشده است 
وی اشــتغالزایی 250 نفــره بــه طور مســتقیم  را 
برگی از افتخارات این واحد ها دانســت و گفت  :فارغ 
از مشــکالت ریز و دســت و پا گیر فراوان ،موضوع آب 
مهم ترین و بزرگ ترین  معضل این دو واحد بخصوص 
واحد تولیدی ســن ایچ اســت. مدیر کل اداره صنعت 
اســتان تهران تخصیص 27 لیتر آب در ثانیه  را افقی 
در رویــداد ســاخت و احداث این شــهرک دانســت و 
گفــت :تا این  لحظه حدود 15 لیتــر در ثانیه برای این 
شهرک محقق شده که با این میزان از آب واحد آب بری 
مانند ســن ایچ دچار مشــکل شده و این واحد تولیدی 
بــا خریــد چــاه کشــاورزی  و انتقال روزانــه 300 متر 

مکعب  آب از چاه خریداری رفع احتیاج می کند.
وی نبود زیر ســاخت ها ی ارتباطــی را یکی دیگر از 

مشــکالت این شهرک دانست و گفت :در این خصوص 
نیز پیگیری های مناسبی انجام شده و بر حسب آخرین 
اطالعات واصله در آینده ای نه چندان  دور قرار  دادی 
در حدود چهار میلیارد ریال  ما بین شرکت شهرک ها و 
اداره کل ارتباطات اســتان  در این خصوص به منظور  

مرتفع نمودن این مشکل منعقد خواهد شد. 
* مدیر واحد شیوا هشدار داد

اگرمشــکل تخصیص ارز واحد های سن ایچ و شیوا 
حل نشود راکد شدن فعالیت آنها دور از ذهن نخواهد 

بود ! 
مهندس رئیسی مدیر واحد تولیدی شیوا  به عنوان 
نماینده صنعتگران  وسومین سخنرا ن در جایگاه حاضر 
و ضمــن تشــکر از حضور وزیر محترم در شهرســتان 
فیروزکــوه گفت :همانگونه که مدیر  کل محترم اداره 
صنعت استان تهران ذکر کردند ،مشکل آب و عدم زیر 
ساخت های مناســب ارتباطی اصلی ترین مشکل این 
شــهرک بوده که این موضوع نیز خلل های اساســی در 
فاز تولید واحد های سن ایچ و شیوا وارد  نموده است.

وی به موضوع آب سد نمرود اشاره کرد و گفت :اهتمام 
و توجه  به موضوع تخصیص آب ســد نمرود برای این 
شهرک موضوعی مهم بوده که در صورت مصوب شدن 
شــاید زمانی دو ســاله برای انجام این پروسه سپری 
شــود. وی به عدم پاســخگو بودن حجــم چاه های حفر 
شده در شهرک صنعتی اشاره  کردو گفت :با وجود چند 
حلقــه چاه در این شــهرک نیاز ایــن واحد های تولیدی 
مرتفع نشــده و به ناچار با انتقــال آب از چاه  خریداری 
شده  این واحد های تولیدی سعی بر تامین نیاز خویش 
دارند.مهندس  رئیســی خرید آب   را ســبب افزایش 
قیمت محصوالت  عرضه ای دانســت و گفت :بی شــک 
بر اثر تــداوم این رونــد و افزایش قیمت محصوالت 
عرضه ای توان واحد تولیدی به سبب افزایش قیمت  
بــرای حضور در بازار رقابتــی پایین خواهد آمد مدیر 
واحد تولیدی  شیوا به موضوع برق و مخابرات اشاره و  

خاطر نشــان کرد :با توجه به اینکه بســیاری از ادوات  
واحد های تولیدی با برق کار می کنند قطعی دراز مدت 
یا مقطعــی این حامل انــرژی می توانــد باوجود پایین 
آوردن راندمان نیروی انسانی سبب خسارت  به مواد 
اولیه شده  که این موضوع در روزهای گذشته با قطعی 
بــرق و خســارت 28 میلیونی  به ایــن واحد بروز پیدا 
نمود. مهندس رئیســی موضــوع افزایش قیمت  ارز 
را اصلــی ترین و مهم ترین مشــکل واحد های تولیدی 
ســن ایچ و شــیوا دانست  و  گفت  :با توجه به تخصیص 
ارز دولتی برای واحد های تولیدی متاسفانه بعد از باال 
رفتن و نوســانات بازار ارز ،  رقمی بســیار ناچیز تر از 
میزان درخواســت به ما تعلق گرفــت که این موضوع 
سبب شــده بســیاری از ادوات و تجهیزات خریداری 
شــده نتوانند وارد کشور شــود. وی هشدار  داد : اگر 
موضوع  تامین ارز واحد های تولیدی ســن ایچ و شیوا 
حل نشــود راکد شــدن فعالیت واحد های شیوا و سن 
ایچ موضوعی دور از ذهن نخواهد بود. وی ضمن ابراز 
امیدواری گفت :در صورت مرتفع شــدن مشــکل ارز 
این واحد ها و تخصیص مبلغ تقاضایی ،بی شک فازهای 
تولید افزایش  و شاهد به کارگیری 800 تا 1000 نفر 
نیرو خواهیم بود.  بعد از مهندس رئیسی   ،   اسفندیار 
مدیر واحد تولیدی صنایع غذایی دوغ گدوک  به عنوان 
دومیــن نماینده صنعتگران در جایــگاه حضار و ضمن 
ارائه گزارش کامل از مشــکالت و معضالت پیش روی 
صنعتگــران حمایت از تولیــد و کاالی داخلی را اصلی 
اجتناب ناپذیر برای مرتفع سازی مشکالت صنعتگران 

دانست.

شهرک صنعتی امیریه، در حصارمشکالت

 واگذاری رســتوران مجموعــه خلیج فارس
 به بخش خصوصی 

زمان ایلکا رئیس شــورای اســالمی شهر از واگذاری رستوران دریاچه مجموعه خلیج 
فارس به بخش خصوصی خبر داد.

وی گفت :بعد از اتمام قرار داد و انجام تشریفات قانونی فردی به هویت خان محمدی 
برنده مزایده  ، با عقد قرار داد یک ساله و تعیین اجاره بهاء مشخص ، کلید دار این مجموعه 
گردید. ایلکا درپاسخ به سوال خبرنگار  جام جم مبنی بر اینکه آیا فعالیت جمعه بازار به 
کسب این واحد لطمه ای می زند یا خیر گفت :جمعه بازار شهرداری فیروزکوه همچنان 
در مجموعــه خلیــج فــارس دایر و عقد قــرار داد با پذیرش این موضوع از جانب این فرد 
حقیقی  صورت پذیرفت. وی در خصوص عدم تسویه حساب شهرداری با مستاجر قبلی 
این مجموعه به جام جم گفت :هنوز بدهی مستاجر قبلی مجموعه تفریحی گردشگر 
ی خلیج فارس توســط شــهرداری  پرداخت نشــده اســت. الزم به ذکر است رستوران 
مجموعه خلیج فارس  از رستوران شبهای شیراز  به  رستوران مجلل تغییر نام پیدا نمود.

 اصــالح نژاد و پــرورش ملکه زنبور عســل 
در فیروزکوه 

 رضا فرازی ، مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان فیروزکوه  اظهار داشــت: تولیدو 
پرورش  ملکه زنبورعســل صفات برتر مانند؛ تولید عســل بیشتر، مقاومت در برابر 
بیماری، آرامش ، زمســتان گذرانی مطلوب و جمع آوری خوب گرده و شــهد را دارا 
می باشند ودر صورت استفاده زنبورداران ازملکه مناسب واصالح نژاد شده میانگین 

تولید عسل به دو برابر افزایش می بابد . 
وی همچنان ادامه داد: در ســالهای گذشــته ملکه زنبور عسل از کشورهای بیگانه 
وارد ایران می شد ولی در حال  حاضر تقریبا صد درصد ملکه اصالح نژادشده توسط 
زنبورداران کشورمان تولید و پرورش می یابند به نوعی که  در شهرستان فیروزکوه 
درایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل ، 1۲00 فروند ملکه اصالح نژاد شده تولید و 

اشتغال 10 نفر را به طور مستقیم ایجاد نمود .

صف آرایی شــناگران جــوان در روز والدت 
حضرت معصومه »س«

به مناســبت گرامیداشــت تولد حضرت معصومه )س( وروز  دختر مســابقه شنا در 
تاریخ ۲1تیرماه در استخر شهدا برگزار گردید.

نفرات برتر مسابقات بدین شرح می باشند:
100و٥0متر آزاد آیناز نیکبخت. محدیث زرگر

100و٥0متر قورباغه ماهور ارجمندی. فاطمه فخرآور
100و٥0متر کرال پشت .فاطیما اسفندیار. پانیذ السمی

نفرات برتر در رده نوجوانان. در رشته های مختلف نیایش آهنگر.مهرآسا حسینی.
دینا شجاع. ملینا قضایی.  ترنم زرگر. بوده اند.

ذهنیت عمومی نباید نسبت به خدمات 
مناسب بیمارستان مخدوش شود 

در روزهای  اخیر گزارشــی با عنوان  » بیمار بدحال در اورژانس، 
پزشــک اورژانــس در ناهارخوری«   موجبــات نارضایتی چند 

شــهروند به نبود پزشــک بیمارستان  امام خمینی »ره « شد.
در این گزارش آمده است که تنی چند از مراجعان به بیمارستان 
مراجعه کرده که باوجود گذشت زمان،  پزشکی برای پاسخگویی 
بــر بالیــن آنها حضــور نیافت. جام جم  این موضــوع را از دکتر 
وزیریان رئیس بیمارستان امام خمینی  »ره « شد جویا و وی در 
پاسخ ضمن توجه و اهتمام  شهروندان نسبت به مسائل درمانی 
شهرســتان گفت :در طول ماه های گذشــته  نخستین بار بوده که 
این مشــکل پیش آمده و مراجعت شــهروندان عزیز نیز مصادف 

با زمان ناهار و نماز پزشــک مذکور شده  است.
 دکتر وزیریان  با اشاره به خدمات مناسب بیمارستان امام خمینی 
»ره« که منتج شــده از طرح تحول نظام  ســالمت بوده اســت 
گفت:خوشــبختانه بعد از افتتاح و بهره برداری رســمی از بلوک 
زایمــان و انجــام خدمات رایگان به مادرانی که زایمان طبیعی را 
بــرای وضع حمل انتخاب می کنند شــاهد رضایت چشــمگیر 
شــهروندان عزیز بوده ایم. وی به ســاخت مرکز  ویژه تصویر 
برداری و کلینیک ویژه بیمارســتان نیز اشــاره  کرد و گفت :این 
واحــد درمانی و پزشــکی تمامــی  توان خویش  ر ا برای افزایش 
ارتقای ســطح ســالمتی شهرســتان قرار داده و بی شک با آغاز 
رســمی فعالیت مراکز ذکر شــده میزان نقصان های احتمالی به 
حداقل خواهد رســید وزیریان در پایان ضمن تشــکر از تدوین 
کننده  گزارش مذکور خاطر نشــان کرد: بی شــک  آن خبرنگار 
محترم هدفی جز به تصویر کشیدن چالش ها و ایراد ها به منظور 
مرتفع نمودن آن نداشته ،اما گاهی اوقات با انتشارچنین گزارشی 
ذهنیت های عمومی نســبت به دستاوردهای مناسب بیمارستان 

امام خمینی »ره «  را مخدوش  می ســازد .

گذری بر قصه پر غصه اورژانس فیروزکوه 
همزمــان با بــاال گرفتن تب اعترضات 
عمومــی مبنی بــر  دایر شــدن مرکز 
پاســخگویی اورژانــس شهرســتان 
فیروزکــوه در شهرســتان دماوند دکتر 
کرمانی سرپرست شبکه بهداشت ،قاسم 
میرزایی نماینده مجلس و مهدی یوسفی 
جمارانی فرماندار شهرستان هر کدام به 
صــورت مجزاء توضیحاتــی را در این 

خصوص بیان کردند:  
* حضــور کارکنان اورژانس در 

دماوند مقطعی و موقت است 
دکتــر مجتبــی بنداد کرمانــی در این 
خصــوص گفت : مرکز پاســخگویی 
سیســتم اورژانس مرکــزی بوده که در 
شهرستان  وجود نداشته و موضوع انتقال 
آن کلمه نادرستی است چرا که بلکه  مرکز 
پس از دایر شدن  تحت پوشش شهرستان 
دماونــد قرار گرفت. وی ادامه داد: پیش 
از این با انتقال تماس از مبدا سامانه 11٥ 
به موبایل کارکنان  اورژانس  روند امداد 
رسانی در شهرستان صورت می گرفت 
.دکتر کرمانی با اشاره به اینکه این موضوع  
از نظر کارشناســی صحیح نبوده گفت : 
ممکن بود در زمان امداد رســانی  تماس 
دیگــری مبنی بر اســتمداد و کمک به 
کارکنان اورژانس واصل و این  موضوع 
می توانست  مزیدی بر اخالل  روند امداد 

رسانی شــود. وی افزود: در حال حاضر 
روزانــه یک نفــر از نیــروی اورژانس 
شهرســتان به صورت مقطعی به دماوند  
عزیمت  و بعد از آشنایی اپراتور شهرستان 
دماوند با آدرس های فیروزکوه موضوع 

عزیمت کردن نیز  بر چیده می شود.
* موضوع اورژانس شهرستان 

پیگیری خواهد شد
مهــدی یوســفی جمارانــی فرماندار 
شهرستان  از پیگیری موضوع اورژانس 
شهرستان خبر داد وی نیزگفت : پیرو باال 
گرفتن اعتراضات مردمی به دایر شــدن 
مرکز پاســخگویی اورژانس شهرستان 
فیروزکــوه در دماوند مراتب در جلســه 
مشترک بنده، نماینده محترم و دکتر آقا 
جانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشــتی  طرح گردیــد وی ادامه داد: در 
صــدد هســتیم با تامین منابــع مالی  و 
اتحاذتمهیدات مناســب شهرســتان 
فیروزکــوه را در این خصوص مســتقل 

کنیم.
* پــای رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی نیز به موضوع  اورژانس 

شهرستان باز شد
قاسم میرزایی نیکو نماینده حوزه  انتخابیه 
شهرســتان  فیروزکوه  از جلسه مشترک 
خویش با مهدی یوسفی جمارانی و  دکتر 
آقاجانی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی و از طرح موضوع دایر شدن 
مرکز پاســخگویی اورژانس شهرستان 
فیروزکــوه در دماوند خبر داد. وی در این 
خصوص اظهار داشت :حساسیت های 

فراوانی که نســبت بــه این موضوع در 
فضــای مجازی و در بیــن مردم فهیم 
شهرستان فیروزکوه به وجود آمده است 
کامال بجا و منطقی است. میرزایی نیکو  
با اشــاره به اینکه  شهرستان فیروزکوه 
شهرســتانی مستقل بوده و انجام چنین 
کاری می تواند نام شهرســتان  را خدشه 
دار کند گفت :بعد از واصل شــدن موج 
اعتراضات عمومی  ، بنده به  اتفاق فرماندار 
این موضوع را در جلسه مشترک طرح و  
فرماندار شهرستان به جد پیگیر  دایر شدن 
این مرکز در شهرستان فیروزکوه است. 
وی با اشــاره به اینکه  اضافه  شــدن نام 
شهرســتان فیروزکوه  به صدای اپراتور 
نیز می توانســت نوشدارویی مقطعی بر 
حساســیت های شهرستان باشد گفت 
:زمانــی که  از شهرســتان فیروزکوه با 
سامانه 11٥ تماس حاصل می شود فقط 
نام شهرســتان دماوند در آن شنیده می 
شود و این موضوع برای مردم شهرستانی 
که دارای اســتقالل  هســتند خوشایند 
نیســت. میرزایی نیکو گفت :امید واریم 
رایزنی ها و پیگیری های مهدی یوسفی 
جمارانی سازنده باشد و این مرکز با جذب 
نیرو و تعیین سرفصل های مالی مناسب 
به صورت مستقل در شهرستان فعالیت 

کند.

خبرخبر

مدیر و معاون آموزشــی مدیریت آموزش و 
پــرورش فیروزکــوه از آغاز بــه کار پایگاه 
سنجش ویژه دانش آموزان بدو ورود به پایه 
اول ابتدایی و پیش دبستانی در مدرسه بنت 

الهدی بازدید کردند.
کسائیان، معاون آموزشی مدیریت آموزش 
و پرورش فیروزکوه، در خصوص آغاز به کار 

پایگاه سنجش ویژه دانش آموزان بدو ورود 
به پایه اول ابتدائی و پیش دبستانی، گفت:  
فعالیت پایگاه ســنجش، با هدف بررســی 
وضعیت جسمانی و آمادگی تحصیلی دانش 
آموزان بدو ورود به پایه اول و پیش دبستان 
منطقه صورت می گیرد.معاون آموزشــی 
مدیریــت آموزش و پــرورش فیروزکوه 

تصریح کرد: آغاز به کار این پایگاه از  تاریخ 
97/0٤/16  و فعالیت آن تا پایان شــهریور 
است؛ همچنین تمام دانش آموزان ثبت نام 
شــده در تمامی مدارس دوره اول ابتدایی و 
پیــش دبســتانی باید با حضــور در پایگاه 
سنجش مستقر در مدرسه بنت الهدی تحت 

بررسی  و سنجش قرار گیرند.

وی همچنیــن تاکید کــرد: حضور دانش 
آموزان در پایگاه سنجش و بررسی وضعیت 
آنــان، از الزامات تکمیل پرونده تحصیلی 
دانش آموزان است.الزم به ذکر است مدیر 
و معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش 
فیروزکوه با حضور در مدرسه بنت الهدی از 

پایگاه سنجش بازدید به عمل آوردند.

آغاز کار پایگاه سنجش برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ 


