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بازار جهانی، در انتظار 
انار فیروزکوه

انتقال سامانه های پاسخگویی 
توجیهی ندارد

در ماه های اخیر ســامانه مرکز پاســخگویی سیســتم اورژانس شهرســتان فیروزکوه که از دیرباز در شهرستان وجودنداشت به جای تالش 
برای دایر شــدنش به دماوند منتقل و شهرســتان های فیروزکوه و دماوند تحت یک مدیریت اداره می شــوند. 

حدود چندین هفته بود که سیســتم پاســخگویی 118 شهرســتان  نیز در طرح کلی و کشــوری به تهران منتقل و عمال 118 فیروزکوه بسته 
شــده اســت شــاید مســئولین و دســت اندرکاران  از موضوعات بیان شــده چنین اقداماتی را به منظور ضابطه مند کردن فرآیند خدمات به 
مردم مناســب ارزیابی و تجمیع آن با چند شهرســتان را عاملی بر تســریع و خدمات رســانی می دانند همانگونه که گفته شــده بود مردم 
شهرســتان به موضوعات به دید عمومی و کلی نگاه کرده و کوچکترین انتقال با بســته شــدنی را به منزله  افول و اضمحالل شهرســتان 

قلمداد می کنند اینگونه اقدامات در ماه های نخســت جدا از اینکه هیچ منفعتی نداشــته ،خدمات رســانی را ...
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40  کیلو تریاک در فیروزکوه کشف شد 

 خسارت سیل فیروزکوه 
55 میلیارد ریال اعالم شد

فرماندار شهرســتان فیروزکوه، میزان برآورد خســارت 
سیالب اخیر  در دهستان های حبله رود و شهرآباد را 55 

میلیارد ریال اعالم کرد.
در هفته های  گذشته باران شدید و مستمر منجر به جاری 
شــدن ســیل در روســتاهای انزها، آتشــان، مزداران، 
دهگردان، گذرخانی، مهاباد، فرح آباد، جلیل آباد و سرخه 

دشت از توابع مرکزی فیروزکوه شد.
مهدی یوســفی جمارانی اظهار داشــت: این حادثه به 
روکش آســفالت، راه و پل ها در روستاها خسارتی بالغ بر 

45 میلیارد ریال ... 2 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

اقدامات انجام شده 
از سوی  شهرداری 

فیروزکوه 

اهتمام دانشگاه 
شهید بهشتی به توسعه 

بیمارستان امام خمینی ) ره( 
در خصوص مطلبی که  اول آبان 97 در ویژه  جام جم 
فیروزکوه  منتشر گردید، جوابیه ای  از سوی بیمارستان 

امام خمینی )ره( به دفتر روزنامه جام جم...

4

3
فیروزکوه

سامانه فوریت نیروی انتظامی فیروزکوه به ورامین منتقل شد

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی 
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2ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

ورود موی تای به المپیاد اســتعدادهای برتر کشــور  :این 
مســابقات با مدیریت فدراســیون ورزش های رزمی و وزارت ورزش و 
جوانان در دو بخش دختران و پسران در استان زنجان برگزار خواهد شد.

تخلف و پلمب : یک واحد نانوایی و یک مکان مهم ورزشــی به علت 
تخلفات بهداشتی توسط بازرسان بهداشت محیط پلمب شد.

تصادف در منطقه گدوک : بر اثر برخورد  یک دســتگاه تیبا با پراید 
در منطقه گدوک ســانحه ای حادث  گردید .  ســروان بســتانی جانشین 

پلیس راه شهرستان حال یک نفر از مصدومین را وخیم اعالم کرد. 

فــوت یک  فیروزکوهی در کربال  :یکــی از کانال های تلگرامی 
شهرســتان با انتشــار تصویری از فوت یکی از شهروندان فیروزکوه که 
اصالتا از اهالی روستای هرانده  و ساکن تهران بوده در تصادفی به منظور 

حضور در راهپیمایی اربعین 97 خبر داد.

خداحافظی متعصبانه : نادرتاج الدین بازیکن باتعصب باشگاه آفاق 
فیروزکوه بعداز شکســت ناباورانه در مســابقات لیگ برتر توابع اســتان 

ازدنیای فوتبال خداحافظی کرد.

 یک اقدام زیست محیطی : گروه پاکسازی زیست محیطی ارجمند
) حمزا( در اقدامی شایسته اقدام به پاکسازی طبیعت شهر ارجمند نمودند.

حــذف آفاق :تیم فوتبال  آفاق نماینده شایســته فوتبال شهرســتان 
فیروزکوه دررباط کریم 2بر صفر مغلوب مجتمع ارسنجانی شد و از فینال 
رقابتهای لیگ برتر توابع استان تهران بازماند و با شایستگی فصل را به 

اتمام رساند.

حضور 2 فیروزکوهی در تیم ملی پرس ســینه : حامد خدام و 
مهدی محمودی 2 ورزشکار ارزنده شهرستان در  مسابقات انتخابی تیم 
ملی در شهرســتان اراک شــرکت کرده و جواز حضور در اردوی تیم ملی 

پرس سینه ایران را کسب کردند.

برگزاری اولین نشست شورای اسالمی روستای شهرآباد 
با بخشــدار مرکزی فیروزکوه :در این نشست مسائل و مشکالت 
روســتای شــهرآباد مطرح شد و همچنین در خصوص بررسی و بازنگری 

طرح هادی روستا نقطه نظرات و دیدگاه ها بیان شد.

بررســی وضعیت ســرویس مدارس باحضورمدیریت  
آموزش وپرورش:ســازمان حمل ونقل شــهرداری، پلیس راهور، 
شــورای اسالمی شهرســتان ونماینده فرمانداری وشرکت پیمانکاری 
سرویس مدارس برگزار وبرای هرچه بهتر ساماندهی تبادل نظر گردید.

زمان تخلیه سطل های زباله مناسب نیست : بسیار مشاهده شده است 
که نیروهای خدماتی شــهرداری در  اوج شــلوغی و در هنگام تعطیلی مدارس 
اقدام به تخلیه سطل های زباله می کنند، ضمن تشکر از مسئول واحد خدمات 
شهری مقتضی است به منظور عدم تشدید شلوغی و انسداد ترافیک زمان این 

اقدام را جا به جا کنند.
سراج 
کمین سرطان: بر طبق گفته شهروندی وجود جایگاه تجمیع موقت زباله هادر 
واحد خدمات شــهری با توجه به اینکه در محدوده شــهری بوده خطر ابتال به 
بیماری های ســرطانی را افزایش  می دهد. این شــهروند معتقد  است  وزش باد 

می تواند ریزگرد های زباله هارا منتقل و موجب بروز امراض ریوی شود.
یک تماس 
تاخیر در بازنمودن در مدرســه گلهای بهشت: طبق تماس یکی از 
والدین دانش آموز مدرسه ابتدایی گل های بهشت، هنگام صبح در این آموزشگاه 
با ساعت حقیقی آن یکسان نمی باشد. یعنی اینکه آموزشگاه باید ساعت 7:15 

صبح  باز شود اما  این موضوع با تاخیر 5 یا 1۰ دقیقه ای صورت می گیرد.
احمد الماسی 

انتقال سامانه های پاسخگویی توجیهی ندارد
در ماه هــای اخیــر ســامانه مرکــز 
پاسخگویی سیستم اورژانس شهرستان 
فیروزکــوه که از دیرباز در شهرســتان 
وجودنداشــت به جای تالش برای دایر 
بــه دماونــد منتقــل و  شــدنش 
شهرســتان های فیروزکــوه و دماوند 
تحــت یک مدیریت اداره می شــوند. 
حــدود چندین هفته بود که سیســتم 
پاسخگویی 118 شهرستان  نیز در طرح 
کلی و کشوری به تهران منتقل و عمال 
118 فیروزکوه بســته شده است شاید 
مســئولین و دســت انــدرکاران  از 
موضوعات بیان شده چنین اقداماتی را 
بــه منظور ضابطه مند کــردن فرآیند 
خدمــات به مردم مناســب ارزیابی و 
تجمیع آن با چند شهرستان را عاملی بر 
تســریع و خدمــات رســانی می دانند 

همانگونــه کــه گفته شــده بود مردم 
شهرستان به موضوعات به دید عمومی 
و کلی نگاه کرده و کوچکترین انتقال با 
بسته شدنی را به منزله  افول و اضمحالل 
شهرســتان قلمــداد می کنند اینگونه 
اقدامات در ماه های نخست جدا از اینکه 
هیچ منفعتی نداشته ،خدمات رسانی را 

نیــز با کندی مواجه می کند  .به عنوان 
مثــال در صورت بروز حادثه در یکی از 
نقــاط کور و دور افتاده شهرســتان که 
فقط امدادگران بومی  توانایی تشخیص 
آن را دارند ،چگونه یک اپراتور غیر بومی 
که هیچ ســر رشــته ای از آدرس های 
شهرستان ندارد می تواند مسیر درست 
و مناســبی را برای امداد گر ترسیم کند 
در موضــوع 118 نیز چنین  موضوعی 
صادق اســت ؛ یکی از شــهروندان در 
تمــاس با خبرنگارما  ضمن ابراز گالیه 
از روند انتقال ســامانه پاسخگویی 118 
شهرستان به تهران گفت :طی تماسی 
که با این ســامانه گرفتم از حق نگذریم 
در اسرع وقت شاهد پاسخگویی بودم ، 
به دلیل اینکه پرســنل بومی مخابرات 
شهرســتان به شماره های  مربوطه  در 

سیستم نیز اشراف داشتند اما این کمبود 
و نقصان در اطالعات اپراتورهای تهران 
در حدود نیمی از ساعت زمانم را گرفت 
و متاسفانه توفیقی در حصول نتیجه نیز 
حاصل نشــد. شنیده شد دکتر آقا جانی 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی در آخریــن ســفر خویش  به 
شهرســتان به محض اطالع از موضوع 
، دســتورات الزم  بــرای دایر نمودن و 
اســتقالل این سامانه از دماوند را صادر 
کرد نمــی دانیم اعتراضــات مردمی 
نســبت به غیر بومی بودن اپراتورهای 
سیســتم 118و سامانه اورژانس به کجا 
خواهــد کشــید اما انتظــار می رود در 
موضوعــات بعدی اینگونه  مســائل از 

منظر شهرستانی نگریسته شود.
مسعود حسینی 

چند خط خبر حرف حساب

شــما هم  می توانید از طریق تماس یا ارسال 
پیامک به شماره های 09122472194   

09383478096 و 09109768025 مسائل 
و مشــکالت شهری را برای درج در روزنامه جام 

جم اطالع رسانی کنید.

40  کیلو تریاک در فیروزکوه 
کشف شد 

سرگرد پروانه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان فیروزکوه از کشف و 
ضبط 4۰  کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در شهرستان فیروزکوه خبر داد .

وی در این خصوص به خبرنگار ما گفت  :در راستای تامین امنیت جاده ها منتهی 
به شهرســتان  عوامل گشــت کالنتری به یک دستگاه خودرو مشکوک شده اند. 
این مقام مسئول  با اشاره به اینکه  خودروی خاطی در حال تردد از محور تهران 
به شمال بوده است گفت  :پارک کردن مشکوک خودرو در کنار جاده نقطه ابهامی 
برای عوامل  نیروی انتظامی محســوب شــده و بدین ترتیب تجسس از خودروی 
خاطی در دستور کار قرار گرفت. سرگرد پروانه سرنشینان خودرو را دو نفر اعالم 
کرد  و گفت :در بررسی های ابتدایی مشخص شد در حدود چهل کیلوگرم تریاک 
به صورت حرفه ای در بطری های نوشــابه جاســازی شده بود معاونت اجتماعی 
نیــروی انتظامــی شهرســتان تصریح کرد :بعد از دســتگیری و تکمیل پرونده ، 

متهمین به مراجع قضایی شهرستان  تحویل شدند. 

فرماندار شهرســتان فیروزکوه، میزان برآورد خســارت 
سیالب اخیر  در دهستان های حبله رود و شهرآباد را 55 

میلیارد ریال اعالم کرد.
در هفته های  گذشته باران شدید و مستمر منجر به جاری 
شــدن ســیل در روســتاهای انزها، آتشــان، مزداران، 
دهگردان، گذرخانی، مهاباد، فرح آباد، جلیل آباد و سرخه 
دشــت از توابع مرکزی فیروزکوه شــد.مهدی یوســفی 
جمارانی اظهار داشت: این حادثه به روکش آسفالت، راه 

و پل ها در روستاها خسارتی بالغ بر 45 میلیارد ریال وارد 
کرد.رئیس ســتاد بحران شهرستان فیروزکوه افزود: این 
سیل در روستاهای انزها، خمده، مهاباد و آتشان )دهستان 
حبلــه رود( نیــز منجــر به 1۰ میلیارد ریال خســارت در 
بخش های پرورش ماهی، انهار و کارگاه خشــکبار شــد.

گفتنی اســت  23 خرداد ســال جاری بروز سیالب در این 
مناطــق نیز  منجر به خســارات بــه ابنیه، راه ها، اراضی و 

باغات شده بود.

خسارت سیل فیروزکوه 55 میلیارد ریال اعالم شد

در پــی گزارشــات واصله فراوان توســط 
شهروندان در خصوص سوییچ شدن شماره 
11۰  نیروی انتظامی  شهرستان،  این موضوع 
برای بررسی بیشتر در دستور کار خبرنگار ما  

قرار گرفت.
ســرگرد پروانه معــاون اجتماعی نیروی 
 انتظامی شهرســتان ضمــن تایید این خبر  

گفت  : طرح تجمیع سیســتم فوریت پلیس 
طرحی  جامع و اســتانی بوده و به موجب آن 
هفت شهر شرق  استان تهران مشمول این 
طــرح شــدند. وی هدف کلــی این طرح را 
افزایش و بهینه ســازی نظارت  و تسریع در 
امور دانست و  افزود: این سیستم به صورت 
متمرکز در مرکز ستاد فرماندهی شهرستان 

ورامین راه اندازی شده است. معاون اجتماعی 
نیروی انتظامی شهرســتان فیروزکوه روال 
خدمات رســانی در این طرح را بیان کرد و 
گفــت: مامورین متبحر ناجا با اســتفاده از 
سیســتم مانیتورینگ در محل عنوان شده 
مســتقر  و در  صــورت حصــول تماس از 
شهرســتان های شــرق اســتان تهران با 

شناســایی دقیق آدرس ،سریعا مراتب را در 
دستور ستاد فرماندهی آن شهر قرار  می دهند. 
ســرگرد پروانه در پایان خاطر نشان کرد :به 
منظــور بهره وری بیشــتر  و حضور بموقع 
مامورین نیروی انتظامی شهرستان در محل 
وقوع جرم، یک نفر از واحد گشــت این نهاد 
نظامی نیز به شهرستان ورامین  منتقل شد.

سامانه فوریت نیروی انتظامی فیروزکوه به ورامین منتقل شد
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه 3
اهتمام دانشگاه شهید بهشتی به توسعه 

بیمارستان امام خمینی ) ره( 
در خصــوص مطلبــی که  اول آبان 97 در ویژه  جام 
جم فیروزکوه  منتشــر گردید، جوابیه ای  از ســوی 
بیمارســتان امام خمینی )ره( به دفتر روزنامه جام 

جم واصل گردید که در پی می آید:
در ادبیات نوشــتاری و محتوای مطالب درج شــده 
اشتباهاتی دیده می شود که بعضًا می تواند مصداق  
»تشویش اذهان عمومی« باشد . مثاًل به نادرستی 
نقل قول شــده که دانشــگاه دستور العمل داده که 
14۰ نفر از پرســنل این واحد درمانی مازاد و دستور 
به تعدیل آن داده شده! این در حالی است که تعداد 
کارکنان بیمارســتان 13۰ نفر می باشد و تعدیل  7 

نفر از نیروها صحیح می باشد.
دکتــر آرمین وزیریــان از جمله پزشــکان فعال 
ودلســوزی است که درمقام ریاست این بیمارستان 
ســعی و تــالش وافری در زمینــه ایجاد امکانات 
وهمچنین توســعه وپیشــرفت این مجموعه را در 
اولویــت کاری خویــش قرار داده تــا حقوق هیچ 
شهروندی در راستای خدمات  درمانی تضییع نگردد. 
وی در ادامه اظهار داشــت:  متاسفانه گاهی اوقات 
شایعاتی در فضای مجازی درخصوص تغییر شرایط 
بیمارســتان مطرح می شــود – مثاًل تبدیل آن به 
درمانگاه !!- وانتشــار این شــایعات گاهی موجب 
دلســردی همکاران خدوم بیمارســتان می شود و 
معلوم نیست چه کسی از گسترش این شایعات نفع 
می برد .  واقعیت این اســت که علیرغم فاقد توجیه 
اقتصادی بودن بیمارســتان فیروزکوه – به دلیل 
کمبــود جمعیت منطقه – بــا توجه به مالحظات 
اجتماعی و جغرافیایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی تمام تالش خود را برای حفظ شرایط موجود 

بیمارستان و حتی ارتقای تخت های بیمارستانی به 
کار بــرده و در آینــده نیز اهتمام ویژه برای تکمیل 
پروژه های الزم در جهت گســترش بیمارستان به 
کار خواهد گرفت. در خصوص پزشکان متخصص 
شــاغل در بیمارســتان باید گفت  که تالش برای 
جذب پزشــکان متخصص برای تنها بیمارســتان 
شهرستان یک تالش مستمر است که در باالترین 
سطح در دانشگاه پیگیری می شود و انشااله بزودی 
کمبود متخصص در بعضی رشــته ها مرتفع خواهد 
شــد. وی همچنیــن در مورد  تصمیــم گیری در 
خصــوص کمیت و کیفیــت نیروهای ارائه دهنده 
خدمت در بیمارســتان یادآور شد، این یک موضوع 
داخلی درون دانشــگاهی است. در مقطعی مصالح 
دانشــگاه اقتضا کرده که تعداد نیروهای شــرکتی 
خــود را کــم کند و از نیروهــای طرحی جایگزین 
استفاده کند . به عنوان مثال طی ماه گذشته 4 نفربه 
همکاران بیمارســتان اضافه شده اند . وزیریان در 
پایان  از همه مردم شــریف شهرســتان فیروزکوه و 
مسئوالن خواست از کمک و همکاری برای ارتقای 
وضعیت بیمارســتان دریغ نکنند. وی همچنین  از 
حمایت های خیرین سالمت شهرستان فیروزکوه 

تشکر و قدردانی ویژه نموده است .   

برنامه حضور پزشکان متخصص بیمارستان امام خمینی )ره( در آبان 1397
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پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی 

مراســم جاماندگان اربعین حســینی در شهرستان فیروزکوه با حضور مردم این 
شهرستان و مسئولین اداری، نظامی و انتظامی برگزار شد؛ عزاداران حسینی در 
اربعین حســینی مســیر مسجد موســی ابن جعفر )ع( تا آستان مقدس امامزاده 

اسماعیل )ع( این شهرستان را پیاده روی کردند و به عزاداری پرداختند.

بازار جهانی، در انتظار انار فیروزکوه

شهرستان فیروزکوه با تأمین 2۰ درصد از انار مصرفی استان تهران؛ قطب تولید 
این محصول در پایتخت به شمار می رود.

3۰۰ هکتار از باغات مناطق جنوب غرب فیروزکوه به کشت انار اختصاص یافته 
اســت و پیش بینی می شــود امسال از هر هکتار باغات انار این شهرستان 27 تن 
انار برداشــت شــده و همینطور با پایان فصل برداشــت؛ بیش از 7 هزار تن انار از 
باغات مناطق جنوب غربی این شهرستان جمع آوری و روانه بازار مصرف شود. 
شهرستان فیروزکوه با تامین 2۰ درصد از انار مصرفی استان تهران؛ قطب تولید 
این محصول در پایتخت به شمار می رود و 35۰۰ تن از انار تولید شده در فیروزکوه 
به کشــورهای آســیای میانه و حاشیه خلیج فارس صادر می شود.دانه سیاه و گلو 

باریک از ارقام انارهای کشت شده در شهرستان فیروزکوه است.
مهندس فرازی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه

B ویتامین های گروه

.B3B4.B2.B1:عبارتنــد از B ویتامین هــای گروه

.B12 .B11 .B10 .B9 .B8 .B7 .B6 .B5
B15B17.B13 و ب کمپلکــس کــه محلــول در آب 
می باشند و بایستی روزانه در جیره غذایی ما باشد و کمبود هر 

کدام از این ویتامین ها باعث بیماری می شود . 
:B1 ویتامین

از جمله ویتامین هایی است که فعالیت و تعادل سیستم عصبی 
را تنظیم می کند و برای کســانی که کار طاقت فرســا داشته یا 
تحرک زیادی دارند مانند ورزشــکاران بسیار مفید می باشد و 
موجب ایجاد قدرت و تحرک می شود همچنین مواد قندی را 
در بــدن تنظیم می کند مصرف زیاد آن عارضه ای ندارد چون 

اضافات آن از طریق ادرار دفع می شود.
اگــر از شــیرینی به مقدار زیاد مصــرف می کنید باید در جیره 

غذایی شما ویتامین B1 را هم اضافه کنید. 
بچه ها نیز باید از این ویتامین به مقدار بیشتری استفاده کنند 
این ویتامین هم منشأ حیوانی دارد و هم در گیاهان را به مقدار 

فراوان یافت می شود. 
عالئم کمبود این ویتامین عبارت است از خستگی، کم خوابی، 
بی حسی، تپش قلب، درد عضالت، بی اشتهایی، خشکی موها 
و ریزش آنها عدم شادابی پوست و بهترین علت کمبود آن که 
می توان براحتی تشخیص داد شکاف لب پایین می تواند باشد، 
همچنیــن کمبود این ویتامین باعث افســردگی، ســردرد و 
بزرگترین و خطرناک ترین عالئم کمبود آن را می توان بیماری 

بری بری نام برد که حداقل به مرگ می شود.
 ویتامینB1 به مقدار فراوان در انواع گوشــتها دل و قلوه گاو 
و گوسفند، گوشت ماهی، مرغ مرغابی، نخود سبز، آرد، عدس 
و اســفناج، شــاهی، کلم، هویج، پرتقال خربزه، گیالس، هلو، 

خرما، مغز بادام، گردو فندق نیز موجود می باشد.
                                                  روژیار نعمتی – مدیر 
فروشگاه داروگیاهی مه گل

اقدامات انجام شده از سوی  شهرداری فیروزکوه 
دکتر پرج، شــهردارفیروزکوه در گفتگویی کوتاه با خبرنگار 
جام جم اقدامات انجام شده در دوهفته اخیر را اینگونه بیان 
داشــت: الیروبی ونظافت رودخانه وانهار سطح شهر/ جمع 
آوری نخاله ومصالح ساختمانی واقع درخیابان شهید فامیلی 
جهت شروع عملیات زیرسازی و آسفالت معبریادشده/ ادامه 
پروژه کانال خیابان شــهید ســعادت نــژاد و جدولگذاری 
معبر18متری وره وا ، جلســه بررســی مسائل و مشکالت 
مســکن مهر فیروزکوه باحضورمدیران کل راه وشهرسازی 
.بنیادمســکن شهرداروشــورای اســالمی شهرباریاست 

مهندس مهرآبادی قائم مقام وزیردرمسکن مهر. 
پرج در ادامه خاطر نشان کرد:  با پیگیری های به عمل آمده 

مقرر گردید اداره راه وشهرســازی زمینی با کاربری تجاری 
در دشــت ناصــر تحویل شــهرداری نمایــد. وی گفت: با 
پیگیریهایی که از ســوی مهندس میرزایی نماینده مردم در 
مجلس شورای اسالمی، جمارانی فرماندار، مدیران کل راه 
و شهرســازی و بنیاد مســکن، اعضاء شورای اسالمی شهر 
وادارات مربوطه انجام شد مقرر گردید شهرداری با انتخاب 
پیمانکار در تســریع  عملیات  زیرسازی وآسفالت معبرهای 
اصلی ســایت های مسکن مهر وخیابان شهید فامیلی اقدام  
نمایــد. پــرج در پایان از زحمات و پیگیری های مســئولین 
یادشــده و همچنین کیانی و شــعبانی و همکارانشان تقدیر 

کرد.

با حضور یوســفی جمارانی، فرماندار شهرستان فیروزکوه،  
خانم ارجمندی، معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری، 
مدیریت جهاد کشاورزی و تنی چند از کارشناسان از شرکت 
ســن ایچ بازدید به عمل آمد و در جلســه ای مشــکالت آن 

بررسی شد. 
جمارانی در این نشست گفت: چندین کاال ممنوعیت واردات 
گرفته اند و یکی از اهم آنها صنایع غذایی اســت که واردات 
نــدارد و این یک فرصت بــزرگ برای واحدهای تولیدی و 

افزایش تولیدات داخلی و صادرات است.
وی با تأکید بر حمایت ویژه دولت از صنعتگران و تولید، آن 
را باور مدیران کشور دانست و افزود: ما به صورت ویژه پیگیر 

مسائل و مشکالت صنعتگران هستیم و اگر نیاز باشد برای 
حل مسائل این بخش و سایر موضوعات مرتبط، از مدیران 
فرادســت و کشــوری برای رفع مشکالت دستورات الزم را 

اخذ می کنیم.
عالیزاد رئیس هیئت مدیره شــرکت ســن ایچ در این جلسه 
گفــت: بــا توجه به شــرایط موجود و عدم ثبــات برخی از 
شــاخص های فعالیت تولیدی و سرمایه گذاری، تنها دلیلی 
که یک تولید کننده را به ادامه مسیر، تشویق می کند، عشق 
و عالقه به کشــور، عادت به کار و ایجاد شــغل است.رئیس 
هیئت مدیره ســن ایچ از آمادگی این شــرکت برای توسعه 

فعالیت های تولیدی خود، خبر داد.

شــاه حســینی رئیس شــورای اسالمی 
روســتای حصاربن از انتقال آب به دیمزار 
یورتعلی که  از حق آبه کشاورزان این روستا  

بوده انتقاد و خواســتار  لغو مجوز آن شد. 
وی با اشــاره بــه اینکه ماهیت زمین های 
منطقــه یورتعلی حصاربــن دیمزار بوده 
صدور مجوز برای شرکت عمران ایرانیان 
را خالف قانون و با توجه به اینکه توســعه 
کشــاورزی طبق مصوبــه دولت ممنوع و 

خــالف قانون می باشــد خواســتار ورود 
مسئولین شهرستان برای جلوگیری از این 
اقدام شد. شاه حسینی تصریح کرد :مجوز 
شــرکت مذکور از سال 1388  برای انتقال 
آب به باال  دست به متراژ 3۰ کیلومتر  بدون 
وجود توجیهی صادر شده  که این موضوع 
اعتراضات کشــاورزان این روستا را همراه 

داشته است. 
رئیس شورای اسالمی روستای حصاربن  

ضمن ابراز تاسف تصریح کرد :در موضوع 
مشابه موتور آب کشاورزی اهالی روستای 
حصاربن که ســابقه ای چند ده ساله داشته 
و درختان  بسیاری را در این روستا مشرب 
می کرده اســت و محل درآمد کشاورزان 
روستا بوده جمع آوری شده ،اما جای سوال 
اســت کــه علی رغــم مقاومــت اهالی 
روستاهای حصاربن مشهد سیمیندشت و 
رودافشان مبنی بر مخالفت از پمپاژ آب به 

دیمــزار یورتعلی ،مجوز این شــرکت  به 
صورت سالیانه تمدید می شود.

 وی  در پایان خاطر نشان  کرد  :از مسئولین 
محتــرم شهرســتان و نماینــده محترم 
شهرستان در مجلس انتظار می رود نسبت 
به این موضوع واکنش نشــان دهند تا به 
موازات آن از خســارت به مزارع این روستا 
جلوگیری به عمل آمده تا شــاهد مســائل 

حاشیه ای مانند گذشته نباشیم.

خبریادداشت

بازدید فرماندار و مسئوالن از شرکت سن ایچ

تمدید مجوز ساالنه یک شرکت برای پمپاژ آب به دیمزار 


