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موضوع انتقال صنوف 
آالینده، روی میز اتاق اصناف

دومینوی تخریب بناهای 
غیرمجاز، این بار درطهنه

اقدامات آبخیزداری تهدید 
سیالب را به فرصت تبدیل کرد

هالل احمر؛ حلقه اتصال نیازمندان 
و کاهش آالم بشری

به مناسبت هفته هالل احمر و به بهانه آشنایی با فعالیت های این سازمان، نشستی با رئیس هالل احمر شهرستان 
فیروزکوه انجام دادیم که در پی می آید:

خبرنــگار جام جم فیروزکوه: مردان و زنانی که وقتی حادثه همانند طوفان غبارآلود، آرامش خانواده را بهم 
میریزد، در صف اول قرار دارند و چشم هر حادثه دیده ای به دستهای آرامش بخش آنهاست.

رئیس هالل احمر شهرستان فیروزکوه ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و ...

بازار فیروزکوه
 در انتظار قند و گوشت 
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فیروزکوه

فرماندار فیروزکوه خواستار شد؛

اعمال مدیریت متمرکز در تنگه واشی
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برگــزاری انتخابات هیئت 
تعاونی  شــرکت  رئیســه 

دهیاران بخش مرکزی 
جلســه انتخابات هئیت رئیســه شرکت تعاونی 
دهیاران بخش مرکزی در بخشداری مرکزی برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی بخشــداری مرکزی در 
این جلسه که با حضور بخشدار مرکزی ،کارشناسان 
بخشــداری و اعضای هیئت مدیره تشکیل شد علی 
اصغر محمودی به عنوان رئیس ،ســید احد حسینی 
نائــب رئیس و علی وران به عنوان منشــی برگزیده 
و انتخــاب مدیر عامل به جلســه بعد موکول گردید.

الزم به ذکر اســت ،سید روح اهلل حسینی بر موضوع 
وفاق و همدلی بین اعضا تاکید نمود و نکات ارزنده و 
راهبردی در رابطه با ارائه چشــم انداز و استراتژیک و 

برنامه های آتی عنوان نمود.

دومینــوی تخریب بناهای 
غیر مجاز؛ این بار در طهنه

3 فقره ســاخت و ساز غیر مجاز در روستای طهنه 
فیروزکوه تخریب شد.  

خبرنگار جام جــم فیروزکوه: مدیر جهاد 
کشاورزی فیروزکوه گفت: این ساخت و سازها  بدون 
مجوز و با هدف تغییر کاربری زمین کشاورزی در این 
روستا ایجاد شــده بود. رضا فرازی افزود: این بناها با 
300 متر مربع مساحت پس از اخذ حکم از دادگستری 
شهرســتان به صورت صد در صد تخریب شــد. وی 
گفــت : با تخریب این بناها بیش از 10 هزار متر مربع 
زمین آزادسازی شد. مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه 
ارزش ریالــی این بناها را 20 میلیارد ریال اعالم کرد. 
روســتای طهنه در 22 کیلومتری شهر فیروزکوه و از 

روستاهای بخش ارجمند این شهرستان است.

آثار گســترش تولید ملی 
بهبود زندگی مردم است

یکــی از آثــار مهم 
حمایــت از تولیــد ملی 
استقالل اقتصادی است. 
در بســیاری از کشورها 
این مسئله مطرح است 
و بــه رغم آنکــه به آن 
اعتــراف نمی کنند ولی 
در عمل پــی جوی آن 

هســتند و سیاست گذاری های خود را جهت نیل به 
آن تنطیم می کنند. رویکرد به اســتقالل در ایران از 
ابتدای انقالب مطرح و در شــعار مرکزی استقالل، 
آزادی و جمهوری اســالمی تبلور یافته بود. باید به 
ســمت حمایت از آن دسته از تولیدات ملی برویم که 
به ایجاد و گسترش استقالل اقتصادی ما مدد رساند.

آثار گسترش تولید ملی بهبود سطح زندگی مردم 
اســت؛ زیرا، با رونق تولید در کشــور، نرخ بیکاری 
کاهش می یابد و سطح زندگی کسانی که به بخش 
تولید وابســته اند بهبود خواهد یافت. به زبان ساده تر 
چرخش فعالیت های اقتصادی باعث بهبود زندگی 
مردم خواهد شــد. بهبود ســطح زندگی عمومی در 
جامعه، به نوبه خود، به گســترش خودباوری جمعی 
می انجامد. شکل گیری و گسترش خودباوری ملی، 
از جهــات فرهنگی، اخالقی و تربیتی، آثار بســیار 

مهمی را به دنبال خواهد داشت.
بهترین مثال در این زمینه توسعه صورت گرفته 
در مبحث فناوری هســته ای است. در این چند سال 
کشــور ما به پیشــرفت های قابــل توجهی در این 
عرصه مهم رســیده اســت. واقعیت آن است که به 
دلیل خودباوری شــکل گرفته پیرامون این مسئله و 
به دلیل آنکه مــردم، به صورت یکپارچه و متحد، از 
این فناوری ارزشــمند و بسیار مهم حمایت می کنند 
مجموعه تحریم ها، تهدیدها و موانعی که بر سر راه 
کشور از طرف بیگانگان ایجاد شده است راه به جایی 
نخواهد برد؛ کمــا اینکه تا به امروز نیز وضعیت این 

گونه بوده است.
               محمــد مرادپــور - سرپرســت و 

خبرنگار روزنامه جام جم در فیروزکوه

گزینه های پیشنهادی مدیر عاملی شرکت تعاونی دهیاران در بخشداری 
مرکزی بررسی شد.

در این جلسه اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی، گزینه های مورد نظر 
خود را در رابطه با تصدی پست مدیرعاملی این شرکت عنوان و پیشنهادات 

آنان برای همکاری با تعاونی را بررسی کردند.سید روح اهلل حسینی بخشدار 
مرکزی در این جلسه گفت: موفقیت تعاونی ها با تعامل و همکاری اعضای 

آن امکان پذیر است.
وی افزود:اعضــا باید برنامه هایی کوتاه مــدت، میان مدت و بلند مدت 

تدوین نموده و نســبت به انجام کارها ارزیابی عملکرد داشــته باشند.وی 
تصریــح کرد: اصل تشــکیل تعاونی کاری خوب و پســندیده ای اســت و 
بخشــداری از هرگونه کمک برای تحقق اهداف تعاونی و خدمت رســانی 

هرچه بهتر به مردم عزیز شهرستان دریغ نخواهد کرد.

بررسی گزینه های مدیر عاملی شرکت تعاونی دهیاران بخشداری مرکزی 

کیومرث کالنتری، مدیر کل ســازمان حفاظت از محیط زیست استان 
تهران در سفر یک روزه به شهرستان فیروزکوه در نشستی گفت:وضیعت 

زیست محیطی فیروزکوه از شرایط مطلوبی برخوردار است.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: کالنتری نظارت را الزمه مدیریت 
دانســت و افزود:نظارت اداره حفاظت محیط زیست محدود به جغرافیای 
منطقه ای نیســت و طبق شرایط اکو سیستمی و قوانین بین المللی عمل 
می کند و میراث دار نســل آینده می باشد.وی شهرستان فیروزکوه را ملزم 
به توســعه دانســت و گفت:اداره حفاظت محیط زیســت هرگز مخالف 

گردشگری نبوده و حضور عوامل این اداره در منطقه اثر ملی طبیعی تنگه 
واشی به معنای محدودیت طرح گردشگری نیست.

وی با اشــاره به اینکه این اثر می تواند نقطه ای برای جذب گردشگر با 
ماهیت طبیعی باشد گفت:تا پایان تیر سال جاری اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد 
ریال برای تجهیزات زیست محیطی در منطقه اثر ملی طبیعی تنگه واشی 
هزینه خواهد شــد.وی تصریح کرد:برای ایجاد زیر ساخت در این منطقه 
باید با برنامه عمل کرد و نسبت به تغییر کاربری اراضی موقوفه علی رغم 

گذر از کمیسیون ها، باید مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.
مدیر کل محیط زیســت از قرار گرفتن منطقه کاوه ده با مســاحت ۷۵ 
هزار هکتار به عنوان منطقه حفاظت شــده خبــر داد و گفت: موزه تاریخ 
طبیعی این شهرستا ن نیز بعد از تحویل شهرداری به اداره حفاظت محیط 
زیست ســاماندهی خواهد شد.امام جمعه شهرستان فیروزکوه نیز در این 

نشست خواســتار ارائه طرح جامع و تفصیلی توسط اداره میراث فرهنگی 
و گردشــگری شد و گفت: فراهم نمودن زیر سا خت ها به منظور میزبانی 
از گردشــگران بسیار ضروری است.وی منطقه گردشگری تنگه واشی را 
یک امر به معروف دانست و افزود: امر به معروف و نهی از منکر در مسائل 
دینی خالصه نمی شود و یکی از منکرات نبود امکانات در این منطقه است.

 امیری ارجمند تصریح کرد: به دنبال سیاســت های اقتصادی کشــور 
انتظار می رود با تشــکیل کارگروه های تخصصی نسبت به فراهم نمودن 

زیرساخت های صنعت گردشگری در شهرستان تالش شود. 
وی نقش محیط زیست را در تحقق این امر مهم دانست و گفت: بدون 
تردید نقش اداره محیط زیســت در توسعه امر گردشگری غیر قابل انکار 
است و امیدواریم که با نگاه وسیع تری در جهت رفع نواقص و نقاط ضعف 

این حوزه اقدامات موثری انجام شود.

اختصاص 5 میلیارد ریال اعتبار برای 
تجهیز تنگه واشی
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

آئین بزرگداشــت مقام معلم و تکریم 
از فرهنگیــان نمونه با حضــور فرماندار، 
نماینده مردم منطقه و ســایر مسئولین، با 
شکوه خاصی در مجتمع فیروزه برگزار شد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: در 
جمع معلمان، به چهره آنها نگریستم؛ آنها از 
الماس گرانبهاتر و از کوه باصالبت تر دیده 
می شــدند. معلمی فقط عشق است؛ آنها 
سالهای عمر گرانمایه خود را صرف تعلیم 
و تربیــت دانش آموزان خطه شهرســتان 

فیروزکوه، کرده بودند.
این مراســم، باتالوت آیاتــی از قرآن 
کریم و همخوانی سرود جمهوری اسالمی 

ایران، آغاز شد.
بنار، مدیر آموزش و پرورش شهرستان؛ 

با زبان ساده اما گویا؛ ضمن پاسداشت مقام 
رفیع معلــم و تاکید بر ارج گذاری به مقوله 
علم و دانایی، اظهار داشــت: معلمان رکن 
اساســی نظام تعلیم و تربیت هستند. وی 
در ادامه این ســوال را مطرح کرد: آیا مهر 
امسال، شما معلمان فهیم _ مانند گذشته_ 
به ما کمک می کنید؟ گویا این مدیر دلسوز 
شهرستان، نگران سونامی بازنشستگی و 
کمبود نیروی انسانی برای سال تحصیلی 

جدید، بوده است.
فرمانــدار دلســوز و مردمی، مهندس 
جمارانی نیز دراین مراسم شرکت داشت. 

رئیس شورای آموزش و پرورش ضمن 
تجلیل از مقام شامخ معلم، اظهار داشت: در 
بحث آمــوزش و پرورش، نیاز به بازنگری 

داریم و نقایص در زمینه تعلیم و تربیت باید 
ریشه یابی گردد.

وی بیــان کرد : در کنــار این تقدیرها 
و بزرگداشــت هــا، باید نقد در راســتای 
سازندگی نظام تعلیم و تربیت داشته باشیم. 
جمارانی تاکید کرد: جایگاه علم و دانش و 
اخالقیات، در عمل نهفته اســت؛ لذا زبان 
رفتــار در امر تعلیم و تربیت؛ اثر بخش تر از 

زبان گفتار است.
وی ضمن اشــاره به وضعیت معیشتی 
فرهنگیــان از میرزایــی نماینــده مردم 
شهرســتان در مجلس خواست تا به امور 
معلمــان توجه ویــژه شــود.درادامه این 
مراســم، میرزایی، نماینده متعهد و اخالق 
مــدار، با بیان این نکته که معلمی شــغل 

انبیا و گنج پر ارزشــی است؛ تصریح نمود: 
متاسفانه وضعیت معیشتی معلمان در حال 
حاضر در ســطح کالن کشور، بسیار پایین 
اســت.وی در ادامه اضافه کرد: با تقویت 
پایه علــوم انســانی، می توانیم، خروجی 

آموزشی بهینه داشته باشیم.
حضور گرم آقای شــفیع پــور، معاون 
آمــوزش متوســطه اداره کل آمــوزش و 
پرورش و اعضای شــورای شــهر؛ زینت 
بخش ایــن مجلس بود.در حاشــیه این 
برنامه، پــای خاطرات آقای محمد درویی 
نشستیم؛ گرچه در البه الی این خاطرات؛ 
بوی سختی به مشــام می رسید؛ ولی او با 
تبسم و عشق، خاطره تعریف می کرد. بله، 
معلم همواره در رنج اســت تا گنج تعلیم و 

تربیت را به دیگــران هدیه نماید.از دیگر 
برنامه های این مراســم، شعرخوانی گروه 
ســرود دانش آمــوزان بود که بــا نظم و 
هماهنگی، مورد استقبال و تشویق حضار 
قرار گرفت. در پایان این مراسم؛ از معلمین 
نمونه و پیشکسوتان امر آموزش؛ با اهدای 
لوح ســپاس و جوایزی توســط مسئولین 

آموزش و پرورش، تقدیر شد.

برپایی مراسم روز معلم و تجلیل از معلمان نمونه فیروزکوه
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* آغاز فعالیت ســامانه خدمات الکترونیکی تامین اجتماعی :مصطفی 
طاووسیان، رئیس تامین اجتماعی فیروزکوه گفت: این سامانه از ابتدای سال ۹۸ به منظور 
کاســته شدن از مراجعه حضوری بیمه شــدگان، کارفرمایان و بازنشستگان تحت عنوان 
Eservice. ســامانه »سمت« شــروع به فعالیت نمود. آدرس این درگاه الکترونیک

tamin.ir می باشد. مراجعین محترم می توانند با رجوع به سامانه مذکور و تکمیل فرم 
های مندرج از خدمات بخش مخصوص به خود استفاده کنند.

* دیدار فرماندار با رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان فیروزکوه 
:مهدی یوســفی جمارانی- فرماندار فیروزکوه همزمان با هفته هالل احمر ضمن حضور 

درمجموعه جمعیت هالل احمر شهرستان با مدیر، کارمندان و امدادگران دیدار نمود.
* برپایی اولین جلسه شورای اداری شهرستان فیروزکوه در سال 98 
:اولین جلســه شورای اداری شهرســتان فیروزکوه به ریاست »مهدی یوسفی جمارانی« 
فرماندار و با حضور » حجت االسالم امیری ارجمندی« امام جمعه شهر فیروزکوه و روسای 

ادارات در محل فرمانداری برگزار شد.
* پلمب یک واحد صنفی : در راســتای قانون اصالح ماده 13قانون مواد خوردنی، 
آشــامیدنی، آرایشی و بهداشــتی یک واحد نانوایی و دو واحد پذیرایی بین راهی را به علت 

عدم رفع نواقص بهداشتی پلمب کردند.
* بازدید بازرســان بهداشــت حرفه ای شبکه بهداشت شهرستان 
فیروزکوه از کارخانه خودکار صفا :بازرســان بهداشــت حرفه ای ازکارخانه تولید 
خودکار صفا واقع در شهرک صنعتی قدیم بازدید کردند.در این بازدید ضمن بررسی وضعیت 
ایمنی کارگران و دستگاههای این شرکت در خصوص عوامل زیان آوری که کارگران با آنها 

مواجه هستند آموزشهای الزم به مدیریت و کارگران داده شد.
* بازدید میدانی از استخر منطقه گردشگری خمده : فرماندار، امام جمعه، 
بخشدار مرکزی و رئیس اداره میراث فرهنگی از استخر منطقه گردشگری روستای خمده 
جهت نهایی شدن طرح، ساماندهی و بهره برداری از استخر روستای خمده بازدید نمودند.

* بررسی مشکالت برق ارجمند : »احمدیان« رئیس جدید ناحیه برق فیروزکوه 
با »حسن زاده« بخشدار ارجمند دیدار کرده و مسائل و مشکالت حوزه برق بخش ارجمند 

را بررسی کردند.
* نســخه های چاپی مبایعه نامه های گذشته اعتبار ندارد :رئیس اتحاد 
مشاورین امالک و خدمات اتومبیل کرایه فیروزکوه از منسوخ شدن فرم های مبایعه نامه 
های گذشته تا آخر اردیبهشت خبر داد. وی گفت : فرم مبایعه نامه های جدید طراحی و بعد 
از درج هولوگرام در اختیار مشاورین امالک صاحب مجوز قرار داده خواهد شد. محمد کمالی 
تصریح کرد :بدیهی بوده بعد از تاریخ مذکور و ارائه فرم های جدید ،نسخ قبلی از درجه اعتبار 

ساقط و بدون هولوگرام ارزش قانونی نخواهد داشت.
* پیگیری مشکالت روســتای شادمهن :جلسه بررسی و پیگیری مسائل و 
مشــکالت روستای شادمهن به ریاست »حسن زاده«بخشدار ارجمند و با حضور اعضای 

شورای اسالمی این روستا برگزار شد.
* بهســازی معبر و مرمت پل تنگه اهنز طی چند روز آینده :حســن زاده 
بخشدار ارجمند اظهار داشت :با دستور فرماندار، پیگیری های بخشداری ارجمند و همت 
رئیس و مجموعه پر تالش اداره راهداری فیروزکوه، عملیات بهســازی معبر و مرمت پل 
تنگه اهنز که از خواسته ها و مطالبات مردم این منطقه بوده، طی چند روز آینده آغاز خواهد 

شد.

بــا توجه به عــدم فعالیت چندین ماهه بخش های تخصصی ســونوگرافی و 
رادیولوژی در تنها بیمارستان شهرستان ،این موضوع سبب اعتراضات بسیاری از 

شهروندان منجمله بانوان گردید.
خبرنگارجام جم فیروزکوه: دکتر خسروی رئیس بیمارستان امام خمینی 

»ره« شهرســتان فیروزکوه در این خصوص گفت :قالب پزشکان استفاده شده در 
بخش های ذکر شــده پزشکان در حال گذراندن دوران طرح خویش بوده که بعد 

از اتمام دوره، از شهرستان مهاجرت می کنند.
 وی وجود تخصص های ذکر شده را در بیمارستان بسیار ملزم دانست و گفت: 

همانگونه که در جلسه پرسش و پاسخ اخیر در مسجد جامع شهرستان مطرح شده 
اســت در تیر ماه سال جاری بخش های سونوگرافی و رادیولوژی بیمارستان امام 
خمینی »ره « مجددا فعال خواهند شــد. رئیس بیمارستان امام خمینی »ره « نبود 
توجیــه اقتصادی را علت عدم رغبت حضور پزشــکان بخش های ذکر شــده در 
بیمارســتان دانســت و گفت: این موضوع سبب شده است تا بعد از گذراندن شدن 

دوران طرح پزشکان ،آنها از حضور در شهرستان امتناع کنند.

3تیر ماه؛ آغاز فعالیت سونوگرافی و رادیولوژی بیمارستان امام خمینی )ره(  ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

کار کمیته امداد؛ »کار دل« است و دستگیری از نیازمندان، 
حال انسان را به احسن تبدیل می کند.

 خبرنگارجام جم فیروزکوه: شــرایط مه آلود »فضای 
آشــفته اقتصادی جامعه« ما را به سمت نهاد کمیته امداد امام 
خمینی)ره( کشاند. به همین منظور، نشست خبری اختصاصی 
جام جم با حمید رضا ارجمندیان رئیس کمیته امداد شهرســتان 

فیروزکوه جهت تشریح برنامه های این نهاد داشتیم. 
در ابتــدای این نشســت، ارجمندیان ضمــن خیرمقدم به 
خبرنــگار جام جم، عنوان کرد: رســانه هــا می توانند با زبان 
هنرمندانه، نقش ارزنده ای در آموزش و فرهنگ سازی و جلب 
مشــارکت حداکثری خیرین، ایفا کنند. وی با اشــاره به اینکه 
هدف کمیته امداد، ســاماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت 
امور محرومان و نیازمندان اســت؛ تاکید کرد: کار کمیته امداد؛ 
»کار دل« اســت و دســتگیری از نیازمندان، حال انسان را به 

احسن تبدیل می کند. رئیس کمیته امداد شهرستان یاد آور شد: 
موضوع اشــتغال در کمیته امــداد، از جایگاه ویژه ای برخوردار 
اســت و خوشبختانه با اقدامات انجام شده در حوزه مددجویان و 
اقشــار نیازمند، توانسته ایم به هدف گذاری موردنظر در بحث 

اشتغال دست یابیم. 
وی در ادامه این گفتگو ، به زنان سرپرست خانواده اشاره کرد 
و افزود: برنامه توانمندســازی زنان کار آفرین، با هدف تقویت 
کارکــرد خانواده و کمک به بنیاد اقتصاد و تحکیم بنیاد خانواده 
از طریق حمایت های کمیته امداد، انجام می شــود. حمیدرضا 
ارجمندیان در ادامه به تشــریح اقدامات این نهاد در ماه مبارک 
رمضان در جهت کمک بــه مددجویان تحت حمایت اینگونه 

بیان کرد: 
ـ جذب حامی فرزندان با سرانه حداقل پنجاه هزار تومان 

- برپایی ســفره افطار با کمک خیرین و حامیان شهرستان 

فیروزکوه 
ـ توزیع سبد کاال با کمک و حمایت خیرین و حامیان 

ـ تهیه ســبد آرزو از ســوی فرزندان نیازمند و برآورده شدن 
آن توسط خیرین.

ـ  توزیــع غذای گرم با اعالم آمادگی همشــهریان محترم 
برای نیازمندان. 

در ادامه، یــاد آوری خاطره این مســئول در زمان خدمت؛ 
نشــان دهنده این موضوع بود که او از نزدیک، فقر و محرومیت 
نیازمندان را درک کرده و حل مشکالت این قشر محروم دغدغه 
اصلی وی اســت. این مسئول همدرد و همدل مردمی تصریح 
کرد: با وجود مشــکالت این قشر از مردم شریف، الحمدهلل آمار 
طالق خانواده های تحت حمایت، بسیار پایین است؛ که نشان 
دهنده دوام خانواده در میان این افراد اســت. وی با بیان اینکه 
نباید ایــن حقیقت را نادیده گرفت که در دل این خانواده تحت 

حمایت، افراد موفق در زمینه های علمی و آموزشی و مدیریتی 
رشد کردند که از حامیان کمیته امداد هستند. رئیس کمیته امداد 
شهرســتان در پایان این گفتگو، این گونه سخن گفت: کمیته 
امداد، می تواند درهای ورودی بهشــت باشد. وی خاطر نشان 
ســاخت: دفتر کمیته امداد به ســوی مردم باز است؛ به همین 
خاطر در راستای خدمات هر چه بیشتر و بهتر برای این عزیزان، 
دســت یاری به سوی همه دراز می کنیم و به همراهی آنان ارج 
می نهیم و با آغوش باز از انتقادات و پیشــنهادات همه عزیزان 

وشهروندان استقبال می کنیم. 

کار کمیته امداد، »کار دل« است

هالل احمر؛ حلقه اتصال نیازمندان و کاهش آالم بشری 

به مناســبت هفته هالل احمر و به بهانه آشــنایی با فعالیت 
های این ســازمان، نشســتی با رئیس هالل احمر شهرستان 

فیروزکوه انجام دادیم که در پی می آید:
خبرنگار جام جم فیروزکوه: مردان و زنانی که وقتی 
حادثــه همانند طوفان غبارآلود، آرامش خانواده را بهم میریزد، 
در صف اول قرار دارند و چشــم هر حادثه دیده ای به دستهای 

آرامش بخش آنهاست.
رئیس هالل احمر شهرســتان فیروزکوه ضمن تبریک ماه 
مبــارک رمضان و هفته هالل احمر گفت : این ســازمان یک 

نهاد غیردولتی اســت که مبنای کار این سازمان بشر دوستانه، 
رفع نیاز نیازمندان و کاهش آالم بشری است.

اکبر اســفندیار در ادامه، ضمن اشاره به طرح امداد و نجات 
نــوروزی جمعیت هالل احمر اذعان کرد: جمعیت هالل احمر 
شهرستان همواره مانندسال های گذشته برای خدمت رسانی 

در ایام تعطیالت نوروز، ورود داشته است.
ایــن مدیر با بیان اینکه برنامه هــای مختلفی در ایام نوروز 
از جملــه طرح ایمنی و ســالمت در میدان امام علی)ع(، غرفه 
دوستان کودک، توزیع کیف کمک های اولیه بین مسافرین و. 
.. انجام شــد تصریح کرد: ما معتقدیم به جهت اثربخشی بیشتر 
عالوه بر خدمات امدادی به هموطنان، باید به آنها آموزش هم 
بدهیم تا عالوه بر پیشــگیری، فرهنگسازی هم کرده باشیم. 
اســفندیار عنوان کرد: سیاســت اصلی جمعیت هالل احمر، 
افزایش آموزش و آمادگی در مقابل مخاطرات بود که در برنامه 

کاری جمعیت هالل احمر شهرستان هم قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: پایگاه امداد و نجات جاده ای در دو نقطه 
پر حادثه، امین آباد و ســر انزاء جهت خدمت رســانی و اسکان 
در راه ماندگان، مستقر می باشند. رئیس هالل احمر شهرستان 
در تشــریح برنامه های هفته هالل احمر بیان داشت: حضور در 

نماز جمعه و ســخنرانی قبل از خطبه، برپایی ایستگاه سالمت 
در میعادگاه نمازجماعت، دیدار با خانواده امدادگر شــهید سید 
احمد حسینی، تجلیل از مربیان امدادگر شهرستان، غبار روبی 
و عطر افشــانی مزار مطهر شهدا، دیدار با فرماندار و امام جمعه 
شهرستان؛ از جمله برنامه های هالل احمر در طی هفته جاری 
بوده است. وی در ادامه به تداوم همدلی و همکاری با هموطنان 
ســیل زده اشاره کرد و از نوعدوســتی مردم شریف شهرستان 
فیروزکــوه در اهدای کمک های نقــدی و غیرنقدی از طریق 
جمعیت هالل احمر به عنوان مرجع قانونی، تقدیر و تشکر کرد.

این مسئول در حاشــیه این نشست به فعالیتهای در دست 
اقدام از جمله نسبت به طراحی اردوگاه پنجاه هکتاری، اسکان 
اضطراری در جاده نام آور و همچنین اجرای طرح خادم )خانواده 
آماده در مخاطرات( در راستای تقویت سازی مهارتهای مبارزه 

با خطرها و آسیب های روزمره اشاره نمود.
اســفندیار همچنین با اشاره به اجرای طرح دادرس )دانش 
آموزان آماده در روزهای ســخت( در مدارس، اذعان کرد: این 
طرح با اســتانداردهای الزم در مدارس شهرســتان فیروزکوه 

اجراشد.
رئیس هالل احمر شهرستان در پایان این نشست اختصاصی 

جام جم فیروزکوه از آمادگی جمعیت هالل احمر شهرســتان 
فیروزکوه برای ارائه آموزش های رایگان امداد و نجات به اقشار 
مختلف مردم خبر داد و گفت: اگر مردم و کارکنان دستگاههای 
اجرایی این آموزشــها را فرا بگیرند در افزایش کمک رسانی در 

هنگام وقوع حوادث بسیار موثر می باشند.
* ارسال ۳ محموله کمک های غیر نقدی

 به مناطق سیل زده 
اکبر اســفندیار، رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان 
فیروزکوه از ارســال ســه محموله کمک های غیر نقدی به 

سیل زدگان جنوب کشور خبر داد.
وی ضمن تشکر و قدردانی از اقدام نوعدوستانه شهروندان 
محترم به جام جم فیروزکوه گفت: بعد از وقوع حادثه و مرجعیت 
یافتن جمعیت هالل احمر شهرســتان نهایتا ســه محموله از 
کمک های غیر نقدی مردم نوعدوســت فیروزکوه به مناطق 
سیل زده در قالب 3 کامیونت ارسال شد. اسفندیار ضمن تشکر 
از زحمات مجموعه حمل و نقل شهرســتان در ارسال کمک 
های مردمی گفت :پتو،لوازم بهداشــتی و شوینده و ملزومات 
خوراکی و کنســروجات عمده کمک های مردمی شهروندان 

فیروزکوه را تشکیل می دادند.
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ترکش های بازار مسکن تهران به فیروزکوه 
هم اصابت کرد 

بعد از افزایش تصاعدی قیمت مســکن 
در سراســر کشــور ،افسار گســیختگی، 
بی ثباتــی و بی مدیریتــی این صنعت در 
کالنشهر ها،دومینوی این بی ثباتی نیز به 
بازار مسکن شهرستان ها برخورد و قیمت 

های مســکن شهرستان در مقایســه با سال گذشته افزایش سه برابری داشته 
است. 

انبوه سازی که در طول سنوات گذشته به عنوان شغلی درآمد زا در شهرستان 
محســوب می شد به واســطه هزینه باال و گزاف گذران معیشت در کالن شهر 
تهران و افزایش حاشــیه نشینی سکنه پایتخت حسابی بازارش گرم شده بود.

 تعهدات مناســب انبوه سازان در ســنوات گذشته،انعطاف در قبال دریافت 
هزینه و بروکراســی مناسب نهاد های دولتی ســبب شده بوده که ضمن داغ 
شــدن بازار این صنعت،خزانه شهری به واســطه پرداخت هزینه هایی چون 

هزینه جواز ساخت و پایان کار پر شود. 
در طول سالیان نه چندان دور یک انبوه ساز در زمان تحویل منزل امکاناتی 
چون نصب کابینت، پیکیج و رادیاتور ،شــیرآالت و. .. را انجام و طبیعتا قیمت 
تمام شــده موارد ذکر شــده بر روی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تقسیم 
می شد اما امروز شاهد آن هستیم که عالوه بر هزینه هنگفت هر مترمربع، روز 
به روز از تعهدات آنان کاســته و شاید کار به مرحله ای برسد که فروشنده فقط 

ستون ساختمان را تحویل خریدار دهد.
 یکی از انبوه ســازان شهرســتان که خواســت نامش فاش نشــود در این 
خصوص گفت :باال رفتن قیمت زمین،گچ، ســیمان ،تیر آهن و میلگرد اساس 
کار افزایش قیمت ســاختمان ها را تشــکیل داده و ایــن موضوع اصلی ترین 

قیمت افزایش مسکن می باشد. 
قیمت زمین های ســطح شــهر هم در مقابل افزایش مصالح ســاختمانی 
واکنــش نشــان داده و برای عقب نیفتادن از این آشــفته بــازار قیمت های 
نجومی به خود گرفته و شــنیده شد در برخی از نقاط شهر به ازای هر متر مربع 

2200000 تومان معامله می شود. 
وامهای مســکن ارائه داده شده توســط دولت در شهرستان های زیر 20 
هزار نفر جوابگوی متقاضیان نبوده و عمال با احتســاب وام مسکن و وام جعاله 
در حدود یک ســوم از هزینه خرید خانه تامین خواهد شــد و این موضوع کام 
جوانان در ابتدای زندگی را تلخ و بســیاری از آنها را از تشکیل زندگی مشترک 

نا امید می کند. 
بازنگــری دولت در تامین وام ،کاهش نرخ تســهیالت ،ارائه قیمت معقول 
از جانب فروشــندگان و امتناع از خرید امالک نجومی شــاید تسکینی در این 

آشفته بازار باشد.
 مسعود حسینی 

مازیار شهرآشــوب، رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از آغاز روند 
ثبت نام و جذب سرباز تعاون خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه : وی گفت :به منظور تامین بخشــی 
از منابع انســانی دســتگاه های دولتی از تاریخ 1۵ اردیبهشــت لغایت 30 

خرداد ۹۸ ثبت نام جذب ســرباز تعاون انجام خواهد شد. 
رئیــس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اشــاره بــه اینکه متقاضیان 
می توانند برای ثبت نام به سامانه تعاون یار مراجعه کنند گفت :این موضوع 
شامل کسانی که دفترچه خدمت دریافت کرده اما به دوران آموزشی اعزام 

نشده اند خواهد شد.
 وی در پایــان تصریــح کرد:متقاضیان محترم می توانند برای کســب 
اطالعــات بیشــتر به بخــش اداری اداره تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی 
شهرســتان مراجعه یا با شــماره های ۷۶۴۴۴۴۸۷ و۷۶۴۴۸۷۵0 تماس 

حاصل نمایند.

ثبت نام جذب سرباز تعاون آغاز شد

خبرنگار جــام جم فیروزکوه گفتگویی با حیدر حســینی، 
رئیس شورای بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه ترتیب داد 

که در پی می آید. 
با سالم وصلوات بر محمد و آل محمد وبا درود بر روان پاک 
شــهدا و امام راحل و مقام عظمای والیت و تمامی روزه داران 
و مردم شــریف فیروزکوه، بویژه مردم خوب روستاهای بخش 
مرکزی فیروزکوه که این روزهــا ضمن روزه داری و اجتناب 
از خوردن وآشــامیدن وروزه جسمی با رعایت تقوای الهی به 
تعالی روح خود نیز می پردازند وتشــکر از نشریه وزین جام جم 
که جهت انعکاس عملکرد شورا تقاضای این گفتگو را داشتید. 
* در شرایط فعلی کشور شورای بخش مرکزی 

چه اولویت هایی را دنبال مي کند؟
بگذارید یــک مثال بزنم تا خیالتــان را راحت کنم اصوال 
شــوراها حلقه واســطه میان مردم ومســئولین هستند یعني 
از ســوی مردم انتخاب مي شــوند تا برای مردم فعالیت کنند 
و از ســویی دیگر بی واســطه بیانگر انعکاس مشکالت مردم 
به مسئولین باشــند و مشکالت آنان را کاهش دهند. اعضای 
محترم شــورای بخش دوبار انتخاب مي شــوند یکبار با رای 
مستقیم مردم به عنوان عضو شورا وباردیگر با رای نمایندگان 
مردم به عنوان شورای بخش، بنابر این رسالتی مضاعف دارند 
تا بیانگر مشــکالت مردم و ارایه راهکارهایی برای برون رفت 
از این مشــکالت باشند واز سویی دیگر مشاوری امین در کنار 
مســئولین باشــند تا خدای ناکرده فاصله فاحشی بین مردم و 
مســئولین نیفتد هر چقدر رابطه بین مسئولین و شوراها بیشتر 
باشــد قاعدتا دغدغه ها و نگرانی مردم کمتر مي شــود چون 
شــوراها حرفی جز حرف مردم ندارند وخواسته های آنان همه 
برگرفته از نیازها ی مردمی اســت بنابر این در شــرایط فعلی 
شوراها تکلیفی جز خدمتگزاری به مردم ندارند وموظف هستند 

که شان خدمت به مردم را حفظ نموده ونسبت به اعتمادی که 
مردم به آنان نمودند وفادار بمانند.

* رابطه شورای بخش با مردم چگونه است ؟
این را باید از مردم پرســید اما در کل عالی اســت به جهت 
اینکه ما هم به صورت برنامه ریزی مدونی که داریم وهمچنین 
جلسات منسجمی که با اعضای شورای بخش داریم وهمچنین 
دیدارهای مردمی چه دیدارهایی که در روستاها با مردم داریم 
چه حضور تک تک مردم در دفتر شــورا یک ارتباط تنگاتنگ 
منسجم و مرتبی با مردم برقرار است که مهمترین ویژگی شورا 
را در این ارتباط، تعامل با مسئولین و همدلی با مردم می دانیم. 
* با مســئولین از جمله فرماندار وبخشدار چه 
تعاملی جهت رفع مشــکالت مــردم دارید واین 
تعامالت چقدر جنبه عملیاتی دارد دور از شــعارها 

وتعارفات ؟
خوشبختانه به دلیل حضور چشــمگیر و فعالیت تک تک 
اعضای شورای بخش در جلسات کمیسیون ها ونشست هایی 
که با فرماندار محترم معاونین ایشــان وبخشدار محترم داریم 
وبا عنایت به اینکه شــورای بخش هم اکنون دارای ســاختار 
قانونمند و منســجمی است و با عنایت به درک نیازهای مردم 
تمامی تالش خود را در تقویت این تعامالت برای رفع نیازهای 
روستاها انجام مي دهیم وبا توجه به شرایط تحریم خوشبختانه 
اقدامات خوبی را در جهت توسعه پروژه های روستایی داشتیم 
کــه در همین فرصت جــادارد از فرماندار وبخشــدار محترم 

ومعاونین وکارکنانشان صمیمانه تشکر نمایم.
* چرا فیروزکوه همچنان به نســبت شهرهاي 
دیگر استان در رده هاي آخر توسعه است دلیل آن 
را در چه مي دانید آیا مسئولین کم کاری مي کنند ویا 
مردم همکاری نمي کنند ویا در توجه اســتان قرار 

ندارد شما چگونه این چالش را پاسخ مي دهید ؟
بله حسب ظاهر و با نگاه سطحی همینطور است اما واقعیت 
این موضوع با سه سوال که من از شما مي پرسم روشن وواضح 

مي شود. 
آیا جمعیــت مثال هفتاد هزار نفــری فیروزکوه با جمعیت 
چهارصد هزار نفری پردیس ویا جمعیت میلیونی ورامین یکی 

است. خیر.
آیا میزان درآمــد وبودجه پردیس یا دماونــد با فیروزکوه 

برابری مي کند؟ خیر.
آیا میزان مشــارکت مردم و یا باورعمومی مردم این منطقه 

با منطقه دیگر برابر است؟ خیر.
پر واضح اســت که به نســبت جمعیت، فیروزکوه رشــد 
چشــمگیری داشــته البته ما حضور کمرنگ مردم رادر برخی 
زمینه ها ناشــی از تاخیر در توسعه یافتگی مي دانیم مهاجرت 
فیروزکوهی ها در تهران وشهرهای همجوار وبازگشت مجدد 
آنان به فیروزکوه مي تواند نکته مهمی باشد اینکه فیروزکوهی 
ها به این خود باوری برســند که فیروزکوه بهترین مکان برای 
زندگی است ودوباره به وطن خود بازگردند با تغییر این نگرش 
مي توان به آینده فیروزکوه بیش از هرزمان خوشــبین بود اگر 
چه اعمال قانون و تبعیض درشهرســتانها عامل مهمی از نظر 
مردم بوده اســت. قاعدتا مسئولین برای مناطقی محروم مانند 
فیروزکوه که هنوز بستر مناسبی برای جذب جمعیت بیشتر دارد 

باید درک بهتری را برای مردم فراهم سازند تا مشکالت مردم 
بــا توجه به وضعیت اقلیمی و آب وهوایی فیروزکوه به حداقل 
برسد که متاسفانه در پاره ای از موارد حق را به مردم مي دهیم. 
مردم در شهرستانهای همجوار هم مشکالتشان راحت تر حل 
مي شود وهم فشار مسئولین کمتر است این تبعیض ها گاهی 
مورد ســوال مردم اســت اما در مجموع به نسبت جمعیت از 

شاخص رشد نسبتا خوبی برخوردار بودیم. 
* مهم  ترین مشــکل بعضی از روســتا ها آب 
آشــامیدنی می باشــد.در این خصــوص برای 
روستاهای بخش مرکزی چه تدابیری اندیشیده 

شد؟ 
در حال حاضر به طول ۶ کیلومتر در روســتای امین آباد در 
فاز اول آغاز گردید  پروژه ساخت منبع 100 مترمکعبی مهن و 
پروژه خط انتقال مهاباد به طول ۴000 متر آن هم  انجام شــد، 
جا دارد از مدیرعامل محترم جناب آقای پور رجب و آقای دکتر 
دوست علی و آقای خضری رئیس آبفای روستایی شهرستان 
فیروزکوه کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.در پایان باز هم 
باید تشــکر کنم از جام جم فیروزکوه که این گفتگو را ترتیب 
دادید و از همکارانم در شورای بخش مرکزی و بخشدار محترم 
جناب آقای حسینی و همکارانشان در بخشداری که می توانند 
باعث رشــدو شکوفایی فیروزکوه و روستاهای بخش مرکزی 

شوند تقدیر می نمایم.

مهم ترین ویژگی شورا؛
 تعامل با مسئوالن 
و همدلی  با مردم

یادداشت

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبرنگار جــام جم فیروزکوه با هدف تشــریح 
جدیدتریــن  فعالیــت هــای  مؤسســه قرآنــی 
نورالعرش؛ مصاحبه ای با ســاره آهنگر، مدیر این 

مؤسسه قرآنی انجام داده است.
 وی در ابتدا به تاریخچه مختصر این موسســه 
قرآنی اشــاره کرد و گفت: این مؤسســه به عنوان 
اولین مؤسســه قرآنی از سال 13۸۷ و با اخذ مجوز 
رسمی از ســازمان تبلیغات اسالمی در شهرستان 
فیروزکــوه؛ با هدف نشــر و گســترش فرهنگ 
انســان ســاز قرآن کریم و معارف دینی؛ شروع  به 

فعالیتهای آموزشــی، تحقیقی و 
فرهنگی نموده است.

وی تصریح کرد: این موسسه 
قرآنی، توانسته ؛ بستری را فراهم 
ســازد تا تمام انسانهای عالقمند 
به کســب معــارف قرآنی در هر 
موقعیت و مقطع سنی و تحصیلی 
بتوانند به صورت نظام مند، تحت 
پوشش آموزش های قرآنی قرار 
گیرند و این موضوع از همان ابتدا 

مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.
 مدیر مؤسسه قرآنی نور العرش فیروزکوه گفت: 
این موسســه قرآنی ؛ در راستای آشــنایی بهتر و 
عمیق تر مشــتاقان معارف قرآنی ، گستره مناسب 
و متنوعی از  شــاخه های تخصصی قرآن آموزی 
را فراهــم آورده تا تمام عالقــه مندان ، به فراخور 
شرایط و عالیق خود ، از این خوان گسترده؛ روزی 

گیرند.
 وی بیان کرد : مهمترین شاخه های آموزشهای 
تخصصی موسســه عبارتند از : حفظ قرآن کریم ، 
آشــنایی با نغمات ترتیــل، دوره تربیت معلم قرآن 
کریم، آموزش احکام و تفســیر، نهج البالغه، چهل 
حدیث امام خمینــی )ره( ، مداحی و محاوره زبان 

عربی و....
آهنگــر درباره ارتقــا ء توانمنــدی معلمان در 
کیفی ســازی آمــوزش قرآنی؛ بــه خبرنگار جام 
جــم فیروزکوه گفت: مربیان مــا به عنوان بازرس 
اتحادیه موسســات و مراکز قرآنی در شهرســتان 

فعالیت نمــوده و از مربیان موفق شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی در بحث مشــاوره های قبل 
از ازدواج هســتند. وی از دیگــر فعالیت های این 
موسســه را فعالیت های علمی و مهارتی با هدف 
تقویت بنیان خانواده برشــمرد. این مدیر صدیق و 
کوشای  موسســه قرآنی با اشاره به اینکه کالس 
های اوقات فراغت تابستان در رشته های مختلف 
برای تمامی ســنین برگزار خواهد شد اضافه کرد: 
این موسسه قرآنی همچون سالهای گذشته برنامه 
هــای متنوع فرهنگی ، هنری ، ورزشــی و علمی 
برای دانش آموزان پیــش بینی کرده که 
تاکنون اســتقبال مطلوبی از این برنامه ها 

به عمل آمده است. 
سخن پایانی مدیر قرآنی شهرستان:

این مؤسسه با نگاهی کامال نو به عرصه 
تفســیر و ترجمــه و موضوعات قرآنی گام 
برداشته اســت؛ امیدواریم که شهروندان 
فیروزکوه با حضور گسترده در این موسسه 

قرآنی بهره کافی را ببرند.

بهار قرآن در مؤسسه قرآن و عترت  نور العرش فیروزکوه
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پس از یک بررســي کوتاه در داخل 
و محله هاي مختلف شهر براحتي مي 
توان به این موضــوع پي برد که مردم 
هر شــهري چقدر به شهرشان اهمیت 
مي دهند!؟آیا مردم شــهر ما شهرشان 
را دوســت دارند؟ این پرسشي است که 
هر روز از خودم سوال مي کنم. ولي هر 
روز بیشتر از روز قبل به عنوان این متن 

اعتقاد پیدا مي کنم. 
شهر فیروزکوه با آب و هوا و فضاي 
طبیعي کم نظیر مــي توان گفت یکي 
از بهترین شــهرهاي اســتان تهران 
محســوب مي شود ولي مردم این شهر 
قدر داشته هاي خودشان را نمي دانند.

همیشــه طــي گپ و گفــت هاي 
متفاوت با قشــرهاي مختلف این شهر 
اعــم از تحصیل کــرده و افراد عادي 
همه بدون اســتثناء به ایــن موضوع 
اشــاره مي کنند که این شهر اینجور یا 
آنجور ولي هیچ کس از خودش ســوال 
نمي کند که من براي شــهرم چه کرده 
ام؟!تمــام مــردم از ارگان هاي دولتي 

بخصوص شــهرداري انتظار برآورده 
شدن خواسته هایشــان را دارند غافل 
از اینکه من به عنوان شــهروند کاري 
در جهت بهبود شرایط شهرم انجام مي 
دهم؟ این سوالي است که هر شهروند 
باید از خودش بپرسد.به هر گوشه اي از 
شهر که بنگرید مملو از زباله است!! این 
زباله ها را شهرداري مي ریزد یا ساکنین 
شــهر؟ جمع آوري زبالــه ها از وظایف 
شهرداري است. این ارگان سطل هایي 
را در سرتاســر شهر در نظر گرفته است 
که عملیات جمع آوري پسماند براحتي 
انجام شود. اما در این شهر حتي اگر یک 
چاله به اندازه کف دست وجود دارد مملو 
از زباله است اما بازهم شما حین خواندن 
این متن شاید بگویید شهرداري وظیفه 
دارد کــه همه این زباله ها را جمع آوري 
کند بلي من هم با شما هم عقیده هستم 

اما آیا ما وظیفه نداریم زباله نریزیم. 
جاي زباله هاي در دســت یا در خانه 
هاي ما فقط ســطل هاي زباله شهري 
اســت نه کف خیابان یــا جوي هاي 

خالــي از آب یا تکه زمین هاي بایر کنار 
ساختمان یا سطح شهرمان، آري من و 
شــما به عنوان یک شهروند وظیفه اي 
سنگین تر از پاکبانان شریف و زحمتکش 
شهرداري شهرمان داریم. هر یک از ما 
اگر عالقه اي به شهرمان داشته باشیم 
همانطور که منزل شخصیمان را عاری 
از زباله نگه مي داریم شهرمان را هم باید 
به همین میزان پاک نگهداریم. بیایید 
از همیــن امروز به ایــن فکر کنیم که 
همه دست در دست هم شهري عاری 
از زباله داشــته باشیم و با شعار »دست 
کم روزي یک زباله از زمین بردار« این 

امر را محقق کنیم.
تمنا شعبانی 

شــهرداری فیروزکوه به مناسبت 11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر جشن 
باشــکوهی به پاس خدمات صادقانه پرسنل واحد های مختلف منجله واحد های 

فضای سبز و خدمات شهری ترتیب داد.
خبر نگار جام جــم فیروزکوه: دکتر جعفر پــرج در این خصوص گفت: 

وجود نیروی انســانی خدوم و متعهد در هر نهادی سرمایه و دارایی اصلی آن ارگان 
محســوب می شــود. وی با اشاره به اینکه ایجاد شــرایط کاری مناسب و توجه به 
معیشــت پرسنل در افزایش راندمان کاری هر نهادی تاثیر گذار خواهد بود  تصریح 
کرد:بخش اعظمی از فعالیت های درون شهری شهرداری توسط نیروهای خدمات 

شهری انجام و بی شک این نیروهای خدوم نقش مناسبی در ترسیم چهره و سیمای 
مناسب شهری خواهند داشت. 

شــهردار فیروزکوه در پایان ضمن تشــکر از تمامی پرسنل شهرداری منجمله 
کارگران متعهد خدماتی یادآور شــد: امید می رود برگزاری چنین مراسماتی سبب 
ایجاد قوت قلب و نشاط درونی برای کارگران عزیز و خانواده های محترم آنها شود.

کارگران سرمایه واقعی شهرداری هستند

بحران آســیب اجتماعی جامعه آن قدر نگران 
کننده شــد کــه در این فصل، خبرنــگار جام جم 
فیروزکوه این بار به ســراغ اداره بهزیســتی رفت 
تا الگوی بهتر زیســتن برای شهروندان این خطه 
سرســبز را از نزدیک لمس کند و خسته نباشید به 
این عزیزان هموارگر راههای ناهموار گفته باشد.

خبرنگارجام جــم فیروزکوه: در همین 
راســتا فرصتی دست داد که با علی اصغر عمو زاده 
رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه، درباره 
تشریح عملکرد و مسائل و مشکالت این سازمان 

به گفتگو بنشینیم. 
رئیس بهزیســتی فیروزکوه بــا تاکید بر اینکه 
وظیفه و مســئولیت سنگینی بر عهده این سازمان 
اســت؛ تصریح کرد: بی شــک عمده ترین نهاد 
دولتی در جهت ســاماندهی طیف آســیب پذیر 

جامعه،سازمان بهزیستی است.
وی در ادامــه گفــت: بهزیســتی ســازمانی 
حمایتی وتخصصی و معتبر اســت که بر اســاس 
قوانین و مقررات موجود با ارائه خدمات اجتماعی، 
توانبخشی،پیشگیری ومشــارکت مردمی نقش 
بســیار مهمی در ارتقاء ســالمت اجتماعی و آگاه 
ســازی گروههای ذینفع در جهت شناخت نیازها 

و مشکالت دارد.
عموزاده با اشاره به اینکه هدف بهزیستی نباید 

محدود به مساعدت مالی شود؛ تصریح کرد: نکته 
مهم در این راستا» اصالح و تغییر نگرش « خانواده 
تحت حمایت و همچنین شناسایی نیازهای واقعی 
مددجویان و تالش برای رفع آنهاست.این رئیس 
کوشــا و مردمی در ادامه به گوشــه ای از خدمات 
ارائه شده به افراد تحت پوشش، جهت تنویر افکار 

شهروندان این گونه تشریح کرد:
- افتتــاح مرکز توانبخشــی دختران کم توان 

ذهنی باالی 1۴ سال
- افتتاح دو پایگاه سالمت اجتماعی 

- افتتاح مرکز مشــاوره و خدمات روانشناختی 

در شهرستان
- نظــارت مســتمر و مداوم اداره بهزیســتی 

شهرستان بر فعالیت کمپ ترک اعتیاد
- کلنگ زنی مجموعه نگهداری ســالمندان 
به مساحت 3۵00 متر با همت خیرین و مشارکت 

مردمی و اداره بهزیستی
 رئیس اداره بهزیســتی شهرستان فیرزکوه در 
ادامه این نشســت خاطر نشان ساخت: بودجه ای 
که دولت برای این نهاد تخصیص داده است برای 
انجام فعالیت هــای تخصصی کفایت نمی کند و 
در این بخش مشارکت نقدی و غیر نقدی مردمی 

کمک شــایانی در توســعه رفاه اجتماعی اقشار 
نیازمند و آسیب پذیر دارد. 

عمــوزاده در ادامه از حمایــت های صمیمانه، 
همکاری و تعامل سازنده همشهریان فیروزکوهی 
تشــکرو قدردانی کرد.وی در ادامه تصریح کرد : 
اورژانــس اجتماعی یکــی از برنامه های مداخله 
ای با هدف پیشــگیری از آســیب اجتماعی است 
که خدمات خــود را از طریق خط تلفن 123 ارائه 
می دهــد و در بحران های فــردی، خانوادگی و 

اجتماعی مداخله می کند. 
رئیس بهزیســتی بیــان کرد : شــهروندان 
فیروزکــوه می توانند خشــونت خانگی ،کودک 
آزاری، همســر آزاری و خودکشی را با کارشناس 

سامانه 123 در میان بگذارند. 
این مسئول متعهد و بومی منطقه در حاشیه این 
گفتگو، شهرســتان فیروزکوه را از نظر جو امنیتی 
و آســیب اجتماعی نسبت به شهرستانهای استان 
تهران، »شــهر پاک« نامید.سخن پایانی رئیس 
بهزیستی شهرســتان فیروزکوه: ما باور داریم که 
با همراهی و مشــارکت آگاهانــه مردم می توان 
بر تمام ســختی ها و مشــکالت فائق آمد؛ لذا با 
کمک و مشــارکت مردمی می توان چتر حمایتی 
این سازمان نسبت به خانواده های تحت حمایت 

را افزایش داد.

نقش مشارکت مردم در ارتقاء سالمت اجتماعی وآگاه سازی

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

شهري که مردمش دوستش ندارند

زمــان ایلکا  نتیجه و خروجی جلســه مورخ 22 
اردیبهشت شــورای اسالمی شــهر فیروزکوه را 

تشریح کرد.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: وی گفت: 
هماهنگونــه که شــهروندان محترم مســتحضر 
هستند جلســات هفتگی شــورای اسالمی شهر 
فیروزکوه در روزهای یکشــنبه و سه شنبه هر هفته 

از ســاعت 1۸ در محل شورای اسالمی شهر برگزار 
می شــود. رئیس شورای اسالمی شــهر ادامه داد 
:موضوع اجرای سیســتم فاضالب شهری »اگو« 
از مهمترین مباحث مطرح شــده هفته های گذشته 
شــورا بوده که طی جلسه یادشــده ،مجددا از صابر 
احمدی رئیس اداره آبفا شــهری و مشاورین طرح 
بــرای برنامه ریزی و اولویت بندی انجام این پروژه 

دعوت به عمل آمد. ایلکا با اشــاره به فرا رســیدن 
فصــل کاری و لــزوم بهینه ســازی روکش های 
آسفالت خیابان ها و معابر سطح شهر گفت:آسفالت 
خیابانهــای اصلی و فرعی و تعییــن اولویت برای 
انجام این مهم ،دستور دیگر جلسه شورای شهر بود.

 وی گریزی به آســفالت خیابان ۴۵ متری زد و 
تصریح کرد: با توجه به فقدان کمربندی مجزا برای 

هدایت بار ترافیکی به خارج از شــهر و واقع شــدن 
محــور ۴۵ متری هم به عنوان محدوده شــهری و 
هم شــریان ارتباطی استان های تهران و مازندران 
رایزنی های مناســب با اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای برای مشــارکت تقبل هزینه آســفالت و 
بهســازی روکش و روشــنائی  این خیابان از منابع 

دولتی انجام گرفته است. 

رایزنی شورای شهر و راهداری برای آسفالت خیابان ۴۵ متری
رئیس منطقه برق فیروزکوه منصوب شد 

طی مراسم رســمی در محل فرمانداری فیروزکوه ضمن 
تشــکر از زحمات چندین ساله هوشنگ داداش زاده، احمدیان 

رسما به سمت مدیربرق منطقه فیروزکوه منصوب شد.
خبرنــگار جام جم فیروزکوه: یک منبــع آگاه اداره 
برق فیروزکوه در خصوص پیشــینه خدمتی رئیس جدید برق 
فیروزکوه گفت: احمدیان قبل از سمت جدید خویش مدیر مرکز 
کنترل »دیسپچینگ«شهرســتان دماوند بوده است. فرماندار 
فیروزکوه نیز در این مراسم گفت :مدیران شهرستانی در صف 
اول ارتباط و خدمت رسانی به مردم هستند و باید از این فرصت 
برای تقرب هر چه بیشتر به درگاه الهی و کسب بیشتر رضایت 
مردمی اســتفاده کنند. وی گفت:خدمات شرکت توزیع برق با 

گستردگی و وسعت فراوانی همراه است که می توان گفت همه 
شهروندان مشترکین آن هستند.جمارانی بهره مندی از نعمت 
برق را همانند اکســیژن یکی از ضروریات زندگی بشر دانست 
و گفت: فرآیند پیچیده تولید انرژی برق، حساســیت نسبت به 
شــرکت توزیع برق را به عنوان یک دستگاه تاثیر گذار افزایش 
داده که نقش زمان و ســرعت عمل در ارائه خدمات توســط 
این دســتگاه تعیین کننده اســت. فرماندار با تقدیر از عملکرد 
شرکت توزیع برق شهرســتان فیروزکوه تصریح کرد: تامین 
بــرق مطمئن و توزیع آن، حاصــل همت متخصصان صنعت 
برق، تالش های شــبانه روزی کارکنان ،مدیران و همراهی 

مردم شهرستان می باشد.
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در ارتباط با پیگیری های به عمل آمده در خصوص پروژه انتقال صنوف آالینده 
و مزاحم شــهری شهرستان، ســید محمد کیا رئیس اتاق اصناف شهرستان در این 
خصــوص گفت: جلســه ای در مورخ ۹۸/2/۴با حضور هیات رئیســه اتاق اصناف 
شهرســتان و هیات مدیره اتحادیه های وابســته )اتحادیــه صنعتگران، اتحادیه 

تعمیــرکاران اتومبیــل، اتحادیه مصالح فروشــان( در محل دفتــر اتحادیه و اتاق 
شهرستان تشکیل گردید. 

خبرنگارجام جم فیروزکوه: وی گفت :در این جلســه ضمن انتخاب هیات 
مدیــره جدید جهت پیگیری روند اداری موجــود، مقرر گردید اتحادیه های مذکور 

هر چه ســریعتر نسبت به ثبت شــرکت تعاونی و معرفی اعضای آن به اتاق اصناف 
اقدام نمایند. ســید محمد کیا با اشاره به اینکه انتقال هر چه سریعتر صنوف آالینده 
در اولویت کارهای این اتاق می باشد تصریح کرد: از تمام مسئولین مربوطه و دست 

اندرکاران این کارگروه جهت همکاری صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد. 

موضوع انتقال صنوف آالینده، روی میز اتاق اصناف

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه 
در دیــدار با فیروزنیا، سرپرســت اداره حفاظت 
محیط زیســت فیروزکوه به بررســی وضعیت 

زیست محیطی این شهرستان پرداخت.
یوســفی جمارانی در این دیدار با اشــاره به 
اهمیت بحث محیط زیســت در تمام ســطوح 
گفت:  اقدامات و فعالیتهای خوبی در شهرستان 
از قبیل برخــورد با متخلفان و مباحث مربوط به 

محیط زیست  انجام شده است. 

وی با اشــاره بــه اهمیت آمــوزش و ترویج 
فرهنگ محیط زیستی گفت: اجرای برنامه ها و 
اقدامات موثر در تمام قســمتهای محیط زیست 
در شهرستان از اهمیت باالیی برخوردار است. 

وی با تقدیر از محیط بانان و حافظان طبیعت 
گفت: حمایت و حراســت از محیط زیست یک 
وظیفه همگانی و عمومی است و همه باید تمام 
تالش خود را در راســتای حفاظت و حراست از 

این موهبت الهی  به کار گیرند.

نقش غیر قابل انکار آموزش در حراست
 از محیط زیست 

ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
فیروزکوه گفت: اقدامات آبخیزداری که 
درسال گذشته در سطح حوزه های آبخیز 
این شهرستان اجرا شد، با اثربخشی خود 
توانســت تهدید ســیالبهای اخیر را به 

فرصت تبدیل کند.
خبرنگارجام جــم فیر وزکوه: 
جمشــید جویباری به بازدیدی که توسط 
بخشــدار مرکــزی فیروزکــوه و برخی 
از مســئوالن از پروژهــای آبخیزداری 
صورت گرفت اشاره کرد و افزود: اقدامات 
خوب انجام شــده در قالــب پروژه های 
آبخیزداری و ســازه های ایجاد شــده و 
اثر بخشــی این اقدامات در کنترل سیل 
و رســوب مورد توجــه و رضایت بازدید 
کنندگان قرار گرفت.وی به بیان اجرای 
پروژه های آبخیزداری در ســال گذشته 
پرداخت و اظهار داشــت: سال گذشته و 
از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی 3 

بند ســنگی-مالتی در حوزه آبخیز سله 
بــن به حجم 2020 مترمکعب و عملیات 
خاکی )احــداث تورکینســت( در حوزه 
آبخیز طرود به حجم 11 هزار مترمکعب 
و 3 هزارهکتــار عملیات حفاظت و قرق 
نیــز در ایــن دو حوزه آبخیز بــه مرحله 
اجرا درآمده اســت.جویباری درباره دیگر 
پروژه های اجرا شده در حوزه های آبخیز 

شهرستان فیروزکوه یادآور شد: در حوزه 
آبخیز انزها-آتشــان و از محل اعتبارات 
مدیریت بحران 10 بند ســنگی-مالتی 
به حجم 1۵ هزار مترمکعب احداث شد و 
در حوزه آبخیز درده-پیرده و از اعتبارات 
استانی ۷ بند ســنگی-گابیونی به حجم 

22۷۸ مترمکعب اجرایی شده است.
ایــن مقام مســئول در ادامه تصریح 

کرد: از آنجایی که اقدامات آبخیزداری با 
رویکرد جامع نگری در حوزه های آبخیز 
اجرا می شــود، اقدامــات تلفیقی و بهره 
گیری از روشهای بیولوژیکی و مکانیکی 
نقش مؤثری در تغییر رفتار ســیالب در 
پاییــن دســت و مناطــق خطرپذیر ایفا 
می کند که بر همین اســاس سال گذشته 
و از محل اعتبارات صندوق توســعه ملی 
1۵0 هکتار عملیات جنگلکاری در حوزه 

آبخیز سله بن انجام شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
فیروزکــوه تأکید کرد: اجرای پروژه های 
آبخیــزداری و آبخــوان داری عالوه بر 
کنترل ســیالب و رسوب، موجب تقویت 
منابــع آب زیرزمینی و بهبود پوشــش 
گیاهی شــده کــه با توجه بــه اهمیت و 
آثار مثبــت این اقدامات الزم اســت تا 
پروژه های آبخیزداری با سرعت بیشتری 

تداوم یابد.

اقدامات آبخیزداری تهدید سیالب را به فرصت 
تبدیل کرد

سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی شهرســتان فیروزکوه از تغییر و 
تحول مدیریت سینما آفرینش شهرستان 
فیروزکوه از ســید مهرداد حسینی به سید 

حسام الدین حسینی خبر داد.
خبرنگار جام جــم فیر وزکوه: 
امیر اســماعیل پور روشن سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرستان 
فیروزکوه ضمن اعــالم این خبر گفت :با 
توجه به رکود چندین ماهه فعالیت سینما 
آفرینش شهرستان صبح روز پنجشنبه 1۹ 
اردیبهشت ،جلسه ای با حضور براتی مدیر 
طرح سالم سینما ،مهرداد حسینی مسئول 
سابق ،سید حسام حسینی مسئول فعلی و 
بنده در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان برگزار و ضمن تشکر از زحمات 
ســید مهرداد حسینی ،مدیریت مجموعه 
ســینما آفرینش به ســید حســام الدین 
حسینی واگذار شد سرپرست اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان با اشاره به اینکه 
طرح سالم سینما ،طرحی کشوری برای 
دایر نمودن ســینما برای شهرستان های 
فاقد سینما می باشــد گفت :رایزنی های 
مناسب برای ســاخت سینمای دائمی در 

شهرستان انجام شده است. 
وی اضافــه کرد: طبــق رایزنی های 

صورت گرفته با اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی اســتان و تامین منابع آن مقرر 
شــده اســت با واگذاری زمینی از جانب 
شــهرداری، عملیات ســاخت سینمایی 
مســتقل برای شهرســتان آغاز شود. پور 
روشن تکمیل کرد: در صورت مطبوع واقع 
شدن این موضوع و هماهنگی شهرستانی 
بعد از گذشــت 12 سال ،مجموعه ساخته 
شده به دارایی های شهری تعلق می گیرد 
و جزو منابع پایدار شــهرداری محسوب 

خواهد شد.

مدیریت سینما آفرینش تغییر کرد

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه در 
نشســت  با مدیر حوزه و کارشناسان پیگیری حوزه 
فرمانداری گفت: در راســتای تحقق برنامه های 
تعریف شــده ســال جاری همراهی دستگاه ها و 

ادارات دولتی شهرستان ضروری است.
جمارانی با اشــاره به اینکه تــا کنون ۸0 پروژه 

برای ســال جاری احصا شــده است گفت: جذب 
سرمایه گذاریها، تحقق حجم عظیمی از پروژه ها و 
درآمدها برای شهرستان، برنامه های تدوین شده 

سال جاری است. 
وی تصریــح کــرد: اقدامات عمرانــی که در 
شهرســتان آغاز یا در حال اجرا هستند نیز از جمله 

مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. 
فرماندار در پایان خواستار پیگیری برنامه های 
تدوین شده توسط کارشناسان مربوطه شد و گفت: 
هماهنگی فرا بخشی بین مسئوالن فرصت خوبی 
برای تحقق شــعار سال است که باید از آن به نحو 

احسن بهره برد.

جذب سرمایه گذار؛ اولویتی برای فرماندار

به گزارش جام جم و بــه نقل از روابط عمومی 
بخشــداری ارجمند جلسه کمیته انطباق مصوبات 
شوراهای اسالمی روســتاهای بخش به ریاست 
حســن زاده، بخشدار ارجمند و با حضور نمایندگان 
دادگستری و شورای اسالمی شهرستان در محل 

بخشداری ارجمند برگزار شد.
به گزارش جام جم و بــه نقل از روابط عمومی 
بخشــداری مرکزی فیروزکوه همچنین جلســه 
کمیتــه انطباق مصوبات شــوراهای اســالمی 
روســتاهای بخش مرکزی به ریاســت حسینی 

بخشدار مرکزی و با حضور نمایندگان دادگستری 
و شــورای اسالمی شهرستان در محل بخشداری 
مرکزی برگزار شد. این جلسه مصوبات شوراهای 
اسالمی روســتاهای بخش مرکزی مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.

جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسالمی 
روستاهای  ارجمند
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بازار فیروزکوه، در انتظار 
قند و گوشت دولتی 

بعد از فراهم نمــودن مقدمات توزیع برنج و 
شــکر دولتی در بین صنوف شهرستان به نرخ 
مصوب دولتی برای ماه مبارک رمضان،ســعید 
کیانی رئیس اداره صمت شهرســتان فیروزکوه 
از آغاز توزیع گوشــت و قند دولتی در قالب طرح 
تنظیــم بازار و به منظــور افزایش قدرت خرید 

مردم خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: 
۴ تن گوشــت منجمد برزیلی از 2۸ اردیبهشت 
در بین کبابی ها و رســتوران داران شهرستان 

توزیع شد. 
کیانی با اشــاره به اینکــه ۸ تن قند مصرفی 
بــرای طرح تنظیــم بازار ماه مبــارک رمضان 
در نظر گرفته شــده اســت افــزود : توزیع این 
کاالی اساسی از روزدوشنبه 30 اردیبهشت به 
عاملیت های اســفندیار شهرک ولیعصر(،حاج 
میر حســین حســینی )خیابان پاســداران ( و 
درویشی)فروشــگاه لمون ( بــه قیمت مصوب 

دولتی آغاز شد.
 رئیس اداره صمت شهرســتان ضمن تشکر 
از اتاق اصناف فیروزکوه خاطر نشان کرد :هنوز 
گزارشــی از مبادی رســمی در خصوص اتمام 
برنج و شــکر در عاملین فروش واصل نشــده 
و در صــورت وصول رایزنی هــای الزم برای 
تخصیص ســهمیه ای دیگر برای شهرســتان 

انجام خواهد شد.

تأثیر فضای ســبز شــهری بر ارتقای کیفیت 
زندگی شهری

رشد ســریع شهرنشــینی و به دنبال 
آن افزایش مشــکالت زیست محیطی 
اهمیت مفاهیمی چــون کیفیت زندگی، 
برای مطلوبتر نمودن محیطهای مصنوع را 
نمایان نموده است. در این میان، فضاهای 
سبز شــهری دارای ویژگیهایی است که 
آنها را به فضاهای مناســبی برای ارتقای 
کیفیت زندگی انســان تبدیــل میکند. 
مکانهایــی مانند پارکها، درختان و آبها در 
شهر، خدمات زیستمحیطی، اجتماعی و فیزیولوژیکی را فراهم میکند که در زیست پذیر 
نمودن شــهرها اهمیت بســیاری دارند. این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که این فضا خود 
دارای ساختار و ویژگیهای کمی و کیفی مناسبی بوده که بتواند نقشهای واگذار شده و مورد 

انتظار را بخوبی ایفا کند.
فضای شهری، مکانهایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته، منحصر به جنبه 
کالبدی و فیزیکی نبوده و در حقیقت با حضور انســان و فعالیت اوســت که معنی مییابد. 
فضاهای شــهری قدمتی دیرینه در تاریخ شهرســازی داشته و در ادوار مختلف با اشکال 
گوناگون در شهرها حضور یافته و سبب شکلگیری بافت شهری در پیرامون یا بر حول محور 
خود گردیده اند.فضاهای سبز شامل درختان و گیاهان دیگر هستند که به عنوان ششهای 
شهر به کار گرفته میشوند، فعل و انفعاالت شهری فرآیندهای طبیعی را فراهم میکنند، به 
اصــالح اقلیم محلی کمک میکنند، فضاهای تفریحی را ایجاد میکنند و به عنوان ارتباط 

کاملی برای ساکنان شهر به دنیای طبیعی به کار میروند.
فضای سبز در شهرها به عنوان ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین 
دلیل فقدان آن به معنی عدم وجود سالمت و تندرستی در شهرها محسوب می شود. علیهذا  
توسعه فضای سبز شهری در شهری مانند فیروزکوه که وجود برخی از کارخانه های صنعتی 
باعث ایجاد آالینده های شیمیایی می باشد جهت حفظ سالمتی شهروندان الزم می باشد و 
جهت کاهش آلودگی های شیمیایی هوای شهردر کنار عواملی همچون ایجاد منابع گذران 

اوقات فراغت برای شهروندان ازجمله ضروریات زندگی شهرنشینی می باشد.
در جوامعی که به دلیل عدم تطابق دســتمزدها با قیمت ها و هزینه های زندگی نیاز به 
درآمد بیشتر و نیز کار بیشتری است زمان فراغت عماًل بلعیده می شود و شهرنشینان که 
ناگزیر پیوندهای خود را با طبیعت قطع کرده اند، حتی از نظر بهره مندی از فضای سبز داخل 
شهرها نیز در محرومیت کامل به سر می برند و این محرومیت برای گروه های کم درآمدتر 
به مراتب شــدیدتر اســت. به همین دلیل کســالت، ضعف اعصاب و کوتاهی عمر برای 
شهرنشینان بویژه برای طبقات فرودست امری اجتناب ناپذیر است.گذران اوقات فراغت 
در پارکها و بهره مندی از هوای مطبوع و دلپذیر آنها در کنار سایر امکانات فرهنگی، علمی 
و تفرجگاهی تنها به این دلیل که پارکها و فضاهای سبز شهری در برگیرنده اثرات تغییر 
فصول و حاالت متفاوت و زیبایی و خالقیت است، نه تنها باعث تقویت روحیه شهروندان 
می شود بلکه باعث به وجود آمدن امکانات متعدد با افق های وسیع برای هر فرد نیز می شود.
حسین مرادپور - خبرنگار روزنامه جام جم فیروزکوه

فرمانده پاســگاه دهستان حبله رود در مراســم جشن میالد کریم 
اهل بیت، حضرت امام حسن مجتبی )ع( که در روستای سیمین دشت 
برگزار شــد اعالم کرد: درشب های قدر مراقب منازل خود باشید؛ چرا 
که سارقان منازل از عدم حضور اهالی استفاده نموده و اقدام به سرقت 

می نمایند.  ســروان فیضی تاکید کرد: روســتاییان از نگهداری وجوه 
نقد بــا مبلغ باال در منازل خودداری نموده یا از امنیت مکان نگهداری 

آن مطمئن باشند. 
وی در مــورد خریــداران دوره گرد نیز گفت: گزارشــاتی مبنی بر 

سرقت لوازم و آهن آالت ســاختمانی توسط این افراد نیز واصل شده 
است.

 این مقام مســئول از همکاری شورا و دهیاری های دهستان حبله 
رود با پاسگاه نیروی انتظامی تقدیر کرد.

در شب های قدر مراقب منازل خود باشید

با توجه به تکمیل شدن ظرفیت واحد های 
مســکونی پروژه مســکن مهر واقع در دشت 
ناصر، احساس وجود خدمات عمومی از جمله 
رفت و روب معابر و دیگر امور خدماتی در آنجا 

ملموس تر می شود.
 معلوم نشــدن مســئول واقعــی اینگونه 
خدمات،مســئله را به مســئله ای حاشیه ساز 

تبدیــل کرده و روز بــه روز بر تعداد معترضین 
این چالش افزوده می شود. 

بسیاری از سکنه این منطقه نیز نبود مراکز 
خدماتــی ،رفاهی و مراکز فــروش را از دیگر 
مشکالت این منطقه می دانند. دکتر جعفر پرج 
شهردار فیروزکوه در گفتگویی با خبرنگار جام 
جم فیروزکوه ضمن تشــکر از صبر، شکیبایی 

و همراهی ســکنه محترم گفت: همانگونه که 
طی مکاتبات و مصاحبه های مختلف بیان شده 
موضوع انجام خدمات عمومی شــهری مانند 
نظافت معابــر و جمــع آوری زباله ها در حال 

حاضر جزو وظایف شهرداری نیست. 
وی با اشــاره به اینکه متاســفانه بسیاری 
از ســکنه محترم به قوانین اشــراف نداشته و 
شهرداری را مســئول اول و آخر این موضوع 
می دانند گفــت :تحویل تمام امــور خدماتی 

زمانی به شــهرداری مربوط می شود که تمام 
امور زیرساختی توســط نهاد هایی چون بنیاد 
مســکن آماده و در قالب صورتجلســه ای به 

شهرداری محول شود. 
شهردار فیروزکوه در پایان گفت :علی رغم 
عدم تحویل رســمی خدمات ایــن منطقه به 
شهرداری،شهر داری فیروزکوه به منظور رفاه 
حال شهروندان امور خدماتی را در این منطقه 

انجام می دهد.

دشت ناصر در کش و قوس 
شهرداری، بنیاد مسکن و 

راه و شهرسازی

خبر

7 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

فرمانــدار فیروزکوه گفت : 2۹کیلومتر از مســیر فیروزکوه - 
سمنان در حریم اســتان تهران و شهرستان فیروزکوه قرار دارد 
که 1۵ کیلومتر ابتدایی آن از منطقه امیریه به ســمت سمنان طی 
سال ۹۷ و دو ماهه سال ۹۸ تعریض و زیرسازی شده و به محض 

مساعد شدن شرایط آب و هوایی آسفالت خواهد شد. 
حدود یک کیلومتر از 1۵ کیلومتر این جاده معارضان شخصی 
دارد که طی چند روز آتی کارشناسان مربوطه با خریداری امالک، 
مشــکل را برطرف می کنند. طرح مطالعاتی قطعه دوم یعنی 1۴ 
کیلومتر باقی مانده نیز انجام شده و با تامین اعتبارات الزم اجرایی 
می شــود. محور فیروزکوه - سمنان به طول حدود ۸0 کیلومتر، 
به دلیل عرض کم و نداشــتن بسیاری از استانداردهای جاده ای 
فاقد ایمنی الزم اســت؛ این مســیر روزانه شاهد تردد کارکنان و 

کارگران واحدهای صنعتی استان سمنان یا دانشجویان از استان 
های شــمالی کشور و تهران است. وه گفت : 2۹کیلومتر از مسیر 
فیروزکوه - سمنان در حریم استان تهران و شهرستان فیروزکوه 
قــرار دارد که 1۵ کیلومتر ابتدایی آن از منطقه امیریه به ســمت 
سمنان طی سال ۹۷ و دو ماهه سال ۹۸ تعریض و زیرسازی شده 
و به محض مساعد شدن شرایط آب و هوایی آسفالت خواهد شد. 
حدود یک کیلومتر از 1۵ کیلومتر این جاده معارضان شخصی 
دارد که طی چند روز آتی کارشناسان مربوطه با خریداری امالک، 
مشــکل را برطرف می کنند. طرح مطالعاتی قطعه دوم یعنی 1۴ 
کیلومتر باقی مانده نیز انجام شده و با تامین اعتبارات الزم اجرایی 
می شــود. محور فیروزکوه - سمنان به طول حدود ۸0 کیلومتر، 
به دلیل عرض کم و نداشــتن بسیاری از استانداردهای جاده ای 

فاقد ایمنی الزم اســت؛ این مســیر روزانه شاهد تردد کارکنان و 
کارگران واحدهای صنعتی استان سمنان یا دانشجویان از استان 

های شمالی کشور و تهران است.

چهار بانده شدن محور فیروزکوه به سمنان 
در آینده نزدیک 

فرماندار فیروزکوه خواســتار اعمال مدیریت متمرکز در تنگه 
واشی شد.

مهدی یوسفی جمارانی در نشســتی با مدیر کل محیط زیست 
استان تهران گفت: یکی از راهبردها و هدفگذاری هایی که هم 
در سند توسعه برنامه پیش بینی شــده و هم با توجه به ظرفیت 
های طبیعی مناســب گردشگری در شهرســتان فیروزکوه با 
شناخت و آشنایی جامعه محلی و مردم استان همراه بوده، بحث 
گردشگری می باشــد. وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی 
کشــور یکی از بهترین راهکار ها برای ایجاد اشــتغال، رونق 
کسب و کار و درآمدزایی مردم منطقه صنعت گردشگری است 
که می توان با هزینه کمتری در مقایسه با صنعت و کشاورزی 
و با اســتفاده از ظرفیت های موجود زمینه ایجاد اشتغال و کار 
آفرینی  در حوزه گردشــگری را فراهم کرد. وی با ابراز نگرانی 
از اینکه گردشــگران در بعضی از نقاط گردشگری از مسئوالن 
جلوتر هســتند گفت: در برخی از نقاط گردشگری شهرستان 
شاهد حضور گردشگران بدون هماهنگی با متولیان این حوزه 
هســتیم که در صورت افزایش منجر به اتفاقات ناگوار خواهد 
شــد. وی افزود: برای اینکه بتوانیم بخوبی پذیرای گردشگران 

باشیم ایجاد زیر ساخت های مناسب و سازگار با محیط زیست، 
فرهنگ، اقلیم منطقه و مســائل فرهنگی و اجتماعی ضروری 
اســت. جمارانی موضوع اصلی در این جلســه را بحث منطقه 
اثر طبیعی ملی تنگه واشــی از نگاه محیط زیســت یا منطقه 
گردشگری تنگه واشی در اذهان عمومی عنوان کرد و گفت: در 
تنظیم اثر طبیعی و ملی هم به بحث گردشگری و هم به مسائل 
زیست محیطی توجه ویژه ای شده و در واقع نمی توان این دو 
موضوع را از هم جدا دانست. فرماندار نبود زیرساخت مناسب و 
امکانات برای گردشگران و عدم وجود امکانات مدیریت بحران 
را مشکالت این منطقه عنوان کرد و گفت: سال گذشته شاهد 
ســیالب در این منطقه بودیم که علی رغم اینکه ســیالب در 
داخل تنگه رخ نداد، اما مجبور به تخلیه 2000 خودرو از منطقه 

شدیم. 
نماینده عالی دولت فراهم نمودن فضای مناســب برای انتقال 
گردشــگران در مواقع بحرانی را ضروری دانست و گفت: یکی 
از دغدغه های مدیریت بحران شهرســتان ایجاد فضایی برای 
انتقال سریع گردشــگران به ارتفاعات است و به همین منظور 
با توجه به پیش بینی اعتبارات در شورای برنامه ریزی استان و 
با همکاری اداره منابع طبیعی پیگیر رفع مشکالت آبخیز داری 
در ارتفاعات هستیم. وی خواستار اعمال مدیریت متمرکز در آن 
منطقه شد و گفت: ایجاد زیر ساخت های مناسب از قبیل احداث 
سرویس بهداشتی، نمازخانه، مکانی برای عرضه محصوالت و 
ایجاد فضای امن در زمان وقوع ســیالب ضرورتی است که بر 
اساس پیش بینی های انجام شده از طریق تعیین مشاور طرح 
مطالعاتی پس از تایید در کارگروه شهرستان در کارگروه استان 

مطرح شد که متاسفانه با چالش هایی روبرو شده است.
*روســتاییان در ساخت و ســازهای خود موارد و 

الزامات قانونی را رعایت کنند
یوســفی جمارانی در ایــن بازدید گفت: حضور مســئوالن در 
روستاها و بررسی مشکالت و مسائل روستائیان راهکاری مهم 
و هدفمند در حل مشکالت روستاهاســت. فرماندار فیروزکوه 
حضور مسئوالن در میان مردم را یک وظیفه دانست و تصریح 
کرد: یکــي از ویژگي هاي اصلي که عامل رشــد، پیشــرفت، 
بالندگي و انقالب به شــمار مي رود، ارتباط مســتقیم مردم و 
مسئوالن است. وی گفت: جهت گیری اصلی  همه مسئوالن 
دولت در شهرستان در راســتای تحقق  شعار سال بوده وانتظار 
می رود  پیگیری مشکالت و انجام خدمات در روستاها مصداق 

این هدف باشد.
 وی با اشاره به شــرایط جوی ســال جاری که بر اثر سیالب 
خسارات جبران ناپذیری در نقاطی از کشــور رقم خورد گفت: 
از روستاییان این توقع را داریم که در ســاخت و سازهای خود 
همه موارد و الزامات قانونی را رعایت کنند. جمارانی ســاخت و 
ساز در حریم رود خانه ها را غیر قانونی دانست و افزود: بی تردید 
مقابله و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز نیازمند هماهنگی 
و تعامل همه دستگاه های متولی اســت. وی خاطرنشان کرد: 
بهتر است کشاورزان نســبت به بیمه باغ ها و محصوالت خود 
بموقع اقدام نمایند تا در این زمینه مشکلی برای دریافت خسارت 
نداشته باشند. کمبود آب شرب، حل مشکل اراضی ملی، افزایش 
محدوده روستا، نبود نظارت بر ساخت و سازهای روستایی و... از 
بحث هایی بود که در این دیدار مردمی بررسی و تصمیم هایی 

در خصوص آنها گرفته شد.
* نبود زیر ساخت مناســب، تنگه واشی را تا مرز 

بسته شدن کشاند!
فرماندار فیروزکوه گفت: اگر زیرساخت های تنگه واشی تامین 

نشود، امسال ورود گردشگر ممنوع می شود.
وی در جلسه ساماندهی منطقه گردشگری تنگه واشی )آبشار 
ساواشــی( ضمن تبریک ماه مبارک رمضان تصریح کرد: تنگه 
واشــی یکی از جاذبه های گردشگری شــناخته شده است که 
پیش از ایجاد زیرساخت ها مورد استقبال بسیاری از گردشگران 
قرار گرفته و منجر به بروز مشکالتی شده است. وی مشکالت 
ترافیکی برای محلیان روستای جلیزجند، خطرناک بودن منطقه 
در شرایط بحران و بروز حوادث طبیعی مثل سیالب را از جمله 
مسائلی اعالم کرد که می طلبد ایجاد زیرساخت های مناسب 
و ساماندهی این جاذبه مهم گردشگری تسریع شود. این مقام 
مسئول خاطرنشان کرد: شرایط نابســامان تنگه واشی همواره 
دغدغه مسئوالن در سنوات قبل نیز بوده، اما متاسفانه تا کنون 
هیچ اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته، لذا تمام اهتمام 

خود را در سال جاری به کار می گیریم تا ساماندهی منطقه انجام 
شود، در غیر این صورت از پذیرفتن گردشگر در منطقه معذوریم. 
نماینده عالی دولت در فیروزکوه تاکید کرد: با بارش های اخیر،  
سطح آب رودخانه تنگه واشــی به طور چشمگیری باال آمده و 
خطر بروز سیالب و حوادث مرگبار را افزایش داده است، بنابراین 
به منظور حفظ جان و امنیت شهروندان تا مساعد نشدن شرایط 

از حضور آنها جلوگیری خواهیم کرد.
 وی ضمن بیان اینکه ســاماندهی منطقه نیازمند همکاری و 
همدلی مسئوالن متولی بویژه اعضای شورای اسالمی روستا و 
دهیار جلیزجند است ابراز کرد: برنامه ریزی برای منطقه مذکور 
عالوه بر حل مشکالت روستائیان می تواند فرصت های شغلی 
بسیاری برایشان به همراه داشته باشد. فرماندار فیروزکوه افزود: 
پارکینگ باید به قبل از ورودی روســتا منتقل و ایاب و ذهاب 
گردشگران با وسایل نقلیه عمومی انجام شود. یوسفی جمارانی 
بیان داشت: احداث بازارچه موقت در پارکینگ فعلی که در آینده 
به عنوان پایانه وســایل نقلیه عمومی مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت می تواند اشتغال روستا را رونق دهد؛ البته سازه ها نباید به 

طبیعت آسیب بزنند و ساخت و ساز محسوب شوند.
* مهر ممنوعیت ساخت و ســاز در پرونده تعاونی 

چند منظوره رسالت
فرماندار فیروزکوه گفت: مصوبه شــورای اسالمی شهر مبنی 
بر فعالیت در زمینه ســاخت و ســاز به صورت مسکونی توسط 
شرکت تعاونی چند منظوره رسالت )جهاد کشاورزی( با توجه به 
واقع شدن زمین در حریم شهر فیروزکوه با رای اکثریت هیات 
تطبیق شهرستان لغو شد. مهدی یوسفی جمارانی در گفتگو با 
خبرنگاران گفت: در جلسه کمیته انطباق شهرستان فیروزکوه 
که 2۵ اردیبهشت ســال جاری برگزار شد، تمام فعالیت شرکت 

تعاونی چند منظوره رسالت )جهاد کشاورزی( در زمینه ساخت و 
ساز و تفکیک به صورت مسکونی، با رای اکثریت مغایر با قانون 

تشخیص داده شد. 
فرماندار فیروزکوه با اشاره به واقع شدن زمین مورد نظر شرکت 
تعاونی رسالت در حریم شهر فیروزکوه گفت: در این جلسه مقرر 
شــد تا این تعاونی از هرگونه ساخت و ساز و تفکیک به صورت 
مسکونی خودداری کند و در صورت مشاهده توسط شهرداری 
و جهاد کشاورزی جلوگیری و با متخلفین برخورد قانونی شود. 
وی به عدم اخذ مجوز و استعالم از دستگاه های خدمات رسان 
توسط این تعاونی اشــاره کرد و گفت: عدم پیش بینی کاربری 
زمین مورد نظر در طرح تفضیلی به عنوان زمین مسکونی یکی 

از ایرادات وارده به فعالیت این تعاونی است.
* ضرورت تامین زیرساخت های شهرک صنعتی 

علیدره برای تحقق رونق تولید
مهدی یوســفی جمارانی دردیدار با مدیرعامل شهرک صنعتی 
علیدره گفت: اســتفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در 
شــهرک صنعتی علیدره به منظور ایجاد فرصت های سرمایه 
گذاری و اشتغال بسیار ضروری است. فرماندار فیروزکوه گفت: 
با تامین زیرساختهای الزم در شهرک صنعتی علیدره می توان 
شاهد حضور بیشتر ســرمایه گذاران در این شهرستان بود. وی 
با تاکید بر احیای واحدهای تولیدی مســتقر و همچنین جذب 
سرمایه گذار در این شــهرک افزود: اساس کشور بر تولید است 
و امروز باید بــرای رونق تولید و تقویــت اقتصاد داخلی تالش 
کنیم. وی گفت: با همکاری و همدلی همه دستگاه های اجرایی 
شهرستان و بهره گیری از ظرفیتهای حمایتی امیدواریم در رفع 
مشکالت شهرک صنعتی علیدره تا جایی که در راستای قوانین 

و مقررات است اقدام نماییم.

فرماندار فیروزکوه خواستار شد؛

اعمال مدیریت متمرکز در تنگه واشی



موضــوع کمبود و عدم کفاف ســوخت 
ناوگان سنگین شهرســتان برای حمل به 
موضوع پر چالشــی برای رانندگان و قشر 
حمل و نقل شهرســتان تبدیل شده است 
و بســیاری از رانندگان ناوگان ســنگین 
شهرستان معتقدند سهمیه ماهیانه گازوئیل 
آنها که بر اساس مقایسه پیمایش مندرج در 
بارنامه محاســبه می شود برای حمل کاال 
مناسب نبوده و در کمتر از نصف ماه سهمیه 
آنان تمام و این موضوع سبب خلل در روند 
درآمد زایی و امرار و معاش آنها خواهد شد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: بهروز 
دانشی مدیر واحد تولیدی سیمان فیروزکوه 
در این خصوص به خبرنگار ما گفت :صنعت 
حمل و نقل یکی از پویاترین و درآمد زا ترین 

صنایع شهرستان محسوب می شود. 
وی ادامــه داد :واحــد هــای تولیدی 
،شرکت های حمل و نقل و رانندگان رئوس 
مثلث اقتصادی این مجموعه را تشکیل می 
دهند و بدون شــک پویایی هر کدام از آنها 

بر فعالیت سایرین تاثیر گذار خواهد بود. 
مدیر عامل سیمان فیروزکوه با اشاره به 
اینکه عدم کفاف ســهمیه گازوئیل ماهیانه 
ناوگان سنگین شهرستان موضوعی بحث 

برانگیز محسوب می شود گفت :با درک این 
موضوع جلسه مشترکی بین بنده ،مهندس 
یزدانی قائــم مقام محترم واحد ســیمان 
فیروزکــوه وســید احمد حســینی رئیس 
انجمن صنفی موسســات و شرکت های 

حمل و نقل تشکیل شد.
 وی ادامــه داد :با توجه به حساســیت 
موضــوع و نیز ایجاد خلــل در روند حمل 
بارهای تولید شــده به خصوص در مســیر 
فیروزکوه به تهــران، مراتب طبق گزارش 
مبسوطی به فرماندار شهرستان ارجاع داده 

شد. 
دانشی ضمن تشکر و قدردانی از اهتمام 
و پیگیری های مهدی یوســفی جمارانی 
تصریــح کــرد :درک مناســب فرماندار 
شهرســتان نســبت به اینکه عدم تحقق 
ســهمیه خارج از سهیمه مقرر شده ماهیانه 
می تواند رکود حمل و نقل ،؛تولید و به موازات 
آن اقتصاد شهرســتان را به همراه داشــته 
باشــد سبب شــد تا این موضوع به شرکت 
پخش فــرآورده نفتی ارجــاع و به موازات 
آن تصمیمــات مقتضی برای این مســئله 
مبذول شــود مدیر عامل سیمان فیروزکوه 
خاطر نشــان کرد: پیگیری این موضوع تا 

پاسی از شــب به طول انجامید و بحمد اهلل 
رایزنی ها مثمر ثمر واقع و دو جایگاه سوخت 
ســهمیه آزاد برای ناوگان سنگین در نظر 
گرفته شد عالی ترین مقام سیمان فیروزکوه 
ادامه داد :جایگاه های ســوخت بعثت واقع 
در شهرســتان دماوند و جایگاه سوخت تپه 
سیف واقع در جاجرود برای این موضوع در 
نظر گرفته شــد و رانندگان ناوگان سنگین 
می توانند در صورت اتمام ســهمیه ماهیانه 

خویش از سهمیه آزاد استفاده کنند . 
مظاهر فخرآور رئیــس انجمن صنفی 
رانندگان نیز گفت :میزان ســهمیه ماهیانه 
ناوگان سنگین بر اساس مسافت پیمایش 

شده مندرج در بارنامه محاسبه می شود.
 وی گفت :بر این اســاس باید به ناوگان 
تریلــی ماهی ۹000 لیتــر ،ده چرخ ۶000 

لیتر و ۶ چرخ ۴۵00 لیتر به صورت ماهیانه 
اختصاص یابد. 

فخــرآور گفت :خوشــبختانه پیگیری 
های مناســب انجمن صنفی موسسات و 
شــرکت های حمل و نقل و واحد تولیدی 
ســیمان فیروزکوه کار ساز واقع شده و با در 
نظر گرفتن جایگاه سوخت آزاد تا اندازه ای 

موانع پیش رو برداشته خواهد شد.
 سید احمد حسینی رئیس انجمن صنفی 
موسسات و شرکت های حمل و نقل نیز در 
تکمیل این موضــوع گفت :قیمت هر لیتر 
گازوئیل سهمیه روزانه ناوگان لیتری 300 
تومان و قیمت آزاد آن ۶00 تومان می باشد.

 وی تصریح کرد :امید واریم این موضوع 
سبب تسریع در روند حمل و نقل شهرستان 

شود.

2 جایگاه سوخت آزاد 

برای ناوگان سنگین
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ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی
اسباب جمع داری و کاری نمی کنی
چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی
حافظباز ظفر به دست و شکاری نمی کنی

نــادر بختیــاری، رئیس اداره ثبــت احوال 
شهرســتان فیروزکوه از واجدین شــرایط برای 
نمایندگی اداره ثبت احوال شهرســتان در دفتر 
پیشخوان دولت دعوت به همکاری نمود. وی به 
خبرنگارجام جم  فیروزکوه گفت :با توجه به اینکه 
بخشی از امور این نهاد دولتی به بخش خصوصی 
و دفاتر پیشــخوان دولت واگذار شده است،این 
نهــاد نیازمند یک نیرو به عنــوان مدیر فنی در 
انجــام انجام امور این اداره در دفتر پیشــخوان 

دولت می باشد.

 بختیاری اولویت نخســت بــرای مراجعه 
کننــدگان را مدرک کارشناســی و بومی بودن 
دانست و تاکید کرد:انجام کارهایی نظیر دریافت 
درخواست و انجام ســیکل مشخص و تحویل 
شناسنامه و کارت ملی هوشمند از جمله وظایف 

این فرد می باشد.
 ایــن مقــام مســئول در پایــان تصریــح 
کرد:واجدین شــرایط می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشــتر به اداره ثبت احوال شهرستان 

مراجعه نمایند.

دعوت به همکاری در اداره ثبت احوال 
فیروزکوه 

تصادف شــدیدی که 2۵ اردیبهشــت در محور سمنان فیروزکوه 
رخ داد، مــرگ در دم راننده هر 2 خودرو را رقم زد. 

رئیس پلیس راه اســتان ســمنان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس در تشــریح جزئیات این مطلب اظهارداشــت: ساعت 
20:20 چهارشــنبه 2۵ اردیبهشــت وقوع یک فقره سانحه رانندگی 
در جاده ســمنان - فیروزکــوه به مرکز فوریت های پلیســی 110 

اعالم شد. 
ســرهنگ »تقی کبیری« ادامه داد: در این سانحه که در کیلومتر 
10 این جاده رخ داد یک دســتگاه وانت نیســان از مقابل و به صورت 

شــاخ به شاخ با سواری پیکان بشدت برخورد می کند.
کبیری از فوت در دم هر دو راننده 3۸ و ۶2 ساله خبرداد و انحراف 

به چپ نیســان را علت بروز این سانحه مرگبار اعالم کرد.

تصادف مرگبار جان 2 راننده را گرفت

حبله رود یک قربانی گرفت
کانال تلگرامی دهســتان حبله رود از سقوط فردی در 
کیلومتر۵۹ راه آهن محدوده روســتای سیمین دشت و 

محمود آباد به رودخانه این دهستان خبر داد.
در دقایق نخســتین این رویداد این کانال تلگرامی از 
عدم مشخص بودن سرنوشت این فرد خبر داد و ساعاتی 
بعد این موضوع را تکمیل کرد و نوشت : جسد فرد سقوط 

کننده پیدا شــده و توســط عوامل امدادی بیرون کشیده 
شــده و جهت انجــام روال، به پزشــکی قانونی تحویل 

داده شد.
 اکبر اســفندیار رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
به خبرنگار جام جم فیروزکوه گفت :به دلیل بعد مسافتی 
هالل احمر شهرســتان با محل وقــوع حادثه عملیات 

بیرون کشــیدن پیکر متوفی توســط اهالی محلی انجام 
شد.

 وی ضمــن اعالم اینکه به محــض وصول این خبر 
عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شــدند در خصوص 
هویت فرد فوت شــده گفت :نام و نام خانوادگی فرد فوت 
شده »محمد رودگر«و نام پدر وی »رستمعلی« می باشد.

اردوی یک روزه به منظــور ایجاد انگیزه و 
تشویق قرآن آموزان این مرکز برگزار شد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: براساس 
این گزارش کــودکان این مرکز همراه مادران 

خود در پارک امیری فیروزکوهی یک روز شــاد 
و بیاد ماندنی داشتند. 

شــایان ذکر اســت دارالقــرآن کریم اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی با مدیریت مهرنوش 

ســیر درحال حاضر در رشــته های روخوانی 
وروانخوانی،صحت نماز، صحیح خوانی، قصه 
های قرآنی و آموزشــهای عمومی قرآن کریم 

فعالیت دارد.

اردوی یک روزه هنرجوی قرآنی برگزار شد 
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