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مردم فیروزکوه  بار دیگر 
حماسه آفریدند

ضرب االجل 15 روزه 
مدعی العموم به مسئوالن 

 ناحیه صنعتی 

طرح معامله قرن »خیانت 
قرن« است

بسیج عمومی برای اجرای طرح 
کنترل فشار خون

نشست خبری رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه به مناسبت آغاز »بسیج ملی کنترل فشار خون« 
با حضور خبرنگاران در سالن اجتماعات شبکه بهداشت این شهرستان برگزار شد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه : کرمانی، رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان فیروزکوه، درابتدای این 
نشســت خبری ضمن تقدیر و تشکر از خبرنگاران  رسانه هایی  که در این شهرستان فعالیت می کنند، به نقش رسانه 

در اطالع رسانی »کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون« اشاره کرد و گفت: یکی از ارکان مهم...

اعزام 800 زائر به 
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فیروزکوه

جام قهرمانی فوتسال ۹۸ در مجتمع پدیده فیروزه
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بخش دیالیز بیمارســتان 
امام خمینی )ره( راه اندازی 

شد
از  گام  اولیــن  در 
افتتاح بخش های ویژه 
بیمارستان امام خمینی 
)ره( فیروزکــوه بخش 
دیالیــز، بــا زیربنایی 
حدود 300 متر مربع در 
تاریــخ 4 خرداد  افتتاح 

شد.
 خبرنــگار جام جــم فیروزکوه: دکتر 
خسروی، رئیس بیمارســتان امام خمینی در این 
خصوص گفت: این بخش شــامل سالن بیماران، 
اتاق R/O، اتاق استراحت پرسنل، اتاق بیماران، 
انبــار، و ... می باشــد. وی اضافه کرد: در ســالن 
بیماران ظرفیت قرارگیری 7 تخت بیمار قرار دارد 
کــه در حال حاضر با 4 تخت و 4 دســتگاه دیالیز 
فعال بــه 16 نفر از بیماران دیالیزی شهرســتان 
فیروزکوه خدمت رسانی می شــود. گفتنی است 
پیشــتر، این بخش با زیربنایی حدود 40 متر مربع 

فعالیت می کرد.

شــهدای  المان  احداث 
گمنام در پارک شــهدای 

شهر ارجمند 
یکی از مهم ترین پروژه های شاخص عمرانی 

شهر ارجمند المان شهدای گمنام می باشد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری ارجمند، 
ربابه ارجمندی، شهردار ارجمند از طراحی المان با 
رعایت طراحی معماری ایرانی اسالمی، با در نظر 
گرفتن هویت فرهنگی مناســب خبر داد و گفت: 
المان شهدای گمنام با طرح اسالمی یا  گره چینی 
ایرانی با طرح گل الله و پرچم جمهوری اسالمی 
ایران و با اعتباری بالغ بر ۵00 میلیون ریال هزینه 
خواهد شــد. وی گفت: در آینده نزدیک این  پروژه 

تکمیل و مورد بهره برداری قرار  خواهد گرفت.

اسکندری جایگزین کیانی 
می شود 

بتول کیانی که خبر  نهایی شــدن اســتعفای 
خویش از پنجمین  دوره شورای اسالمی شهر را به 
منظور نامزدی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی رســما تایید کرد از دیدار دوجانبه 
خود با عضو علی البدل شورای پنجم  به منظور هم 

اندیشی و انتقال تجارب خبر داد.
خبرنگار جــام جم فیروزکــوه: بعد از 
افزایــش زمزمه های اســتعفای بتــول کیانی به 
مــوازات آن زمزمه هــای فراوانی در شــهر مبنی 
بــر کناره گیری دانیال اســکندری از پذیرش  این 
سمت به نفع نیما ســراج، رئیس و عضو کارکشته  
چهارمین دوره شــورای اسالمی شهر با داشتن دو 
مدرک  کارشناسی ارشد عمران و مدیریت شهری 

به گوش می رسید.
 اســکندری نیر در آخرین مکالمه تلفنی خویش 
با خبرنگار فیروز پرس از حضور احتمالی خویش در 
ترکیب شورای پنجم خبر داده و تایید این موضوع 
را به مشــورت و تامل بیشتر گره زده بود اکنون که 
خبر اســتعفای بتول کیانی رسما تایید شده است، 
انتشار عکس فوق نیز حاکی از حضور صددرصدی 
دانیال اســکندری در ترکیب شورای پنجم  است 
نبود تخصص مدیریت شهری، عمران  و حقوقی در 
ترکیب پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصلی 
تریــن ایراد این نهاد مبتنی بر رای مردم بوده که با 
گذشــت هر چه بیشــتر زمان خالء اعضایی چون 
مهندس نیما ســراج و مهدی فخرآور  بیشتر  حس 
می شــود. گفتنی اســت  تخصص حقوقی مهدی 
فخرآور در دوره چهارم ســبب شده بود که موضوع 
تملک زمین های حریم پروژه معبر 18 متری بدون 
طــرح کوچکترین دعوایی در مراجع قضایی انجام 

شود.

قاســم میرزایی، نماینده حوزه انتخابیه در صدر هیاتی از مســئوالن شهرســتان 
فیروزکوه از روستاهای شادمهن، اهنز و لزور  بازدید کرد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی طی نشســتی با اهالی، شــورای اسالمی و 
دهیار روســتای  شادمهن که در تاریخ 7 خرداد جاری برگزار شد از مشکالت آنها جویا 

شد و وعده مرتفع نمودن آن را داد. مشکالتی نظیر عدم آنتن دهی همراه اول در بعضی 
نقاط روستا، احداث جاده بین مزارع، تسریع در انجام بازنگری طرح  هادی در روستاهای 
شادمهن مطرح شد کمک جهت مرمت سالن ورزشی، مجوز روشنایي و فاز شب برای 
میدان شــهدا، تخصیص کنتور آب و برق به ساختمان های جدید االحداث در طرح  از 

جمله مشکالتی اهالی روستای اهنز بود مقصد آخر میرزایی نیکو روستای لزور بود که 
اهالی، دهیار و شــورای اسالمی این روستا نیز مشکالتی چون ضعیف بودن اینترنت 
همراه اول، تعیین تکلیف واگذاري منطقه گردشگري سد سیاهرود گالیه از عدم توزیع 

کاالی دولتی در بخش ارجمند را از جمله مشکالت عدیده این روستا دانستند.

بازدید نماینده مجلس از روستاهای بخش ارجمند

نشست خبری رئیس شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان فیروزکوه به مناسبت آغاز 
»بســیج ملی کنترل فشار خون« با حضور 
خبرنگاران در ســالن اجتماعات شــبکه 

بهداشت این شهرستان برگزار شد. 
خبرنگار جام جــم فیروزکوه : 
کرمانی، رئیس شــبکه بهداشت و درمان 
شهرستان فیروزکوه، درابتدای این نشست 
خبری ضمن تقدیر و تشــکر از خبرنگاران  
رســانه هایی  که در این شهرستان فعالیت 
می کنند، به نقش رســانه در اطالع رسانی 
»کمپین بســیج ملی کنترل فشار خون« 
اشــاره کرد و گفت: یکی از ارکان مهم این 
طرح ملی، اطالع رســانی الزم نســبت به 
بیماری فشــار خون و عواقب این بیماری 
است تا از طریق حساس کردن مردم، توجه 
همگان جهت بررســی میزان فشار خون 

خود، جلب شود.
کرمانی در ادامه بیان کرد و گفت: رویکرد 
وزارت بهداشت با اولویت پیشگیری است 

و طرح بســیج ملی کنترل فشار خون نیز در 
همین راســتا در کشور برگزار می شود. وی 
اظهار داشــت: گروه هــدف در این طرح، 
همه افراد 30 ســال به بــاال و گروه های 
سنی می باشد که در سامانه یکپارچه سیب 
ثبت شــدند. وی افزود: عدم آگاهی مردم از 
بیماری فشار خون، معضلی بزرگ است که 
باید همه تالش کنیم تا بسیج عمومی برای 
اجرای موفق طرح کنترل فشــار خون در 

شهرستان فیروزکوه شکل گیرد.
کرمانی، فشــار خون بــاال را از جمله 
مهمتریــن عوامل خطــر و تهدیدکننده 
ســالمت مردم و مرگ زودرس ناشــی از 
سکته های قلبی و مغزی دانست و تصریح 
نمــود: افزایش آگاهی و ســواد ســالمت 
جامعه، شناسایی و کشف موارد فشار خون 
باال، با اطالع رســانی به جوامع مردمی، از 
اهداف برنامه بسیج ملی کنترل فشار خون 
باالست. رئیس شــبکه بهداشت، بخوبی 
تحلیل کرد: ســالمندان بــه دلیل کهولت 

سنی، به مراتب بیشتر مراقب سالمت خود 
هســتند؛ نگرانی ما سالمت جوانان است؛ 
وی در ادامــه از افزایش نگران کننده و بی 
ســابقه بروز بیماریهای قلبی و ســکته در 
جوانــان خبر داد که باید هر چه زودتر برای 
این معضل، چاره اندیشی شود. درادامه  این 
نشســت خبری، طهماسبی، معاون شبکه 
بهداشت شهرستان فیروزکوه فشارخون را 
یکی از معضالت جامعه دانست و بیان نمود: 
با اقدامات انجام شده در سال های گذشته، 
مســیر بیماری ها از بیماریهای واگیردار به 

بیماری های غیرواگیر تغییر یافته است.
وی افــزود: در همیــن راســتا وزارت 
بهداشــت به دنبال این است که در رابطه 
با بیماری های غیرواگیر پیگیری کند که در 
این بین، بیشترین بار مربوط به بیماری های 
»قلبی – عروقی«اســت و فشــار خون به 
عنــوان یکی از علل اصلــی بیماری های 
»قلبی - عروقی«می باشــد. طهماســبی 
هدف از اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار 
خون را شناسایی، کنترل و درمان مبتالیان 
به فشــار خون باال ذکر کرد و  بیان داشت: 
در شهرستان فیروزکوه  با اجرای طرح های 

مختلف در شــبکه بهداشــت، پتانســیل 
شناســایی و کنترل و درمان فشار خون باال 
وجود داشته و همچنین در حال انجام است.

معاون شبکه بهداشــت با اشاره به این 
نکته که متاســفانه ۵0 درصد از مرگ و میر 
به دلیل مشــکالت قلبی و عروقی و فشار 
خون است خاطر نشان ساخت: خوشبختانه 
این بیماری قابل کنترل اســت. وی بیان 
کــرد: تنها راه تشــخیص بیماری فشــار 
خون، اندازه گیری منظم آن اســت و مردم 
می توانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع 
سالمت، پایگاه های بهداشتی و خانه های 
بهداشت در این شهرستان )توسط کارکنان 
بهداشت و افراد دوره دیده( از وضعیت خود 
آگاه شوند.طهماسبی عنوان کرد: طرح ملی 
بســیج کنترل فشار خون، از27 اردیبهشت 
تــا هفته دوم خرداد 98 با اطالع رســانی و 
آگاه سازی مردم، انجام خواهد شد و از نیمه 
دوم خرداد 98، عملیات اجرایی ســنجش 
فشار خون شــروع می شود و تا پایان هفته 
دوم تیر ادامه خواهد یافت . طهماســبی در 
جمع خبرنگاران شهرســتان فیروزکوه با 
اشــاره به اجرای بســیج ملی کنترل فشار 

خون - همزمان در سراســر کشور - اظهار 
داشت: این طرح در سه فاز از 27 اردیبهشت 
لغایــت 1۵ تیــر 98 در فیروزکــوه  به اجرا 
گذاشته شده است.وی خاطر نشان ساخت: 
دو ایســتگاه ثابت در شــهر )میدان معلم و 
روســتا ی ارجمند(  با کادر آموزش دیده  و 
همچنین پنج ایستگاه سیار جهت شناسایی 
مبتالیان به فشار خون در طرح بسیج ملي 
کنترل فشــار خون در طول اجراي طرح در 
شهرستان، فعالیت خواهند کرد و امیدواریم 
که با اجرای بسیج ملي فشار خون، موجب 
نهادینه شــدن فرهنــگ خودمراقبتي و 
ارتقاء سواد سالمت باشیم. در این کمپین، 
شناسایی مبتالیان به فشار خون  باال از سه 
طریق خود مراقبتی، پایگاه های ســالمت 
و ســامانه ســیب انجام  می شود.در همین 
راســتا، یــک درگاه اینترنتی بــه آدرس 
salamat.gov.ir تعریف شــده که 
اطالعات افراد با ثبت فشار خون خود حتی 
از منزل، در این درگاه و در سامانه ملی ثبت 
شده و اگر فردی در معرض فشار خون باال 
باشــد، به وی اطالع داده می شــود که چه 

اقداماتی انجام دهد.

بسیج عمومی برای اجرای طرح 
کنترل فشار خون

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

جلسه آموزشی بســیج ملی فشار خون 
باال جهــت مراقبین ســالمت پایگاه ها و 

خانه های بهداشت برگزار شد.
فیروزکوه:  خبرنگار جام جــم 

جلســه آموزشی »بســیج ملی فشار خون 
بــاال«  جهت 30 نفر از مراقبین ســالمت 
پایگاه ها وخانه های بهداشــت در ســالن 
اجتماعات شــبکه بهداشت برگزار گردید. 

در این جلسه کارشناس واحد بیماری های  
غیر واگیر در خصوص کلیات اجرای برنامه، 
گروه هــدف، زمان اجــرای برنامه، نحوه 
اجــرای برنامه، راهکارهای پیاده ســازی 

الکترونیک بســیج ملی کنترل فشار خون 
باال، اقدامات بعدازاندازه گیری فشارخون و 
ثبت خدمت، محتوای آموزشی فشارخون، 
روش های کنترل فشارخون باال، ضرورت 

انجام کالیبراســیون دســتگاه های اندازه 
گیری فشارخون وشاخص های مورد انتظار 
و... توضیحات مبسوطی  را ارائه نموده و به 

سواالت شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

برپایی جلسه آموزشی بسیج ملی فشار خون باال 
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خبرنگار جام جم فیروزکوه: وقوع یک ســانحه 
رانندگی: یک دستگاه کامیون ۵ خرداد در محور فیروزکوه به 
تهران، نرسیده به ورودی شهر آبسرد واژگون شد، خوشبختانه 

این  سانحه تلفات جانی نداشت. 
طرح جمع آوری کتب قرآن و ادعیه فرسوده شهر 
فیروزکوه و ارســال به شــهریار: طی فراخوانی که در 
ســنوات اخیر مبنی بر جمع آوری کتب قرآن و ادعیه فرســوده 
و غیر قابل اســتفاده از طرف اداره اوقاف شهرستان فیروزکوه، 
صــورت گرفت، طی روزهای اخیر  نزدیک به 3 هزار جلد از این 
کتب دینی و مذهبی به امامزاده  هادی علیه الســالم شهرستان 
شــهریار، ارسال شد تا در فرایند خمیر شدن و استفاده مجدد از 

کاغذ آنها قرار بگیرد.
جلسه ســتاد ساماندهی ساخت و ساز غیرمجاز 
فیروزکوه برگزار شد: جلسه ستاد ســاماندهی ساخت و 
ســاز غیر مجاز شهرستان فیروزکوه به ریاست  معاون عمرانی 
فرمانــداری و بــا حضور مســئوالن ذیربط روز یکشــنبه در  

فرمانداری برگزار شد.
یک افتخار هنری برای شهرستان: سعید سنگسری، 
نوازنده تمبک، دف و متخصص در نواختن سازهای کوبه ای که 
ســابقه همکاری با گروه موسیقی »رود «به سرپرستی »مجید 
درخشــانی « و خوانندگــی »بابک  کاردگــر « را در کارنامه 
هنری خویش دارد؛ به سمت رئیس انجمن موسیقی شهرستان 

پاکدشت منصوب شد.
تخریب یــک واحد دامــداری غیــر مجاز در 
فیروزکوه: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
فیروزکوه گفت: یک واحــد دامداری غیر مجاز در عرصه های 

منابع طبیعی روستای سله بن فیروزکوه تخریب شد.
مناسب واقع شــدن توزیع اقالم دولتی از منظر 
امام جمعه شهرستان: رایزنی های مناسب  اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرســتان با نهاد های فرادســتی و همکاری 
مناســب اتاق اصناف در فراهم آوردن زمینه و بستر توزیع اقالم 
دولتی نظیر قند، شــکر، برنج و گوشت یکی از بحث های طرح 
شــده در نماز جمعه اخیر شهرســتان به امامت حجت االسالم 

امیری ارجمند بوده است.
 امام  جمعه شهرســتان در خطبه های پیــش از نماز جمعه 
اقدامات مناســب دو نهاد ذکر شــده را در افزایش قدرت خرید 
مردم در تامین کاالهای اساسی به فال نیک  گرفته واز تریبون 
رسمی این آیین عبادی از دست اندرکاران آن تشکر و قدردانی 

نمود.
معرفی سرپرســت جدید دهیاری روستای نام 
آور: حکم سرپرستی دهیاری روســتای نام آور چهارم خرداد 

ســال جاری اهدا شــد. عادل عرب به عنوان سرپرست جدید 
دهیاری روستای نام آور با حکم بخشدار مرکزی معرفی گردید.

مدیــر آموزش و پرورش فیروزکوه از مدرســه 
ابتدایی ابوعلی سینا شــهرک دشت ناصر بازدید 
کرد:  محمدرضــا بنار، مدیر آموزش و پــرورش با حضور در 
مدرسه ابتدایی ابوعلی سینا، از وضعیت کلی مدرسه بازدید کرد. 
مدیر آموزش و پرورش در گفت و گو با مدیر مدرسه ابوعلی سینا 
خاطر نشــان کرد: وضعیت خاص مدرسه ابوعلی سینا به جهت 
مختلط بودن آن بسیار حساس است؛ مسئولیت مدیر، معاونان 
و معلمان این مدرســه نسبت به ســایر مدرسه ها، بسیار باالتر 
است. بنار افزود: بروز مشکل در بسیاری از موارد به علت کمبود 
نظارت صورت می گیــرد، بنابراین بهترین راه برای جلوگیری 
از اتفاقات پیشــگیری است؛ انتظار داریم کادر آموزشی و اداری 
این مدرسه توجه ویژه ای به امر نظارت در مدرسه داشته باشند.

۲۰ طرح اشــتغال فراگیر روســتایی تصویب 
شد: جلسه کارگروه اشــتغال شهرستان فیروزکوه به ریاست 
فرماندار فیروزکوه و با حضور مدیران بانک ها و دســتگاه های 
اجرائی شهرستان در محل فرمانداری 20 طرح اشتغال فرا گیر 

روستایی تصویب شد. 
بازدید بخشــدار مرکزی فیروزکوه از پروژه خط 
انتقال آب شرب روســتای امین آباد: بازدید از پروژه 
خط انتقال آب شــرب روســتای امین آباد 7 خــرداد جاری در 
روســتای امین آباد انجام شــد. این بازدید به جهت بررســی 
مسائل و مشکالت انتقال آب شرب روستای امین آباد با حضور 
بخشــدار مرکزی، معاون عمران فرماندار و سرپرست اداره آب 

و فاضالب روستایی شهرستان فیروزکوه انجام شد.
تحویل و رها ســازی یک راس بره وحشــی در 
فیروزکوه: سر پرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
فیروزکوه از تحویل و رها ســازی یک راس بره وحشی در این 

شهرستان خبر داد.
حادثه در محــور تهران - فیروزکوه: واژگونی یک 
دســتگاه سواری تاکســی پژو در محور تهران - فیروزکوه حد 
فاصل روستای سیدآباد و ســربندان منجر به مصدومیت یک 

نفر شد.
بررســی مصوبات شــوراهای اسالمی بخش 
مرکزی: جلسه انطباق مصوبات شوراهای اسالمی روستاهای 
بخش مرکزی 8 خرداد امسال در این اداره در حال برگزاریست.

جلسه انطباق مصوبات شــوراهای اسالمی روستاهای بخش 
مرکزی به ریاست ســید روح اله حسینی، بخشدار مرکزی و با 
حضور نماینده دادگستری و نماینده شورای اسالمی شهرستان 

فیروزکوه در بخشداری مرکزی برگزار شد.

همزمان با مساعد شدن اوضاع جوی و آغاز فصل کاری عمرانی جعفر پرج، شهردار 
فیروزکوه از آغاز فعالیت عمرانی و اجرایی شهرداری فیروزکوه خبر داد.

خبرنــگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: موضوع احــداث پارک بانوان برای 
اســتفاده و بهروری راحت تر از امکانات شــهری از دیرباز جزو مطالبات بانوان محترم 

قلمداد شده که با تصویب شورای اسالمی شهر و ارجاع به شهرداری کلنگ ساخت آن با 
حضور فرماندار شهرستان به زمین زده است. پرج با اشاره به اینکه این  فضای تفریحی در 
زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع بنا خواهد شد افزود: این پارک دردشت ناصر واقع شده 
و امیدواریم بعد از افتتاح رسمی شاهد استقبال بانوان باشیم. شهردار فیروزکوه به دیگر 

پروژه های عمرانی شــهر اشاره  کرد و گفت: زیرسازی جهت قیرپاشی وآسفالت الین 
برگشت خیابان شهید فامیلی در شرف انجام بوده و بعد از انجام این مهم  پرونده آسفالت 
خیابان شهید فامیلی بسته خواهد شد. وی در پایان خاطر نشان کرد: ادامه بازسازی پیاده 

رو، معابر و شروع الیروبی رودخانه شهر از  دیگر اقدامات شهرداری خواهد بود. 

3عملیات عمرانی شهرداری فیروزکوه قوت گرفت 
ضمیمه رایگان 

روزنامه درشهرستان 
فیروزکوه

چند خط خبر

خبرنگار جام جم فیروزکوه: فرماندار 
فیروزکوه در پیامی از حضور گســترده مردم در 
راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد و این مراسم 
را صحنــه نمایش آزادی خواهــی ملت ایران 

دانست.
یوسفی جمارانی در این پیام آورده است:

یک بار دیگر در جمعه پایانی ماه ضیافت الهی 
که توسط بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام 
خمینی)ره( به روز جهانی قدس نامگذاری شده 
اســت، تجلیگاه آزادی خواهی مردم شــریف 
ایران اســالمی و ســایر ملت های مســلمان و 

آزاده جهــان گردید و فریاد دفاع از مردم مظلوم 
و ستمدیده فلســطین و اعالم خشم و انزجار از 
جنایــات بی رحمانه رژیم غاصب و کودک کش 
صهیونیســت، در همایش عظیم یوم اهلل قدس 
طنین انداز شــد.مردم عزیز و همیشه در صحنه 
کهن دیار فیروزکوه نیز همگام با آحاد مردم ایران 
اسالمی، با حضور متحد و دشمن شکن خویش 
در راهپیمایی روز قدس، بار دیگر ایســتادگی و 
عزت طلبی خویش را در راه تحقق آرمان اصیل 
و مقدس رهایی قدس شریف به نمایش گذاشته 
و 10 خرداد را به روز ماندگار و جاودان دیگری در 

تاریخ پرتاللو انقالب شکوهمند اسالمی ایران 
تبدیل نمودند.

اینجانــب بر خــود وظیفه می دانم از شــما 
مردم مومن و انقالبی شهرســتان فیروزکوه که 
در واپســین جمعه ماه مبــارک رمضان با خلق 
حماســه عظیم دیگری در راهپیمایی روز قدس 
شــرکت نمودید کمال تشکر و قدرداني را نموده 
و از خداونــد متعال قبولی طاعــات و عبادات و 
توفیق روز افزون همگان را در پرتو منویات رهبر 
معظم انقالب اســالمي )مدظله العالي( مسئلت 

می نمایم.

قدردانی فرماندار از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس

طرح معامله قرن »خیانت قرن« تلقی می شود.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: حجت االسالم سید مهدی 
امیری ارجمند در خطبه های عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه 
فیروزکوه با اشــاره به چهل و یکمین ســال برگزاری روز قدس 
اظهار کرد: راهپیمایی در روز قدس جزو عبادات است و دشمنان 
از حضور مردم هراس دارند، این روز، روز لبیک گفتن به خواست 

امام خمینی )ره( برای فریادرسی فلسطین مظلوم است.
وی گفت: ســال 1948 بنای انگلیس و اســتکبار بر این قرار 
گرفت که بــرای تاراج ثروت منطقه یک غده ســرطانی به نام 

اسراییل در منطقه مستقر کند.
امیــری ارجمند با اشــاره به طرح معاملــه ننگین قرن گفت: 
اســتکبار و ایادی آن می خواهند با طرح ایــن معامله، قبله اول 
مســلمین را مرکز توطئه قرار دهند، بنا بر این است که حماس و 
نیروهای مقاومت را خلع ســالح کنند و سرزمین آوارگانی را که 
به کشــورهای دیگر رانده شدند برای همیشه غصب کنند، امروز 
امید فلســطینیان به ایران است و این چیزی جز خواست و اراده 

خداوند نیست.
وی افــزود: موضــع ترامپ در قبال ایران و عقب نشــینی از 
موضع جنگ طلبانه و تهدید،  نشــان از افول قدرت آمریکاست، 
مقام معظم رهبری فرمودند که دشــمنان ما بهتر از هرکسی می 
دانند که ما نیازی به سالح اتمی نداریم چون دین ما اجازه چنین 

کاری نمی دهد.
خطیب نماز جمعه فیروزکوه گفت: امروز با تاکتیک و شــعار 
مذاکــره می خواهند راهبرد  خود را پیاده کرده و مردم را از میدان 
خارج کنند و بین مردم و رهبری فاصله بیندازند، قدرت موشــکی 
ما باعث اقتدار ایران اســالمی اســت و این موضوع به هیچ وجه 

قابل مذاکره نیست.
وی ادامه داد: مذاکره با آمریکا ســم مهلکی اســت، استکبار 
جهانــی و متحدان آنها ســالح اتمی دارند و ایران را از داشــتن 
قدرت موشــکی کــه ضامن حفظ امنیت و وجهــه دفاعی دارند 

منع می کنند.
وی در ادامه با اشاره به قیام مردم قزوین گفت: قیام 1۵ خرداد 
نقطه آغاز انقالب اســت و پیروزی انقــالب نتیجه و خونبهای 

شهدای این قیام است.
امیری ارجمند با اشــاره به شهادت امام جمعه کازرون یادآور 
شــد: تفکری که امام جمعه کازرون را به شهادت رساند دنباله رو 
همان تفکری اســت که شمشیر را هنگام نماز در مسجد به فرق 

امیرالمؤمنین کوبید.
وی بــا اشــاره به برخی ســخنان مطرح شــده در جامعه در 
خصوص اختیارات ریاســت جمهوری بیــان کرد: عده ای هنوز 
دنبال این هســتند کــه اختیارات رئیس جمهــور را زیاد کنند و 
توجیهشان این است که چون مطالبات مردم زیاد است باید برای 

برآورده کردن این خواسته اختیارات رئیس جمهور زیاد شود.
وی بــا انتقاد از عملکــرد دولت گفت: کدام خواســته مردم 
را بــرآورده کردید؟ تجربه چند ســال گذشــته نشــان داد اگر 
همــه اختیارات رهبری را هــم به آنها بدهند هیچ مشــکلی از 
گرفتاری های مردم حل نخواهد شد،  مگر کسوت اشرافی گری 
و تجمل گرایی و لیبرالی می تواند مشــکالت جامعه را حل کند؟

وی با اشاره به جوان گرایی خاطرنشان کرد: بگذارید جوانان 
انقالبی وارد میدان شــوند تا با انگیزه و قدرت مشــکالت ایران 
اســالمی حل شــود، گویا دولت 70 در دارد و مسئوالنی که از از 

دولت خارج می شوند از در دیگر مجدداً وارد می شوند.

طرح معامله قرن »خیانت قرن« است
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عید فطر؛ جشن تولد فطرت
شانه به شــانه صف 
مي  کشند. دست هاي نیاز 
که به سمت آسمان بلند 
مي شــود، زمزمه »اللهم 
اهل الکبریاء و العظمة و 
اهل الجود و الجبروت« 

اوج مي گیرد. احساس مي کني پاهایت از زمین خاکي 
جدا شــده اســت و در فضاي دیگري ســیر مي کني؛ 
فضاي خلوص، تســلیم و تقوا. این حس، پاداش یک 
ماه روزه داري خالصانه پرهیزکاران اســت که نصیب 

مؤمنان حقیقي مي شود.
شــیریني که به دهان مي بري و کامت در روز عید 
شــیرین مي گردد، نشانه این است که در بقیه ایام سال 
نیز باید به شیریني ها، خوبي ها و خلوص رمضان وفادار 
بماني. اجازه ندهي تلخي گناهان ریز و درشــت، دامن 
زندگي و ثانیه هایت را بگیرد. خوب بودن فقط مختص 
یک ماه نیست. خوب بودن را در سراسر زندگي به همراه 
داشته باش. عید فطر، جشن تولد فطرت است؛ فطرتي 
که از غبارها و زنگارها پاک شــده و اکنون در زیباترین 
شکل خود خودنمایي مي کند. با خودم مي اندیشم، من 
کجا و مهماني خدا کجا. غبار جهل و سیاهي گناه، قلبم 
را آلوده کرده اســت و خریــداري براي این قلب زنگار 
گرفته نمي یابم. به خدایم مي اندیشم که سراسر لطف 
است و مهربان ترین مهربانان. غفار است و بنده نواز. مرا 
به مهماني خودش دعوت مي کند و قلبم را جال مي دهد. 
یادم مي آورد فطرت توحیدي ام را، یادم مي آورد مبارزه 
با شیطان دروني و بیروني ام را. خودم، خدایم، جایگاهم 
را کــه فراموش کرده بودم، بــه یاد مي آورم. اکنون که 
مهماني تمام شده و عید فطر فرا رسیده، انگار از نو متولد 
مي شــوم و به روشني مي بینم که بازگشت به فطرتم را 
جشن گرفته ام. امیرمؤمنان علي)ع( نیز جشن فطرت 

را این گونه به عید فطر نسبت مي دهد:
»این عید کســي است که خدا روزه اش را پذیرفته، 
نماز او را ســتوده و هر روز که خدا نافرماني نشــود، آن 
روز عید اســت.عید فطر، روز شکرگزاري از حق تعالي 
است که در ظلمت جسم، چراغ روشن فطرت را نهاد تا 

همیشه پرتوافشان باشد و حیات بخش. 
محمد مرادپور - سرپرســت و خبرنگار 
جام جم فیروزکوه

عطرافشانی گلزار شهدای 
گمنام و شهدای شهرارجمند

به مناســبت سالروز آزادسازی خرمشهر، روز ملی 
مقاومت، ایثــار و پیروزی، گلزار شــهدای گمنام و 

شهدای شهرارجمند عطرافشانی و گلباران شد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری ارجمند در 
این مراسم، شهردار ارجمند ضمن گرامیداشت سوم 
خرداد، حماســه آفرینی رزمندگان هشت سال دفاع 
مقدس را در این روز بی نظیر دانست. ربابه ارجمندی   
گفت: این شــهر با درایت و رهبری های هوشمندانه 
امــام خمینــی)ره(، طراحی بی نظیــر فرماندهان و 
مقاومت و ایثار رزمندگان اســالم آزاد شــد. در ادامه 
مدعوین با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شــهدا، به 
مقام شهیدان بویژه عملیات بیت المقدس ادای احترام 

کرده و یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند.
در این مراسم، بخشدار ارجمند، شهردار ارجمند و 
رئیس جهاد کشاورزی شهر، مسئول حوزه مقاومت 
یک ثار اهلل، نیروی انتظامی و دیگر مســووالن شهر 
حضور داشــتند.  در ادامه به همراه مسئوالن از جانباز 
سرافراز آقای آهنگر که از افتخارآفرینان حماسه سوم 

خرداد بوده اند تجلیل به عمل آوردند.

اعــزام ۸00 زائر به مرقد  
مطهرامام )ره(

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه اعالم 
کرد: به مناســبت سالروز رحلت امام خمینی )ره(، 14 
ماه جاری 800 زائر از این شهرستان به حرم مطهر امام 

راحل اعزام خواهند شد.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: زائران راس 
ساعت 14 روز سه شنبه از مقابل پایگاه ناحیه مقاومت 
بسیج شهرستان فیروزکوه حرکت می کنند. داوطلبان 
می توانند با مراجعه به پایگاه های بسیج یا دهیاری ها 
ثبــت نام خــود را انجام دهند. مســئوالن مربوطه 
تحت عنوان کمیته های اعزام، هماهنگی، تبلیغات، 
بهداشــت، امنیت و پذیرائی تمهیــدات الزم جهت 
گرامیداشت با شکوه سالروز وفات رهبر کبیر انقالب 
اتخاذ می کنند. اهدای بســته های فرهنگی، اجرای 
مداحی و ... از برنامه های حین مسیر زائران می باشد.

مهدی یوســفی جمارانی در نشستی با مدیر حوزه و کارشناسان پیگیری حوزه 
فرماندار گفت: شهرستان فیروزکوه از قابلیت های زیادی در حوزه های گردشگری، 

کشاورزی و صنعتی برخوردار است.

 خبرنگار جام جم فیروزکوه: فرمانــدار فیروزکوه با بیان اینکه مدیران 
دستگاه های اجرایی در انجام امور مردم عزم جدی داشته باشند گفت: نگاه مدیران 
در شهرســتان باید با رویکرد توســعه باشــد و کارها طبق برنامه ریزی ها و زمان 

بندی های تعیین شده ادامه یابد. وی در پایان خواستار پیگیری برنامه های تدوین 
شــده توسط کارشناسان مربوطه شد و گفت: هماهنگی فرابخشی بین مسئوالن 

فرصت خوبی برای تحقق شعار سال است که باید از آن به نحو احسن بهره برد.

فرماندار: مدیران اجرایی عزم جدی در پیشبرد امور داشته باشند 

نشست شــورای فرهنگ عمومی دوم 
خرداد به ریاســت حجت االسالم امیری 
ارجمند، امام جمعــه فیروزکوه و جمارانی، 
فرماندار و مســئوالن ارشد این شهرستان 
با موضوع »تقویــت فرهنگ دینداری در 
جامعه« درســالن اجتماعــات آموزش و 

پرورش برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: هدف 
از تشکیل این جلســه، برنامه ریزی برای 
تبیین و تقویت فرهنگ دینداری در جامعه 
و همچنین بررســی راهکارهای افزایش 
مشــارکت اعضاء اصلی جلسه، به منظور 
غنی سازی این جلســه و ارائه پیشنهادات 

کاربردی در حوزه فرهنگ دینی  بود.
در این جلسه پس از تالوت آیاتی چند از 
کالم اهلل مجید؛ اسماعیل پور روشن، رئیس 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی، ضمن خیر 
مقدم به حاضران، دســتور کار جلســه را 

قرائت کرد.
وی خاطرنشــان ســاخت که شورای 
فرهنگی اســتانداری تهران، 1۵ سر فصل 
را تعیین کرد که دو موضوع به عنوان ســر 

فصل اصلی قرار گرفته است:
- تقویت فرهنگ دینداری در جامعه

- مقابله بــا خرافات و پیرایه های دینی 
و مذهبی

در ادامــه حجــت االســالم امیــری 
ارجمندی، امام جمعــه فیروزکوه و رئیس 
شورای فرهنگ عمومی شهرستان، ضمن 
تبریک ماه مبــارک رمضان و توفیق بهره 
مندی همگان از فیوضات این ماه گفت: هر 

رفتاری که از انسان سر می زند برخاسته از 
اعتقادات و باور دینی وی است.

رئیس شــورای فرهنــگ عمومی در 
شهرســتان، خاطرنشان ساخت: اعتقادات 

درست، عامل اصلی نجات آدمی است؛
همچنین  فرماندار شهرستان فیروزکوه 
رویکرد شورای فرهنگی استان تهران و به 
تبع آن شهرســتان را مثبت خواند و تاکید 
کرد: در اهتمام به موضوع تقویت فرهنگ 
دینداری در جامعه، باید از سیاست کالن به 

سمت مصادیق حرکت کنیم.
جمارانی بیــان کرد: فرهنگ دینداری، 
شعار انقالب اســالمی و چکیده مطالبات 

رهبری و مردم است.
وی تصریح نمود: اخالق عملی در بحث 
فرهنــگ دینی در ابتدا باید در بین مدیران، 
اجرایی شود تا قابلیت ترویج در جامعه پیدا 
کند و مسئوالن  باید با مردم صادق و پایبند 

به تعهدات خود باشند .
سپس  حجت االســالم تقوی، رئیس 
سازمان تبلیغات شهرســتان فیروزکوه به 
ارائه راهکارهای گرایش دینداری و عوامل 
جذب آن پرداخت و در این میان، ســازمان 
تبلیغات اسالمی  را مبلغ اصیل دینی خواند.

وی اســباب گرایش به تعالیم محتوای 
دینی را به ترتیب اینگونه بیان نمود:

- معرفت افزایی
- لذت بخش بودن دین

- استفاده هنر در دین
- نفع رسان و پاسخگو بودن نیازها

- گوشزد کردن جنبه توافق دین و علم

ســهل و قابل اجرا بودن احکام دین در 
هر زمان

- پایــه ریزی جــذب از دوران کودکی 
توسط والدین

در بخــش دیگر این جلســه، مرادپور، 
نماینــده اربــاب جراید و عضو شــورای 
فرهنــگ عمومی  در ارتباط با این موضوع 

سخن گفت.
وی بــا توجــه به مباحث مطرح شــده 
درجلســه تصریح نمود: اگــر صداقت به 
صــورت عملی در بین افــراد دیندار، تبلور 
پیدا نکند تثبیت فرهنگ دینداری در سطح 
کالن جامعه، غیر ممکن اســت، بنابراین 
می طلبد مســئوالن عزیز در هر جایگاهی  
که هســتند با مردم روراســت و با صداقت 

رفتار کنند.
شــادمهر، رئیس اداره ورزش و جوانان 
فیروزکوه، مســاله را این گونه مطرح کرد 
کــه در موضوعات فرهنگی ابتدا آســیب 
فرهنگی مطرح شــود تا ضمن آشــنایی با 
آســیب ها، به راه های خنثی سازی و مقابله 

با آنها بیندیشیم.
اکبری، رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری شهرستان 
فیروزکوه گفت: ما در حوزه گردشــگری، 
جذب ســرمایه گذار داریم تا به ســاختار 

فرهنگی کمک کنیم.
وی تاکیــد کرد: اگر بتوانیــم در حوزه 
گردشگری، زیرســاخت ها را فراهم کنیم؛ 
بحــث دینداری با انجام اقدامات درســت 

گردشگری قابل حل است.

بنــار، مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه  
از جملــه دغدغه های آمــوزش و پرورش 
را »بحــث دینی دانــش آموزان«عنوان و 
تاکید کرد: همــواره در تمامی فعالیت های 
پرورشــی به دنبال احیای دینداری در بین 

دانش آموزان هستیم.
وی بیان کرد: آمــوزش و پرورش باید 
دانش آموزان را دین باور تربیت کند و در این 
راستا؛ زبان رفتار اثر بخش تر از زبان گفتار 
اســت، اما  این موضوع در مدارس کمرنگ 
شــده که علت اصلی آن را باید در عملکرد 

خودمان جست و جو کنیم.
عموزاده، رئیس  اداره بهزیستی، اینگونه 
این مســاله را تحلیل کــرد: دین گریزی 
دغدغه همــه افراد متدین اســت و نوک 
پیکان در ارتباط با این موضوع به ســمت 

جوانان است.
وی در ادامــه، علل دین گریزی جوانان 

را در چند مقوله بیان کرد:
- ضعف معرفتی نســبت بــه دین در 

آموزش و پرورش
- برداشــت غلط و ســطحی نگری در 

مسائل اعتقادی و دینی
- احســاس محدودیت در گزاره های 

دینی

- فقــدان و عدم دسترســی به الگوی 
مناسب

- برخورد تند و سرزنش افراطی
حجت االســالم علی اســفندیار یکی 
دیگر از اعضای جلســه با توجه به اهمیت 
این موضوع بیان کرد: از میان همه مکاتب 
که افــکار و دل ها را به خود جلب می کنند، 
مکاتــب مذهبی به حکم ریشــه داشــتن 
مذهب در فطرت، جایگاه برجسته ای دارند 
و در این عرصه، دین باید چهره جذاب خود 
را به نمایش بگذارد و دل ها را با جاذبه هر چه 

تمام تر در تصرف خویش در آورد.
صابر، رئیس دادگســتری شهرســتان 
فیروزکــوه بــا بیــان اینکه بایــد در این 
نشســت ها مصادیق مشــخص شــود، 
خاطرنشان ساخت: ما باید دو صفت معتقد 
و ملتــزم بودن به احکام الهــی با توجه به 
عرف جامعه را در خود پرورش دهیم و باید 
از خود شــروع کنیم تا جامعه به آن اهداف 
و چشــم اندازهای تعیین شده دست یابد و 
در مســیر خود قرار گیرد. وی تاکید کرد: در 
ســایه وفاق و همدلی مسئوالن، پیشرفت 
شهرســتان رقم می خورد. نظر به اهمیت 
موضوع جلســه، مقررگردید در نشســت 

بعدی بررسی بیشتری صورت گیرد.

درشصت ویکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی مطرح شد؛

رفتار انسان بر گرفته از اعتقادات 
و باورهای درونی است

یادداشت
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موضوع مبارزه با ساخت  و سازهای 
غیر مجاز از موضوعاتی بوده که در طول 
ادوار گذشــته اجرای آن در شهرستان 
فیروزکوه  از عناوین مختلفی برخوردار 
بــوده و گاهی به قــوت و گاهی هم به 
دالیلی یک پرونده چند سال در شرف 

صدور رای قرار می گرفت.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: 
رضا فــرازی، مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان فیروزکوه در این خصوص 

بــه خبرنگار ما  گفت: به موجب تبصره 
2 مــاده 10 حفــظ کاربــری اراضی 
کشاورزی هرگونه ســاخت و ساز  در 
حریم باغات و زمین های کشــاورزی 

ممنوع می باشد. 
وی  با اشــاره به اینکــه نهاد هایی 
چون جهاد کشــاورزی به منظور حفظ 
کاربــری اراضی کشــاورزی و منابع 
طبیعی برای رفع تصرف اراضی دولتی 
شاکی و مجری  احکام صادره از مراجع 
قضایی هســتند گفــت: روال این کار 
بدین گونه بوده که در صورت مشاهده 
یا گزارشــی  مبنی بــر تخلف از جانب 
شهروندی بعد از صحت ادعا، مراتب از 
طریق نهادهای ذکر شده به دادستانی 
شهرســتان ارجــاع  و بعــد از تکمیل 
مدارک و مســتندات برای صدور رای 
نهایی به دادگاه ارســال و رای صادره 

برای اجرا به جهاد کشــاورزی و منابع 
طبیعی ارائه می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با 
اشاره به اینکه اجرای قلع و قمع قانونی 
بازدارنــده در راســتای حفظ کاربری 
اراضی کشاورزی  و تولید محصوالت  
باغی بــوده افزود: طبق قانون چنانچه 
شهروندی خارج از بافت شهری دارای 
زمینی بییشتر از 1۵00 متر و سند شش 
دانگ باشد می تواند اقدام به ساخت 20 

متر بنا کند.
 وی اضافه کرد: همچنین کســانی 
که قبل از ســال 1374 در زمین های 
کشــاورزی خود دارای بنای قدیمی و 
مستهلک » بســته به نظر کارشناس 
« بــوده می توانند طبق متــراژ  بنای 
مستهلک خویش با دریافت مجوز و در 
همان نقطه اقدام به ساخت بنا نمایند.  

کلنگ عملیات احداث پارک اختصاصی برای بانوان شــهر فیروزکوه در 
زمینی به وسعت۵ هزار متر مربع به زمین زده شد.

 خبرنگار جام جم فیروزکوه: کلنگ احداث پارک بانوان فیروزکوه 

به مســاحت۵ هزار مترمربع در منطقه دشــت ناصر با حضور مهدی یوسفی 
جمارانی، فرماندار شهرســتان، شــهردار و جمعی از مسووالن شهرستان 
فیروزکوه به زمین زده شــد. گفتنی اســت در این پارک امکاناتی نظیر باند 

پیــاده روی، فضای بازی کودکان، چمن مصنوعــی، آالچیق، مجتمع چند 
منظوره، پیســت دوچرخه سواری، فضای ســت بدنسازی، کافی شاپ و...

پیش بینی شده است.

کلنگ زنی احداث پارک بانوان 

در ایــن شــماره از »خبرنامه ی جام جم« 
قصــد داریم  نگاهی به  فعالیت کانون پرورش 
فکــری کــودکان ونوجوانان  شهرســتان 
فیروزکوه داشته باشیم  و در اختیار شهروندان 

گرامی این شهرستان قرار دهیم.
در سایت اداری شهرستان در فکر مصاحبه 
ای بــرای روزنامه محلی جــام جم بودم که 
تابلــوی کانون، توجهم را جلــب کرد و چند 
کودک کتاب به دســت در حال وارد شــدن 
به کانــون  بودند؛ ناخودآگاه وارد شــدم و با 
دنیایی از رنگ و کتاب و فضایی مواجه شــدم 
کــه مرا در خــود فرو برد، پشــت میز در کنار 
خانم ارجمند،  مســئول کانون نشســتم ودر 
مورد فعالیــت کانون با هم بحث و تبادل نظر 
کردیم. در طول گفتگو فکر می کردم عشــق 
مگر جز این اســت که ذوق کردن بچه ها را در 
حال ورق زدن کتــاب ببینی؟ دنیای کودکان 
همیشــه پنجره ای گشــوده به افق های تازه 

است و هیچ گاه کهنگی ندارد. 
مســئول کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان شهرســتان گفــت: کانون پرورش 
فکــری با در اختیار داشــتن فضــا و محیط 
متناســب فرهنگی و بهره گیری از نیروهای 
متخصــص، نقشــی مهم در غنــای اوقات 

فراغت دانش آموزان دارد.
خانــم ارجمنــد در گفت و گو بــا خبرنگار 
جام جــم فیروزکوه، اظهار کرد: مراکز کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان این 
شهرســتان با داشــتن امکانات و تجهیزات 
الزم و اســتفاده از مربیــان مجرب، آمادگی 
کامــل بــرای ارائــه آموزش هــای الزم به 

کودکان و نوجوانان را دارند.

وی بــا تاکیــد بر ایــن نکته کــه کانون 
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان دارای 
گسترده ترین شــبکه کتابخانه های کودکان 
و نوجوانان در ایران به شــمار می رود تصریح 
نمود: کانون فیروزکوه دارای بیش از هشــت 
هزار کتــاب در خدمت کودکان و نوجوانان 6 

تا 16 سال می باشد.
این مســئول، هدف اصلی کانون را ایجاد 
امکان الزم برای رشــد و پــرورش فکری و 
کمک به شــکوفایی اســتعدادهای آنان در 
اوقات فراغت دانست و بیان کرد: تابستان 98 
برنامه های متنوعی با شــعار »هر فعالیت سر 
آغاز یک خالقیت« در کانون این شهرســتان 
و بر اســاس ذائقه های کــودکان و نوجوانان 

اجرا می شود.  
وی با اشــاره به باال بودن استاندارد برپایی 
کالس هــای فرهنگــی، هنــری و ادبی در 
مراکــز کانون های پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان گفــت: والدین کودکان و نوجوانان 
با اطمینــان خاطر، فرزندان خــود را در این 

مراکز ثبت نام  کنند.
خانم ارجمند ارائــه آموزش های الزم در 
خصوص ســفال گری، خوشنویسی و نقاشی، 
آشــنایی با اقوام و نژادهای مختلف، آموزش 
کارگاهی در زمینه حفظ محیط زیست و مهارت 
های زندگی و.... را از جمله کالس های ویژه 
ایام تابستان عنوان کرد و گفت: عالقه مندان 
می تواننــد عالوه بر ثبت نــام در کالس های 

آموزشــی از فعالیت های متنــوع فرهنگی و 
هنری کانون ها نیز استفاده کنند. 

وی در ادامــه افزود: اعضــای این کانون 
می تواننــد با عضویت در گروه های ســرود، 
قصــه گویی و نقالی در جشــنواره کشــوری 

شرکت کنند .
ســخن پایانی خانم ارجمند مسئول کانون 

پرورش فکری شهرستان فیروزکوه: 
با توجه به اینکه مرکز شماره یک فیروزکوه 
در سایت اداری واقع شده است و دسترسی به 
آن برای شــهروندان گرامی دشوار می باشد؛ 
بنابراین از نهادهای مسئول این انتظار داریم  
که جهت بازســازی مرکز شــماره دو )که در 
مرکز شــهر واقع شــده( تدابیری بیندیشند 
تا افراد بیشــتری بتواننــد از خدمات کانون 

پرورش فکری استفاده بهینه کنند.
توصیــه خبرنگار جــام جــم فیروزکوه: 
بچه هایتــان را بــه » کانون هــای پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانان « بفرســتید و 
ببینید که بچه ها در این کانون های سرشــار 
از دوســتی و محبت، چقدر قشنگ و عاشقانه 
می آموزند و چقدر مهارت ها را با عشــق دنبال 

می کنند. 
ایــن کانون ها هم اکنون فضایی هســتند 
که بچه هــا در آن کودکی واقعــی را تجربه 
می کننــد. کتاب، داســتان، نمایش، گروهی 
نشســتن و گروهی کار کردن، یادگیری های 

خالق، نوشتن و .... 
اگر کودکتان را دوســت داریــد، از رفتن 
به کالس های پر اســترس و اضطراب برای 
کــودکان تان جلوگیری کنیــد و بچه هایتان 

را به ایــن کانون های با صفا راهنمایی کنید.

کانون پرورش فکری فیروزکوه، آماده غنی سازی اوقات 

فراغت کودکان و نوجوانان
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روزنامه درشهرستان 
فیروزکوه

چه کسانی می توانند در زمین های 
کشاورزی ساخت و ساز کنند؟ 

نقل مکان صنوف آالینده، در آینده ای نزدیک
موضوع انتقال صنوف آالینده به خارج از محیط شهری 
از جمله موضوعاتی بوده که به کرات در جلســات رسمی 
شهرستان پیرامون آن بحث و بررسی به عمل آمده است.

خبرنــگار جام جم فیروزکوه: ســید محمد کیا، 
رئیس اتاق اصناف شهرســتان فیروزکوه در این خصوص 
گفت: پیگیری انتقال صنوف آالینده از ســال 88 آغاز و به 
دلیل سوء مدیریت برخی افراد انجام این موضوع در مقطعی 
راکد شــده بود. وی اضافه کرد: طی هفته های گذشــته با 
حضور مهین خلیل ارجمندی، معاون اداری، مالی و برنامه 
ریزی فرمانداری افتتاح این طرح با بازدید از موقعیت مکانی 
آن رسما کلید خورد ه است.  سید محمد کیا با اشاره به اینکه 
برای ایجاد وحدت رویه و انســجام در کار تعاونی صنوف 

آالینده شهرســتان تشکیل شده اســت افزود: بسیاری از 
مقدمات انجام این موضوع از قبیل نقشه کشی و ارائه طرح 
توجیهــی انجام و تا هفته های آتی مراتب دریافت زمین به 

اداره راه و شهرسازی شهرستان ارجاع داده می شود.
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دانش آموز فیروزکوهی موفق به کســب مقام نخست مسابقات پرسش مهر در 
سطح کشوری شد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: محمدجواد بلباسی، دانش آموز پایه دوازدهم 
دبیرســتان شــهید مطهری، حائز رتبه اول  کشــوری در مسابقات پرسش مهر 19 

ریاســت جمهوری شــد.محمدرضا بنار، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن 
تبریک به این دانش آموز، کسب این مقام را یک دستاورد ارزشمند برای شهرستان 
خواند و افزود: این دانش آموزان نشان می دهند که شهرستان از چه توانمندی هایی 
برخوردار هستند؛ امیدواریم با برنامه ریزی صحیح بتوانیم از وجود اینگونه استعداد ها 

در منطقه بهره ببریم و شاهد موفقیت روز افزون  این دانش آموزان مستعد و توانمند 
باشــیم. فاطمه سیر، معاون پرورشــی و تربیت بدنی آموزش و پرورش با اعالم این 
خبر افزود: محمد جواد بلباسی از دانش آموزان بسیار فعال و مستعد شهرستان است 
که با شرکت در رشته عکاسی این مسابقات، موفق به کسب رتبه اول در کشور شد.

درخشش دانش آموز فیروزکوهی در مسابقات »پرسش مهر«

پیرو بازدید مشــترک عباس رضایی دادستان 
و مدعی العموم شهرســتان، ولی اهلل صابر رئیس 
دادگستری و فرشاد فیروز نیا رئیس اداره حفاظت از 
محیط زیست شهرستان فیروزکوه و تعیین ضرب 
االجل 1۵ روزه برای رفع نواقص زیســت محیطی 
ناحیه صنعتی، حسین شــجاع، مدیر عامل ناحیه 
صنعتی فیروزکوه از فعال شــدن تصفیه خانه این 

شهرک خبر داد. 
خبرنــگار جام جم فیروزکوه: وی گفت: 
علت اصلی عــدم فعالیت تصفیه خانه و به موازات 

آن خروج پسماند های صنعتی، تعمیرات و تعطیلی 
20 روزه تصفیه خانه بوده اســت. حســین شجاع 
ضمن تشکر از اهتمام دادستان شهرستان تصریح 
کرد: 48 ســاعت بعد از بازدید دادستان شهرستان؛ 
تصفیــه خانه این ناحیه صنعتی شــروع به فعالیت 
نمــود.  وی یکی از دالیل ایجاد بوی تعفن  ورودی 
شهر را بارندگی های گذشته و ترکیب با پسماند ها 
دانســت و گفت: این موضوع ســبب  تشدید بوی 
تعفن شــده بود که خوشــبختانه با فعالیت مجدد 

تصفیه خانه این ایراد اساسی مرتفع گردید.

موتور تصفیه خانه ناحیه صنعتی روشن شد 

ضمیمه رایگان 6
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فیروزکوه

بعد از دو هفته رقابت سخت و نفسگیر 
بین مدعیان فوتسال شهرستان، نهایتا با 
برگزاری بیش از 1۵ بازی تیم های آفاق 
و مجتمع پدیــده فیروزه به مرحله نهایی 
راه یافته و تیــم مجتمع پدیده فیروزه در 
یک بازی مهیج موفق شــد با نتیجه 4 بر 
2 از ســد آفاق گذشته و کاپ قهرمانی را 

به خانه ببرد. 
خبرنگار جــام جم فیروزکوه: 
حســن نــام آور، رئیس هیئــت فوتبال 
شهرســتان فیروزکوه ضمن تشــکر از 
تمامی ورزشــکاران، ورزش دوســتان 
و دســت اندرکاران برگزاری مســابقات 
گفت: این دوره از مســابقات جام رمضان 
بــا حضور 10 تیم در قالب دو گروه ۵ تیمه 

برگزار شد.
وی تصریــح کرد: تیم هــای آفاق، 
امید نگین دیمه، آرتا مهر، مجتمع پدیده 
فیــروزه و میعاد جــوان در گروه A و تیم 

هــای میعاد خانه مبــل، مهاجر، جوانان 
نگیــن دیمــه، پدیده جــوان و امالک 
صداقت در گروه B این تورنمنت ورزشی 
با هم صف آرایی کردنــد. رئیس هیئت 
فوتبال شهرستان فیروزکوه سطح بازی 
های برگزار شده را مناسب ارزیابی کرد و 
افزود: از گروه اول تیم های آفاق و مجتمع 
پدیده فیروزه و از گروه دوم تیم های میعاد 

خانــه مبل و امالک صداقــت موفق به 
صعــود و راهیابی بــه مرحله نیمه نهایی 
شــدند. نام آور خاطر نشان کرد: در بازی 
های نیمه نهایی تیم های آفاق و مجتمع 
پدیده فیروزکوه به ترتیب از سد تیم های 
میعاد خانه مبل و امالک صداقت گذشته 

و به مرحله نهایی راه یافتند. 
ایــن فعال فرهنگی ورزشــی حضور 

پرشــور تماشــاگران ورزش دوســت 
شهرســتان را مزیدی بر علت باال رفتن 
سطح کیفی مسابقه فینال دانست و گفت: 
در بازی نهایی تیم مجتمع پدیده فیروزه 
موفق شــد  در یک بــازی تهاجمی تیم 
فوتســال آفاق را با نتیجه 4 بر 2 از پیش 

رو برداشته و فاتح جام رمضان 98 شود.
حســن نام آور یادآور شد: کاپ اخالق 
این تورنمنت ورزشــی نیز به تیم جوانان 
نگین دیمه اهدا شد. وی با اشاره به اینکه 
معیــن  میرزایی از تیم آفاق به عنوان فنی 
ترین و موثر ترین بازیکن، علی میرزایی 
از تیم پدیــده به عنوان آقای گل و بهرام 
باطبی  از تیــم امید نگین دیمه به عنوان 
پدیده جام انتخاب شدند گفت:همیاری و 
مســاعدت اداره ورزش و جوانان، نیروی 
انتظامی و شبکه بهداشت و درمان در هر 
چه بهتر برگزار شــدن از نقاط عطف جام 

رمضان 98 بوده است.

جام قهرمانی فوتسال ۹۸ در مجتمع
 پدیده فیروزه

سید روح اهلل حسینی، بخشدار مرکزی 
با حسین کیانی، رئیس اداره بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی شهرســتان فیروزکوه 
جلسه ای  در خصوص چگونگی رفع موانع 
پروژه تعریض محور فیروزکوه - سمنان 

در محل بخشداری ترتیب دادند. 
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: 
بخشدار مرکزی شهرستان فیروزکوه در 

خصوص نتیجه این جلســه گفت: پروژه 
عظیم 4 بانده شــدن محور فیروزکوه - 
ســمنان از مطالبات بحق مردم شــریف 
شهرســتان های فیروزکوه و ســمنان 
می باشــد. وی با اشاره به اینکه این پروژه 
تا ســر حد مطلوبی پیشــرفت فیزیکی 
داشته اســت گفت: به دلیل اینکه برخی 
از زمین های اهالی روستای  کمند از توابع 

بخش مرکزی فیروزکوه در محدوده این  
محور وجود دارد چالش هایی در خصوص 
تملک زمین های محدوده پروژه با مالکان 
به وجود آمده است. حسینی تصریح کرد: 
بعد از دو مرحله کارشناسی و برآورد قیمت 
مقرر شــد بنیاد مسکن انقالب اسالمی با 
فراهــم آوردن مقدمــات، زمین هایی در 
قبال زمین  های تملک شــده برای انجام 

کارهای دامپروری به این افراد اختصاص 
دهد.

تعریض محور سمنان- فیروزکوه در کش و قوس
 بخش دولتی و اهالی روستای کمند 

نیروي انساني یا عامل انساني بي تردید شریف 
ترین،  مهــم ترین و ارزشــمندترین عامل، بین 
عوامل و منابع مختلف تولید اســت. عامل انساني 
در ســازمان، تمامي افراد و کارکنان شــاغل در 
سازمان اعم از مدیران، متخصصان، کارشناسان، 
کارمندان و کارگران را در رده هاي مختلف شغلي 

دربرمــي گیــرد . 
نقش نیروي انســاني در پیشــبرد امور جامعه 
داراي اهمیتي واالست و موثرترین رکن تحوالت 
اقتصــادي، اجتماعي و فرهنگي محســوب مي 
شــود. پیشــرفت هاي اقتصادي و اجتماعي نیز 
تجهیز نیروي انســاني متعهد، متخصص، ماهر 
و افزایــش مهارت هاي مداوم او را اجتناب ناپذیر 

مــي کنــد.  
انسان مهم ترین ســرمایه هر سازمان است . 
اگر عامل انســاني را از سازمان حذف کنیم آنچه 
باقي مي ماند عوامل و امکاناتي نظیر ســاختمان، 
ماشــین آالت، تجهیزات، مواد و غیره است که به 
خودي خود قابل استفاده نیست و ارزشي نخواهد 
داشــت . انسان به اشــیا روح دمیده و از آنها براي 

ارتقا و  بهبود و تکامل زندگي خود استفاده مي کند. 
انســان بزرگترین و با ارزش ترین دارایي سازمان 
اســت که هرگز در ترازنامه ها و صورت هاي سود 
و زیان شــرکت ها منعکس نمي شــود، در حالي 
که سودآوري ســازمان با انسان است و انسان ها 

پشتوانه موفقیت سازمان به شمار مي روند.
بنابراین با عامل انســاني باید در نهایت عزت و 
احترام برخورد شــود، زیرا سال ها وقت و سرمایه 
گزاف صــرف تربیــت و پرورش انســان هاي 
متخصص فهیم و متعهد شــده تا پس از ســال ها 

برنامه ریزي به اوج بازدهي برسند.
 در صورت خروج آنان از سازمان به آساني و در 
زماني اندک قابل جایگزیني نیســتند و فقدان آنها 
زیان و لطمه بزرگي به سازمان وارد خواهد کرد. به 
بیاني دیگر عرضه نیروي انساني توانمند و کارآمد، 
امري محدود،  زمان بر و پرهزینه بوده و مســتلزم 

صرف وقت، نیرو و مخارجي هنگفت است . 
نیروي انســاني متعهد در ســازمان با کردار و 
اعمال خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع مي 
تواند زیان هاي مــادي را بزودي جبران و تامین 

کند. در واقع همواره براي ســازمان ارزش افزوده، 
ثــروت و فایده ایجاد مي کند و بر  ســرمایه هاي 
مادي ســازمان مي افزاید، نیروي انساني متعهد 
بیــش از هزینــه اي که صرف تربیــت، تجهیز و 
آموزش او شده است براي سازمان فایده و ارزش به 
وجود مي آورد. برعکس نیروي انساني غیرمتعهد، 
غیرکارآمــد و ناآگاه ممکن اســت با تصمیمات و 
اعمــال غلط خود بر دشــواري هــا و زیان هاي 

سازمان بیفزاید.
حسین مرادپور، خبرنگار جام جم 
فیروزکوه

یادداشتنقش نیروي انساني در پیشبرد امور جامعه
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اختصاص 2 میلیون متر 
مکعب آب ســد نمرود به 
شهرک صنعتی فیروزکوه  

صابر پرنیان، مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان تهران گفت: این شهرک مربوط 
به صنایع غذایی بوده و مشکل عمده آن در حوزه 
تامین ســه میلیون متر مکعب آب مورد نیاز این 

شهرک از نمرود است. 
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: وی از 
اســتاندار و مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
تهران خواســت در راســتای حمایــت از تولید 
بعــد از بهره برداری از این شــرکت و تخصیص 
آب، هزینه آن را پرداخت کنند. در این نشســت 
با اختصاص آب از ســد نمــرود و اخذ هزینه آب 
بعد از تخصیص آب موافقت شد. مهدی یوسفی 
جمارانی، فرماندار شهرســتان فیروزکوه گفت: ۵ 
میلیون مترمکعب آب به بخش صنعت اختصاص 
داده شد که مشمول مرور زمان شده و سال گذشته 
در جریان ســفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
این شهرستان قول مساعد داده شد که مطالعات 
اولیه و حق اشتراک و آب بها به زمان بعد از احداث 
موکول شود که اعضای کارگروه رفع موانع تولید 
و ســرمایه گذاری با پرداخت هزینــه آب بعد از 
احداث شــهرک صنعتی پوشاک موافقت کردند. 
مهدی فروغی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
استان تهران نیز گفت: سه حلقه چاه برای شهرک 
صنعتی فیروزکوه در نظر گرفته شده و چاه چهارم 
نهایی نشــده است. برای بهره برداری از 28 لیتر 
آب بر ثانیه مجوز صادر شــده اما ســند آن نهایی 
نشده است، اگر مجوز صادر شود می توان 28 لیتر 

آب برثانیه  برداشت کرد.

مردم مومن و والیی شهرستان فیروزکوه و شهر ارجمند در آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان دوشادوش ملت غیور ایران اسالمی و در کنار چهره های سیاسی، 
اجتماعی، نظامی و انتظامی و مسئوالن ادارات شهرستان  و بخش ارجمند انزجار 

خود را از آمریکا، اسرائیل وآل سعود  اعالم کردند.همزمان با سراسر کشور مردم 
والیی و همیشه در صحنه شهرستان فیروزکوه  و بخش ارجمند  با حضور پرشور 

خود بار دیگر حماسه آفریدند. 

روزه داران و ملت آزاده ایران اســالمی با حضور گســترده در راهپیمایی روز 
قدس و سردادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، هر گونه فتنه و تهدید 

از سوی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران را محکوم کردند.

در آخرین جمعه ماه رمضان؛ 
مردم فیروزکوه  بار دیگر حماسه آفریدند

نبود حامی مالی مناســب و توان اندک مالی اداره، مانع حضور افراد 
مستعد برای رقابت در لیگ سراسری رشته های گوناگون است.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: ورزش یک اصل مهم برای خوب 
زیســتن است. همانند مسجد و مدرسه، به ورزشگاه هم نیازمندیم؛ زیرا 
بهترین پس انداز براي دوران پیري، ورزش امروز ماســت؛ ورزش یک 
زبان بین المللی اســت که نیازی به ترجمه ندارد؛ اما در این میان جای 

»موقوفات ورزشی در دل شهرستان فیروزکوه« خالی است. 
گاهی کمبود و کاســتی ها در امکانات، تجهیزات، برنامه ریزی ها و 
بی اطالعی افراد از تاثیرات ورزش در زندگانیشــان، باعث گوشه گیری 
نســبت به فعالیت ورزشــی می شــود؛ حال آنکه با بهره گیری مناسب 
از محیط های ورزشــی بــا حداقل امکانات می توان بــه زندگی پویا و 

هدفمندی دست یافت. 
در راســتای تنویر افکار عمومی و اهمیت ورزش در سالمتی، پایگاه 
خبری جام جم، نشستی با کاظم شادمهر، رئیس ورزش و جوانان تدارک 
دیــد که مطالعه این گزارش خبری، گوشــه ای از عملکرد موفق اداره 

ورزش و جوانان شهرستان فیروزکوه می باشد.
متن مصاحبه  روزنامه جام جم با رئیس ورزش و جوانان در پی می آید:

*گفت وگو را بــا معرفي مختصر از زبــان خودتان با 
عملکرد این سازمان در طول خدمتتان آغاز کنیم. 

بــا عرض ســالم و احترام و آرزوی قبولی طاعــات و عبادات در ماه 
مبارک رمضان و عرض تســلیت به مناســبت شهادت موالی متقیان، 
مختصری از گزارش عملکرد فرهنگی و ورزشــی شهرستان فیروزکوه 

را به شرح ذیل به استحضار شهروندان می رسانم:  
- احداث ســاختمان اداری جدید بعد از گذشت ۵0 سال در مجموعه 

ورزشی شهدا
- افتتاحیه سالن ورزشی چند منظوره شهدای مدافع حرم 

- اعزام ورزشــکاران به مسابقات اســتانی و کشوری در رشته های 

مختلف ورزشی
- تجهیز 10 خانه ورزش در روســتاها )اهنز، انزها، بادرود، شهر آباد، 

کتاالن، لزور، آسور، درده، وزنا(
- برپایی ایستگاه ورزش صبحگاهی

- میزبانی مسابقات رزمی استانی )در شهرستان( 
- برگزاری ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور فرماندار و معاونت 

سیاسی فرمانداری
- برگزاری مراسم تجلیل از جوانان برتر شهرستان 

- همایش تجلیل از افتخار آفرینان ورزش شهرستان 
- افتتاحیه و برنامه ریزی برنامه های اوقات فراغت در سالن ورزشی 

شهدا
- برگزاری همایش دوچرخه سواری در شهرستان به مناسبت هفته 

جوان و سالمت 
*توسعه  ورزش های همگانی در شرایطی که بی تحرکی 
و مشکالت و بیماری های ناشی از زندگی شهری، سالمت 
بسیاری از شهروندان را تهدید می کند، می تواند راه حلی 
برای کاهش مشــکالت ناشــی از زندگی شهری باشد، 
چگونه به ورزش یا ورزش های همگانی  این شهرســتان 
- برای سالمتی - توجه بیشتری می شود؟                                                                                                                          
اگر براســاس آمار و ارقام بخواهم مشــارکت مردمی شهرســتان 
فیروزکــوه در انجــام ورزش همگانی شهرســتان را توضیح دهم آمار 
رســمی مشارکت مردم این شهرســتان در ورزش همگانی به صورت 
میانگین، بین ۵ تا 10 درصد می باشد.به همین منظور کمیته ای در تمام 
هیات های ورزشی شهرستان در قالب کمیته تخصصی ورزش همگانی 
با هدف بسترسازی مناسب به منظور ایجاد نشاط و شادابی برای آگاهی 

مردم به امر ورزش تشکیل و اقداماتی در این زمینه انجام شد.   
- تبلیغ و ترویج و احیای ورزش همگانی توســط کمیته اختصاصی 

ورزشی در بین دانش آموزان
- برگزاری مسابقه پیشکسوتان )سالی دو بار( 

- برگزاری مسابقات محالت در شهرستان 
- برگزاری مسابقات در مسجد و پایگاه های ورزشی 

- برگــزاری همایش پیاده روی خانوادگی و همایش کوهنوردی در 
هیات برنامه ریزی شهرستان  

- همایــش پیاده روی کارکنــان دولت از میدان امــام علی )ع( تا 
تفریحگاه میالد 

- همایش پیاده روی روستایی )اهنز - سله بن(
*مسائل و مشــکالت هیات های ورزشی شهرستان 

فیروزکوه را بیان کنید؟
 ورزش شهرستان نیازمند حامی مالی است. نبود حامی مالی مناسب 
و توان اندک مالی این اداره در حمایت از تیم های ورزشی، مشکلی بزرگ 
و مانع پیشــرفت تیم های منطقه و افراد مستعد برای حضور و رقابت در 

لیگ سراسری رشته های گوناگون است. 
ورزش قهرمانی در کنار برخورداری از ساختار مناسب فنی و تاکتیکی، 
نیازمند بهره مندی از توان مالی کافی است تا مجموع این ظرفیت ها به 
کســب افتخار و عنوان برای ورزش شهرستان فیروزکوه منجر شود.در 
این امر رســانه ها به عنوان شبکه اطالع رسانی، نقشی مهم و تأثیرگذار 
در زمینه توســعه ورزش در شهرســتان دارند و باید توجهی ویژه به این 

بخش صورت گیرد.
مشــکل دیگر این است که مربی بومی به تعداد کافی در شهرستان 
نداریم و مجبور هستیم مربی از شهرهای مختلف دعوت کنیم که هزینه 

آن بسیار باالست و به صرفه نیست. 
*اذعان ریاست ورزش و جوانان شهرستان فیروزکوه 
به وضعیت نامطلوب بهداشــتی ســالن ورزشــی شهر  

ارجمند: 
اماکن ورزشــی طبق ماده 88 قانــون مقررات مالی دولت، به بخش 
خصوصی واگذار شده که به صورت رایگان در اختیار  هیأت بومی محلی 
شــهر ارجمند قرارگرفت، اما وظیفه نظارتی به عهده سازمان ورزش و 
جوانان اســت.  باید خاطر نشان ســازم که در سال 97  اعتبارات خوبی 
برای  این سالن ورزشی در نظر گرفته شده است؛ که با تعمیرات اساسی 
گرمایش و سیســتم آبرسانی و نصب کفپوش برای سالن تا حدودی این 

مشکالت مرتفع خواهد شد.
با اینکه کمبود نیرو در بحث بازرســی و نظارتی در شهرستان داریم، 
امــا حتما این موضوع را به صورت جدی دنبال خواهیم کرد تا انشــااهلل 

مشکلی را که احیانا در امر بهداشت وجود دارد  برطرف نماییم.  
*با شروع فصل گرما و اســتقبال مردم شهرستان از 
استخر، حساسیت در مورد بهداشت این اماکن دو چندان 
خواهد شــد، این موضوع را چگونــه پیگیری می کنید تا 
شــهروندان از تنها استخر سرپوشیده این شهرستان با 

خاطری آسوده استفاده کنند؟ 
در این زمینه به صورت مستقیم واحد بهداشت و درمان و اداره ورزش 

شهرســتان به عنوان ناظر دخالت دارند و در بحث پارامترهای فیزیکی، 
وضعیت ظاهری آب، تجهیزات و تاسیســات استخر مورد بازرسی قرار 
می گیــرد؛ ما در  زمینه مســائل مربوط به ســالمت عمومی، هیچ گونه 
اغماضی نخواهیم داشــت. شــهروندان می توانند بــا خیالی راحت از 
استخر این شهرستان استفاده کنند. خوشبختانه در حال حاضر وضعیت 
بهداشتی استخر شهرســتان با توجه به نتایج بازرسی های انجام شده، 

مطلوب ارزیابی می شود. 
*از مدال آوران و قهرمانان شهرســتان در مسابقات 

استانی و کشوری برای مان بگویید.
در سال 97 رشته بدنسازی و پرورش اندام شهرستان فیروزکوه، حائز 

رتبه برتر کشوری شد.
در مسابقات فوتبال و والیبال هم به عنوان لیگ برتر حضور داشتیم.

باید خاطر نشان سازم که در عرصه ورزشی، بانوان این شهرستان هم 
خوش درخشیدند و در رشته کونگ فو و کاراته، مقام اول تا سوم مسابقات 

کشوری را از آن خود کردند. 
اما توصیه شــاد مهر، رئیس اداره ورزش  شهرستان 

فیروزکوه:
ورزشــکاران برای حضور در هر مســابقه بین المللــی نیازمند اخذ 
مجوز از شــورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان هســتند؛ چنانچه 
ورزشکاری بدون مجوز در مسابقات ورزشی شرکت کند و اتفاقی برایش 
بیفتد، اداره ورزش و جوانان به هیچ عنوان مســئولیت این افراد را نمی 
پذیرد؛ ضمن اینکه کسب قهرمانی فرد مذکور فاقد وجاهت قانونی است 
و در کارنامه ورزشــی وی ثبت نمی گــردد.وی در ادامه با بیان اینکه ما 
در شهرســتان نیاز به احداث اماکن ورزشی سر پوشیده با ظرفیت باالی 
1۵00 نفر داریم، تصریح نمود: در این راســتا؛ آمار نادرستی در سال قبل 
اعالم شده که پایه تصمیم گیری برای سرانه ورزشی این شهرستان قرار 
گرفته اســت؛ حتی زمین خاکی و کل کوه اطراف نیز به عنوان مساحت 
پیست اسکی )که به گفته شهروندان حتی یک بار هم  مورد استفاده قرار 
نگرفته( و به عنوان ســرانه ورزشی این شهرستان محسوب شده است. 
در آمار قبلی، ســرانه ورزشی به ازای هر فرد، 4 متر اعالم شد، اما پس از 

بررسی مجدد این آمار به ازای هر فرد، 94 متر تغییر کرد.
سخن پایانی شادمهر با خبرنگار جام جم فیروزکوه:

مردم شهرســتان فیروزکوه الیق بهترین خدمات هستند؛ ما هم در 
تالشیم تا با هم افزایی و کوشش برنامه ریزی شده، گام های بزرگی در 

مسیر توسعه و پیشبرد ورزش شهرستان برداریم.

جای موقوفات ورزشی در فیروزکوه خالی است 
خبر
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تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست
حافظبنفشه زار شود تربتم چو در گذرم

رئیس شــورای اسالمی شهر ماحصل نشست اعضای  
شورای اســالمی شهر در روز ۵ خرداد را برای شهروندان 

تشریح کرد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی ضمن تســلیت 
ایام ســوگواری حضرت علی )ع(  گفت: در جلسه اخیر  در 
خصوص  تفریغ بودجه ارسالی از سوی شهرداری بحث و 
تبادل نظر انجام و مقرر شد این موضوع  ابتدا در کمیسیون 
برنامه و بودجه شــورا به طور دقیق بررســی و ســپس به 
صحن شــورا جهت بررســی اعضا وتصویب نهایی ارائه 

گردد.
 ایلکا به دیگر موضوع طرح شــده در جلســه شورای 
اسالمی شــهر اشــاره کرد و گفت: در ادامه در خصوص 
کارهای در دســت اقدام شهرداری نظیر تکمیل و تجهیز 
پارک ها، الیروبی رودخانه ها و آســفالت خیابان شــهید 

فامیلی بررسی های الزم انجام شد. 
رئیس شــورای اسالمی شهر خاطر نشان کرد: آخرین 
قسمت جلسه اخیر  شورای اسالمی شهر رسیدگی و پاسخ 

به مراجعات حضوری  بوده است.

*  دالیل عدم رغبت کســبه به مکان جدید 
بازار روز 

جلسه رسمی شــورای اسالمی شهر با حضور اکثریت 
اعضا در محل شورای اسالمی شهر تشکیل جلسه داد.

زمان ایلکا  گفت: در این جلســه موضوع کشــتارگاه و 
نحوه نظارت و اداره آن توسط بخش خصوصی و شهرداری  
مورد بررسی و مقرر شد ضمن بازدید، کارشناسی  و ارزیابی 

دقیق در این خصوص اعمال شود.
 رئیس شورای شهر با اشاره به اینکه رفع نواقص زیست 
محیطی فاضالب ناحیه صنعتی  دومین دستور جلسه بود 
اضافه کرد: با دعوت از حســین شجاع، مدیر عامل ناحیه 
صنعتی فیروزکوه پیرامون رفع موانع فاضالب شــهرک 
صنعتی روبروی دشــت ناصر و نحوه فروش آب آن جهت 

امور کشاورزی نیز تبادل نظر به عمل آمد. 
وی  تصریح کرد: در این جلسه همچنین  موضوع  بازار 

روز  جدید و عدم رغبت کســبه برای حضور در آنجا مطرح 
و تصمیم مناســب برای بهره وری و اســتفاده بهینه از آن 

مکان  نظراتی ارائه شد.
 وی خاطرنشان کرد: در پایان مشکالت احداث  مرکز 
معاینه فنی توســط بخش خصوصی  و مساعدت اعضای 
شورا و پاسخ به مراجعات مردمی  از دیگر برنامه های جلسه  

شورای شهر بود.

ارجاع تفریغ بودجه ارسالی شهرداری به کمیسیون 
برنامه و بودجه 

شــهردار ارجمند از آسفالت معابر اصلی 
و فرعی این شــهر طی برگزاری  تشریفات 

مناقصه عمومی خبر داد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: ربابه 
ارجمندی، شهردار ارجمند در این خصوص 
گفت: با توجه به آغاز ســال کاری عمرانی 
و پیرو مصوبه شــورای اســالمی مبنی بر 
برگزاری مناقصه عمومی آســفالت کوچه و 
معابر این شــهر، مهلت تشریفات تمام و بعد 

از مشــخص شدن قیمت پیشنهادی کمتر، 
فرآیند آسفالت در روزهای آتی کلید خواهد 
خورد. وی به نصب المان شــهدا در کوچه، 
میادین و خیابان های این شــهر اشاره کرد و 
گفت: به منظور پاسداشت رشادت های این 
عزیزان و همچنین زیباسازی فضای شهری 
این موضوع نیز در دستور کار شهرداری قرار 
خواهد گرفت. شــهردار ارجمند عدم ابالغ 
طرح تفصیلی را اصلی ترین چالش و مشکل 
این شهر دانســت و افزود: با توجه به اینکه 
اصلی ترین منبع درآمدی شــهرداری ها از 
محل هایــی چون صدور جــواز و پایان کار 
تامین می شود؛ اما عدم ابالغ طرح تفضیلی 
شهری سبب پایین آمدن درآمد شهری و به 
واسطه آن بازماندن از خدمات  معمول شده 
است. ارجمندی با اشاره به اینکه ارجمند در 
سال 84 از روستا به شهر تبدیل و شهرداری 

در آن دایر شــده است گفت: متاسفانه دامنه 
فعالیت  صدور مجوز ساخت و ساز در این شهر 
به طرح  هادی ابالغ شده سال 74 بازگشته و  
در نگاهی کلی این شهر همچنان با قوانین 
روستا اداره می شود. شهردار ارجمند با اشاره 
به اینکه طبق قوانین وضع شده ابالغ طرح 
تفصیلی شــهرهای زیر ۵0 هزار نفر توسط 
مبادی اســتانی صورت مــی گیرد تصریح 
کرد: بعد از اســتعفای اعتراضی چند عضو 
شورای شهر این موضوع به کانون توجهات 
مسووالن شهرســتان تبدیل شده و در این 
خصوص اقدامات مناسبی از جانب فرماندار 
صورت گرفته است. وی در پایان ضمن ابراز 
امیدواری خاطر نشان کرد: امیدوارم با ابالغ 
هر چه ســریعتر طرح تفصیلی شهر ارجمند 
و افزایش حوزه اختیارات شــهرداری شاهد 

رشد و بالندگی این شهر باشیم.

ارجمند؛ شهری که همچنان روستاست

همزمان با ایام ماه مبارک رمضان ورک شاپ 
هنــر ایرانی با مضامین قرآنی در مراســم خیمه 
رمضان در مسکو توسط هنرمندان فیروزکوهی 

برگزار شد.
 به گزارش جام جم و به نقل از روابط عمومی 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان 
فیروزکوه، این نمایشــگاه توســط هنرمندان 
ایرانی در حوزه خوشنویســی – تذهیب در این 

مرکز به نمایش در آمد.
 بنابرایــن  گــزارش در این نمایشــگاه که 
با اســتقبال گســترده مــردم، هنرمنــدان و 
خوشنویسان همراه شد، آثار  خوشنویسي استاد 
»حسینعلي اســفندیاري« و دختر ایشان »آتنا 
اســفندیاري« هنرمند تذهیــب کار  به نمایش 

گذاشته شده است. 
شایان ذکر است استاد حسینعلي اسفندیاري 

از جانبــازان جنــگ تحمیلــی و رئیس انجمن 
خوشنویســان شهرستان فیروزکوه می باشد که 
تا کنون در بیش از 60 نمایشــگاه بین المللي و 
ملي شرکت کرده و بیش از 20 نمایشگاه فردي 
در تهران و سایر شهرهاي ایران برپا کرده است.

 این هنرمند همچنین در کشورهاي الجزایر، 
لبنان و پاکســتان نمایشــگاه برپا کرده و جوایز 
متعددي نیز از جشــنواره هاي بین المللي کسب 

کرده است.
هنرمندان کشــورمان در این نمایشــگاه با 
هدف آشنایي بیشــتر هنرمندان مسکو اقدام به 
آموزش به عالقمندان هنر خوشنویســی در این 

کشور کردند.

مرکز فرهنگی مسکو؛ میزبان خوشنویسان قرآنی 
فیروزکوهی

وجود بوی نامطبوع  ناحیــه صنعتی قدیم فیروزکوه  به 
سوهان روحی برای مســافران، گردشگران و شهروندان 
شهرستان فیروزکوه تبدیل شــده است. نبود تصفیه خانه 
مناسب برای دفع فاضالب واحد های تولیدی این شهرک 
صنعتی و عدم مدیریت صحیح در این موضوع  ســبب شده 
اســت تا عباس رضایی، مدعی العموم و دادستان عمومی و 
انقالب شهرســتان فیروزکوه شخصا به این موضوع ورود  
کرده و به مسئوالن  ناحیه صنعتی فیروزکوه مهلت 1۵ روزه 

بــرای برطرف نمودن نواقص  دهنــد و در غیر این صورت 
اعالم جرم کند. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: رضایی، دادســتان 
شهرســتان 2 خرداد در معیت ولی اهلل بر رئیس دســتگاه 
قضایی شهرســتان همراه فرشــاد فیروز نیــا از محل دفع 
فاضالب شــهرک صنعتی بازدید کــرد. وی طی مصاحبه 
با خبرنگار صدا و ســیما گفت: محیط زیســت شهرستان 
طبق آخرین نامه  هشــداری به مسئولین ناحیه صنعتی این 

موضوع را خطر جدی بر زیست بوم منطقه تلقی کرد. 
وی  خطاب به حســین شجاع، مدیر عامل کنونی  ناحیه 
صنعتی  فیروزکوه گفت: با توجه به تغییر و تحول سیســتم 
مدیریتی شــهرک از 6ســال پیش تا کنون چرا فکری به 
حال این موضوع نکرده اید. دادســتان شهرســتان ورود 
پســماند های آلوده ناحیه صنعتی به آب های زیر زمینی را 
خطر جدی برای زیســت بوم منطقه دانســت و گفت: اگر 
ظرف مهلت تعیین شــده اقدامی اساسی در این خصوص 

صــورت نگیرد، این موضوع از ناحیه دادســرای عمومی و 
انقالب شهرســتان جرم تلقی و وارد فاز قضایی شــده و با 
تقصیر کاران آن بشــدت برخورد خواهد شــد. ولی صابر، 
رئیس دستگاه قضایی شهرستان نیز در حاشیه این بازدید به 
خبرگزاری صدا و سیما گفت: واقعا جای  تاسف  است که بعد 
از گذشــت چندین سال از این موضوع هیچ اقدامی صورت 
نگرفته و از این به بعد  مجموعه دادگســتری و دادســتانی 
شهرســتان  برای احقاق حقوق شــهروندان و مسافران از 

هیچ اقدامی کوتاه نخواهند آمد.
 خبرنگار صدا و ســیما در این گــزارش گفت: ظرفیت 
تصفیه خانه شهرک صنعتی که برای این کار در نظر گرفته 
شــده بود 3000 متر مکعب بوده اســت، اما ایستگاه پمپاژ 
فعلی تنها ظرفیت 200 متر مکعب پسماند صنعتی را دارد. 
حسین شــجاع، مدیر عامل  ناحیه صنعتی بعد از بازدید  
مجموعه قضایی شهرستان  نیز وعده رفع ایرادات فعلی در 

مهلت مقرر را داد.


