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سیل اخیر یک میلیارد ریال 
به جلیزجند خسارت زد

 فرجام تعقیب و گریز و شلیک هوایی
 در میدان امام علی )ع(

تغییر زمان قطار تهران - ساری، نوشدارویی 
برای قطار تهران - فیروزکوه

عدم ســرویس دهی قطار محلی تهران - فیروزکوه در روزهای گذشــته موجی از اعتراضات را به همراه داشــت . با شــکل گیری و داغ شــدن 
اعتراضات مردمی به این موضوع مسئوالن محلی و استانی شهرستان پای کار رایزنی های فراوانی را شروع کردند که ما حصل این رایزنی ها 

سبب تزریق نوش داروی مقطعی به این خط راه آهن شد.
فیــروز نیــا مدیــر راه آهــن فیروزکــوه نیز طی مصاحبه های قبلی خویش به جام جم گفته بــود جمع آوری قطار این محور به دلیل چنبره زدن 
مشــکالت کشــوری بر خطوط راه آهن و جمع آوری لوکوموتیو این محور بوده اســت .وی همچنین تصریح کرد :با پیگیری های مســئوالن 

محلی و برای ادامه روند سرویس دهی این محور مقرر گردید با تغییر زمانبندی...
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زیبا سازی بصری، عاملی بر بالندگی اقتصادی درخشش بانوان  موتای کار فیروزکوه در استان

 گذری بر حال و روز دانشگاه 
آزاد 

دانشــگاه آزاد اســالمی واحد فیروزکوه که روزگاری نامی بلند و 
پرآوازه برای خود در سطح استان تداعی کرده بود امروز تحت تاثیر 
سیاســت های نادرست کشــورو و اشباع شدن دانشگاه آزاد در هر 
کوی و برزن مشــکالتی فراوان چون جغد شــوم برآن چنبره زده 

است. 
دکتر علی اصغر رستمی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه 
ضمن تایید مشکالت و چنبره زدن سایه آن بر دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد فیروزکوه به جام جم گفت :ذهنیت های فراوانی در خصوص 
جمع شــدن دانشگاه وجود داشته که این موضوع تکذیب می شود 
وی ادامه داد : با توجه به اینکه این واحد آموزشی دارای تنوع رشته 

3 های فراوان بوده و نیز اساتید صاحب نامی ... www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

رئیس اتاق اصناف 
انتخاب شد 

»پدیده« در گروه دوم 
لیگ دسته 3 کشور قرار 

گرفت 
سوم خرداد ماه در محل سازمان لیگ فوتسال فدراسیون 
فوتبال جمهوري اســالمي ایران قرعه کشــي مرحله 
نهایي مسابقات مرحله نهایی لیگ 3فوتسال کشورانجام 

گرفت .
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4 فیروزکوه

جشن حمایت از خانواده زندانیان در فیروزکوه برگزار شد
 صفحه3 

سالروز رحلت امام خمینی )ره( و فرا رسیدن قیام خونین 15 خرداد را تسلیت می گوییم
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2ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

تشــکر از شــخص حامی حقوق حیوانات: اخیرا فردی به نام حسینی در 
منطقه کلفور در اقدامی زیبا و درخورتحسین اقدام به مداوا و تیمار کردن حیوانات 
مصدوم این منطقه می کند و بعد از انجام این فرآیند آنها را رها ســازی می کند که 

الزم است از این اقدام وی تشکر و قدردانی گردد.
یزدانی – دهینی 

لزوم نصب دســتگاه های pos در تاکســی ها :باتوجه به اینکه دولت 
الکترونیک به صورت فرا گیر شده و اکثر مردم به منظور تامین امنیت از به همراه 
داشــتن وجه نقد امتناع می کنند باید تدبیری اندیشــیده شود تا تاکسی های سطح 

شهر به این فناوری مجهز شوند.
یک تاکسی دار 

مشــکالت سکنه منطقه 500 دســتگاه :منطقه 500 دستگاه که یکی از 
مناطق شهرک کوهسار است با مشکالتی چون نبود زیباسازی بصری ،عدم خدمت 
رسانی ناوگان مسافربری عمومی و ... مواجه بوده که موضوعات بیان شده سبب 

رنجش سکنه محترم این منطقه شده است.
یک تماس 

تقدیر از واحدهای خدماتی : از آقای غرقابی متصدی نانوایی معبر 18 متری 
که با دایر نمودن چنین واحد صنفی وبا کیفیتی در پخت نان وعرضه به مشــتریان 
، موجبات رفاه ســکنه خیابان شــهید مطهری وشــهرک مخابرات را فراهم آورده 

است تشکر وقدردانی می گردد.
چند تماس 

جمــع آوری تلفن همگانی درمانگاه میدان راه آهن و گالیه مردمی 
:جمع شدن تلفن همگانی درمانگاه میدان راه آهن که سبب تسریع در روند اطالع 
رســانی مراجعان شــده بود موجب اعتراض تنی چند از شهروندان شد از مسئوالن 

شبکه بهداشت و اداره مخابرات تقاضای دایر شدن مجدد آن را داریم. 
همدانی 

تذکری به مسئوالن یک بیمارستان: شنیده شد در بخش مراقب های ویژه 
یک بیمارستان در فیروزکوه بعد از ترخیص بیماران، لباس های مخصوص بستری 
آنها بدون نظارت و ساماندهی مسئوالن آن واحد به امان خدا و آن هم در معرض 
دید ســایر بیماران و مراجعان رها می شــود که این موضوع سبب تکدر خاطر برخی 

از افراد شده است ،لطفا رسیدگی شود. 
سنگسری 

 

ســفر یکروزه مدیر کل دامپزشکی استان تهران :برائی 
نــژاد مدیر کل دامپزشــکی اســتان تهران در صــدر هیاتی از اداره 

دامپزشکی بازدید و از نحوه چگونگی فعالیت آنها مطلع شد .

گلباران و غبار روبی گلزار شهدای شهر و شهدای گمنام 
به مناسبت روز سوم خرداد: به مناسبت گرامیداشت آزاد سازی 
خرمشــهر، مســئوالن بخش با میزبانی شهرداری ارجمند در گلزار 
شهدای شهر و شهدای گمنام حضور یافتند و مزار مطهر آن بزرگواران 
را با شاخه های گل و گالب مزین نمودند در این مراسم سرکار خانم 
ارجمندی – شــهردار ارجمند به همراه اعضای شــورای اسالمی و 
بخشــدار ارجمند و دیگر مســئوالن بخش و جمعی از خانواده های 

معزز شهداء حضور داشتند.

اهدای کتاب توسط اداره ارشاد : همزمان با سالروز آزاد سازی 
خرمشــهر در سوم خرداد نمایشگاه اهداء کتاب توسط اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی شهرستان فیروزکوه در مزار شهداء برگزار شد.

جلسه بررسی نحوه اجرایی شدن تصفیه خانه فاضالب 
شــهری و شبکه جمع آوری فاضالب برگزار شد: جلسه 
بررســی نحوه اجرایی شــدن تصفیه خانه فاضالب شهری و شبکه 
جمع آوری فاضالب شهرستان به ریاست مهندس یوسفی جمارانی 
فرماندار و با حضور مدیرعامل آبفای شــرق اســتان تهران، قام مقام 
مدیرعامل آبفای شــرق اســتان و مشاور طرح، معاونت امور عمرانی 
فرمانداری، بخشــدار بخش ارجمند، شــهردار فیروزکوه، اعضای 
شــورای اسالمی شــهر فیروزکوه و دیگر اعضا در محل فرمانداری 

برگزارشد. 

اجرائی شــدن 50 درصد از مصوبات شورای بهورزی 
شــبکه بهداشت و درمان فیروزکوه :در جلسه ای مصوبات 
دوره قبل جلسه بهورزی قرائت شد که بر اساس بررسی های انجام 
شده حدود 50 درصد از این مصوبات اجرائی شده است. همچنین در 
این جلسه مواردی اعم از تعمیرات و تجهیز چند خانه بهداشت، تهیه 
و تنظیم فرم های آماری خانه بهداشــت، تحویل تنخواه به پزشکان 
مراکز بهداشت و … بعد از بررسی و تبادل نظر حاضرین به تصویب 

رسید.

اتمام کار تعویض کف پوش سالن ورزشی شهر ارجمند: 
تنها ســالن ورزشــی این شــهر که طی 3 سال گذشته به دلیل خرابی 
پارکت های کف سالن تعطیل بوده، با تأمین بخشی از هزینه از سوی 
این شــهرداری بزودی زود راه اندازی خواهد شد. ارجمندی شهردار 
شهر ارجمند همکاری و مساعدت مسئوالن را درخصوص تخصیص 

اعتبارات در جهت رفع تمامی مشکالت سالن خواستار شدند .

تغییر زمان قطار تهران – ساری، نوشدارویی 
برای قطار تهران - فیروزکوه

عدم سرویس دهی قطار محلی تهران 
- فیروزکوه در روزهای گذشته موجی 
از اعتراضات را به همراه داشت . با شکل 
گیری و داغ شدن اعتراضات مردمی به 
این موضوع مسئوالن محلی و استانی 
شهرستان پای کار رایزنی های فراوانی 
را شــروع کردنــد که مــا حصل این 
رایزنی هــا ســبب تزریق نوش داروی 

مقطعی به این خط راه آهن شد.
فیروز نیا مدیر راه آهن فیروزکوه نیز طی 
مصاحبه هــای قبلی خویش به جام جم 
گفته بود جمع آوری قطار این محور به 
دلیل چنبره زدن مشکالت کشوری بر 
خطوط راه آهن و جمع آوری لوکوموتیو 
ایــن محور بوده اســت .وی همچنین 
تصریح کرد :با پیگیری های مسئوالن 
محلی و برای ادامه روند سرویس دهی 
این محور مقرر گردید با تغییر زمانبندی 

حرکت قطار تهران - گرمســار مقصد 
نهایی خویش را از گرمسار به فیروزکوه 
تغییرو بعد از توقف نیم ســاعته مجددا 

ادامه مسیر دهد. 
مدیر راه آهــن فیروزکوه همچنین در 
تکمیل این خبر به جام جم گفت :چون 

بســیاری از اســتفاده کنندگان قطار 
محلی تهران - فیروزکوه ساعت ورود 
این قطار به فیروزکوه در حوالی ساعت 
9:30 را زمان مناســبی بــرای انجام 
کارهــای شهرســتانی خویــش قرار 
می دادنــد بدیــن منظــور و طبــق 
هماهنگی های صــورت گرفته قطار 
تهران - ســاری به جــای حرکت در 
ساعت 8:15 ساعت 6:30 از مبدا تهران 
به مقصد ساری حرکت کرده و در حوالی 
ســاعت 9:30 همزمان با ساعت قطار 
محلــی تهــران- فیروزکــوه وارد 
شهرستان می شود. این مسئول در پایان 
ضمن تشــکر و اهتمام مردم شریف و 
مسئولین شهرســتان یادآورد  شد: در 
صدد هســتیم تا با رایزنی های مناسب 
قطار محلــی تهران - فیروزکوه مانند 

گذشته سرویس دهی را انجام دهد.

حرف حسابچند خط خبر

همشهریان عزیز می توانند مشکالت و کاستی های 
خویش را از طریق شماره های 09122472194 و 

09383478096 اطالع رسانی کنند.

انتخابات الکترونیک هیات رئیسه اتاق اصناف بر اساس 
موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی و در اجرای مواد ۷ و 
8 آیین نامه اجرایی مربوطه در روز دوشنبه مورخ 2 خرداد، 
با حضور کریمی، معاون سیاســی – انتظامی فرمانداری 
فیروزکوه، کیانی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت این 
شهرســتان، اعضای هیأت اجرایی و نظارت بر انتخابات 
اتــاق اصنــاف در محل اداره صنعــت، معدن و تجارت 

فیروزکوه برگزار شد.
کیانی در خصوص برگزاری الکترونیک انتخابات گفت: 
برگــزاری انتخابات الکترونیک باعــث افزایش دقت، 
ســرعت و شــفافیت در روند برگزاری انتخابات گردید و 
احتمال اشتباه را به حداقل می رساند. وی همچنین خاطر 
نشــان کرد: این انتخابات هر ۴ ســال یک بار به صورت 

رسمی با توجه به قوانین و مقررات مربوطه برگزار می شود 
که در این انتخابات روسای 1۴ اتحادیه صنفی شهرستان 
در محل برگزاری انتخابات حاضر می شوند و با آرای خود 
اعضای هیات مدیره اتاق اصناف شهرســتان انتخاب را 
می نماینــد. بهنام کیــا رئیس اتاق اصناف شهرســتان 
فیروزکــوه در گفت وگویــی تلفنی با جام جم گفت: از کل 
آرای ماخوذه در هیات رئیسه پنج نفری به ترتیب آقایان 
بهنام کیا رئیس، چنگیز عرب نایب رئیس اول، سید حسام 
حســینی نایب رئیس دوم، ســید محمد حســینی دبیر و 
فریــدون باطبی خزانه دار شــدند. وی ضمن تشــکر و 
قدردانی از زحمات تقی سراج گفت : لطف اعضای محترم 
هیات رئیسه سبب گردید بنده با 5 رای افتخار خدمت در 

کسوت ریاست این نهاد را داشته باشم.

رئیس اتاق اصناف انتخاب شد 
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 جشن حمایت از خانواده زندانیان
 در فیروزکوه برگزار شد

جشــن حمایت از خانواده زندانیان فیروزکوه 
در چهارمین شب ماه مبار ک رمضان با حضور 
مســئوالن شهرســتان درمجتمــع فیروزه 

فرهنگیان برگزار شد.
بــه گزارش جام جم ،در چهارمین شــب ماه 
مبارک رمضان مراسم جشنی با عنوان حمایت 
از خانــواده زندانیان فیروزکوه با حضورحجت 
االسالم امیری ارجمند نماینده ولی فقیه وامام 
جمعــه، صابــر رئیس دادگســتری، حجت 
االسالم یداهلل سراج امام جمعه اسبق وخزانه 
دار انجمن، کریمی معاون سیاســی اجتماعی 
فرمانداری، دکتر صالحی دادستان وریاست 
انجمن حمایت از زندانیان ،جمعی از روحانیون 
و خیرین و مســئوالن شهرستان در مجتمع 
فیروزه فرهنگیان برگزاروکمک های اهدایی 
برای رفع نیاز های خانواده زندانیان جمع آوری 
شــد. در این مراســم حجت االسالم امیری 
ارجمند امام جمعه فیروزکوه طی سخنانی به 
آســیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: باید 
کاری پیشــگیرانه کنیــم قبل از اینکه دنبال 
درمان باشــیم و اگر خدای ناخواســته حادثه 
ومشکلی در جامعه وجود داشته باشد همه ما 
دچارآن هســتیم. انشااهلل به جایی برسیم که 
اصال زندانی نداشــته باشــیم. وی در بخش 
دیگری ازسخنانش گفت: فرد ویا افرادی اگر 
تمکن مالی دارند از فضل وکرم خداوند است 
بنابرایــن باید انفــاق نمایندتا در روز قیامت 

وحسابرسی در امان باشند. 
صابر رئیس دادگســتری شهرســتان دیگر 
ســخنران این مراسم بود. وی فیروزکوه را از 
جمله شهرســتانی بسیار سالم و پاک وعاری 
از هر گونه هنجار شــکنی دانســت، رئیس 
دادگســتری از همه کســانی که به انجمن 
حمایت از زندانیان کمک کردند تشــکر کرد 
واز شــهردار واعضای شورای شهرخواست تا 
بــا در اختیار گذاشــتن زمیــن جهت احداث 
بازداشتگاه وندامتگاه مساعدت داشته باشند.  

همچنیــن دکتر صالحی دادســتان ورئیس 
انجمــن حمایت از زندانیان فیروزکوه ضمن 
ارائــه گزارش انجمن اظهار داشــت: انجمن 
حمایت از زندانیان که خانواده زندانیان تحت 
پوشش این مرکز هستند رسیدگي به وضعیت 
معیشــتي این خانواده ها در نبود سرپرســت 
خانواده با حمایت خیرین و نیکوکاران مرتبط 

با انجمن انجام مي شود.
 وی بیان داشــت: انجمن حمایت از زندانیان 
از سال 13۴8 در کشور شکل گرفت والحمدهلل 
شهرســتان فیروزکوه هــم در زمینه حمایت 
وکمک از این انجمن سابقه طوالنی دارد که 
الزم می دانم از همه کســانی که در تاســیس 
انجمن ویا اینکه کمک ومســاعدت خوبی را 
درحمایت از خانواده زندانیان  داشتندبخصوص 
از شرکتهای فعال شهرستان از جمله کارخانه 
سیمان فراز وصنف رانندگان سنگین وخیرین 
عزیــز وهمچنیــن ازفرد فــرد اعضاء تقدیر 

وتشکر می نمایم. 
وی دربــاره اقدامــات انجمــن حمایت به 
خانواده های زندانیان گفت: در ســال گذشته 
81 میلیون تومان به صورت نقدی وغیر نقدی 

از سوی خیرین عزیزبرای حمایت از خانواده 
زندانیان جمع آوری شــد که توانستیم بطور 
میانگین حداقــل ماهانه 250 هزارتومان به 
خانــواده زندانیــان پرداخــت کنیم آخرین 
سخنران جشــن حمایت از خانواده زندانیان 
حضرت حجت االســالم یداهلل ســراج امام 
جمعه اســبق وخزانه دار انجمن طی سخنانی 
بیان داشــت: افتخار ما مســلمانان به مکتب 
ماســت ومکتب ما دنیا وعالم را به هم ارتباط 
داد بنابراین ملت ما در نوعدوســتی وانســان 

دوستی حرف اول را می زند. 
وی با اشــاره به اینکه عمل نیک وکار نیک 
هیچ موقع ضایع نخواهد شد افزود: در محضر 
خداونــد تبــارک وتعالی اجــر وپاداش ویژه 
وخاصــی در پرونده آنان ثبت وضبط خواهد 
شــد .در پایان مراسم، کاندیداهایی که اعالم 
آمادگــی در جهــت انتخابــات میاندوره ای 
بازرســی انجمن نمودند رای گیری به عمل 
آمد ودر نتیجه آقایان مظاهر فخر آور ومحمود 
شــیرازی مجددا  به عنــوان بازرس انجمن 
حمایــت از زندانیان شهرســتان فیروزکوه  

انتخاب شدند.

دانشــگاه آزاد اســالمی واحد فیروزکوه که 
روزگاری نامــی بلند و پــرآوازه برای خود در 
سطح استان تداعی کرده بود امروز تحت تاثیر 
سیاســت های نادرست کشورو و اشباع شدن 
دانشــگاه آزاد در هر کوی و برزن مشــکالتی 
فراوان چون جغد شوم برآن چنبره زده است. 
دکتر علی اصغر رســتمی رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد فیروزکوه ضمن تایید مشکالت 
و چنبره زدن سایه آن بر دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد فیروزکوه به جام جم گفت :ذهنیت های 
فراوانی در خصوص جمع شدن دانشگاه وجود 
داشــته که این موضوع تکذیب می شود وی 
ادامه داد : با توجه به اینکه این واحد آموزشی 
دارای تنوع رشته  های فراوان بوده و نیز اساتید 
صاحب نامی مشغول علم آموزی هستند شاید 
این شــائبه در ذهن مردم به وجود آید که نبود 
استاد مجرب،نبود فضای آموزشی و ... مزیدی 
بر علت مشــکالت دانشــگاه شده است که 
دانشــگاه فیروزکوه با داشتن فضای وسیع از 
اســاتید صاحب نامی در علم آموزی استفاده 
می کند وی با اشــاره به اینکه قبل از به دست 
گرفتن زمام مدیریت توسط بنده در حدود 60 
رشــته تحصیلی داشــته و اکنون این عدد به 
11۴ رشته ارتقا پیدا نموده است گفت : تغییرات 
در وزارت علــوم و عــدم منطبق بودن دید گاه 
سیاســی کرســی نشــینان این وزارتخانه با 
دانشــگاه آزاد یکی از مشکالت کلی دانشگاه 
بوده که عدم احســاس مســئولیت در معرفی 
دانشــجو رشته های مختلف مصداقی از این 
موضوع اســت رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحد فیروزکوه ادامه داد :اشباع شدن دانشگاه 
آزاد در سراسر کشور ،نبود فیلتری به نام کنکور 
وکاهش جمعیت از دیگر مشکالت این واحد 

آموزشی بوده است.
 وی افزود :در اکثر شهرســتان های اســتان 
تهران ســازمان مرکزی اقدام به دایر نمودن 
واحد دانشگاهی نموده که این موضوع سبب 
می شود جویندگان علم تهرانی شهرستانی را 
مانند پردیس و یا رودهن را برای ادامه تحصیل 
انتخــاب و از آمدن بــه فیروزکوه امتناع کنند 

وی اضافه کرد :چنین موضوعی در دراز مدت 
سبب کاسته شدن تعداد دانشجو و پایین آمدن 
ســطح درآمدی دانشــگاه خواهد شد دکتر 
رســتمی وجود فیلتری به نام کنکور را برای 
خروج از چنین مشــکالتی ضروری دانست و 
افزود :در گذشته که دانشجو بر حسب امتحان 
ورودی و کنکور وارد فضای آموزشی می شد 
اوال در بدو ورود مجاب به دانستن بسیاری از 
اصول اولیه تحصیلی رشته مورد نظر خویش 
بوده و ثانیا چون سطح بندی های مختلف در 
دانشــگاه های سراسر ایران وجود داشته بی 
تردید توزیع مناسب دانشجو در تمامی واحد ها 
انجام می شد وی با ذکر مثالی ادامه داد :شاید 
دانشــجویی معــدل باالیی در زمان خروج از 
مقطع متوسطه کسب ننماید و چون کنکوری 
برای ورود به دانشــگاه وجــود ندارد همین 
دانشجو شاید هم کالس دانشجویی شود که 
به مراتب شاید از نظر سطح علمی از وی باالتر 
باشــد این مســئول خاطر نشــان کرد :اگر 
کنکوری برگزار می شــد طبیعتا دانشــجوی 
تهرانی که از نظر میزان اکتســابات علمی با 
دانشــگاه های تــراز باالی تهــران برابری 
نمی کرد هدفی جز انتخاب شــهرهایی چون 
فیروزکوه را نداشت وی به ضعف دیگر سیستم 
دانشــگاه آزاد اشــاره کرد و گفت : متاسفانه 
شاهد آن هستیم که دانشگاه علوم تحقیقات 
نیز بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو کرده 
کــه این موضوع نیــز مزیدی بر پایین آمد ن 
سطح علمی دانشگاه می شود وی شایعه ادغام 

دانشــگاه فیروزکــوه با دیگر دانشــگاه ها را 
تکذیــب کرد و گفت:موضوع ادغام و تحلیل 
درجه ســازمانی دانشگاه ها به سیاست های 
کلی دانشــگاه آزاد مرتبــط بوده و اگر روزی 
چنین رویدادی رخ دهد فقط شامل شهرستان 
فیروزکوه نمی شــود و ترکش این تصمیم به 
تن دیگر دانشــگاه های کشــور خواهد خورد 
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه 
در پاســخ به ســوال خبرنگار جام جم مبنی بر 
اینکه شنیده های فراوانی مبنی بر مواجه شدن 
این واحد با مشــکل پرداخت حقوق کارکنان 
وجــود دارد گفت :با توجه به موضوعات بیان 
شــده فعال در پرداخت حقوق کارکنان دچار 
مشــکل نشدیم اما با ادامه این روند شاید این 
مشکل گریبانگیر این واحد آموزشی شود وی 
بــه موضوع انتقال کارکنان این واحد اشــاره 
کردو گفت :تمامی کارکنان دانشــگاه سطح 
کشور استخدام سازمان مرکزی بوده و با عطف 
بــه این نکته کــه فیروزکوه هم از این قاعده 
مســتثنی نمی باشد باید گفت بیم این می رود 
که در آینده شــاید این واحد توانایی پرداخت 
حقوق کارکنان را نداشــته باشــد که در این 
خصوص پیشــنهادی از سازمان مرکزی به 
دانشگاه فیروزکوه برای انتقال نیروهای مازاد 
خویش به واحد های هم جوار داده شــده که  
متاسفانه مورد طبع واقع نشد دکتر رستمی باز 
خرید شــدن کارکنان را یکی دیگر از راه های 
برون رفت از مشــکالت فعلی دانست و گفت 
:چون نیروهای دانشــگاه آزاد واحد فیروزکوه 

اســتخدام سازمان مرکزی بوده این موضوع 
از طریق مسئوالن این دانشگاه طرح گردیده 
است و به نظر بنده اهتمام به این مورد می تواند 
جلوی خسارت های احتمالی سنوات بعدی در 
عدم پرداخت حقوق را بگیرد رســتمی علت 
تبدیل شدن شعبه به باجه بانک ملی دانشگاه 
آزاد را به مشــکالت دانشگاه مرتبط ندانست 
و گفت : طبق موازین دانشگاه آزاد این اختیار 
را داشته که به منظور انجام مبادالت خویش 
و دانشجویان این باجه را داخل دانشگاه منتقل 
که برای رفاه حال شــهروندان این شــعبه در 
بیرون دانشــگاه واقع شده است وی ادامه داد 
:یقینا کاســته شدن از حجم دانشجویان واحد 
فیروزکوه بی تاثیر بر تراکنش های بانکی این 
شــعبه نبوده اما علت تحلیل آن شعبه به باجه 
را نمی توان مســتقیما در مشکالت دانشگاه 
جســتجو کرد بلکه مشکالت شهرستانی نیز 
مزیدی بر علت آن اســت رستمی اذعان کرد 
:در حــال حاضر از مجموعــه امالک تحت 
پوشــش دانشــگاه آزاد تنها ســاختمانی در 
دانشگاه کوهسار به فرد حقیقی واگذار شده و 
الباقی ساختمان های این مجموعه همچنان 
در ید دانشــگاه اســت رئیس دانشــگاه آزاد 
فیروزکوه در پاسخ به سوال خبرنگار جام جم 
مبنی بر اینکه برقراری ســرویس دانشجویی 
یکــی از بزرگ ترین ضربه های اقتصادی به 
شهرســتان بوده اســت گفت :بنده نیز به این 
موضوع معتقد بوده که حضور شــبانه دانشجو 
در ســطح شهرستان میتواند مزایای فراوانی 
چون اجاره مسکن ،استفاده از امکان تفریحی 
گردشــگری و تزریــق نقدینگی به صنوف 
شهرستان داشته باشد اما متاسفانه فشارهای 
برخــی از نفرات مبنی براینکه حضور شــبانه 
برخی از  آنان سبب ایجاد بزه و فساد می شود 
اقدام به دایر شدن سرویس برای آنان شد وی 
درپایان حذف کنکور را بزرگ ترین خســارت 
علمــی دانســت و افــزود :با اعمــال چنین 
تصمیمی زحمت تقویت پایه علمی از دانشجو 
برداشــته شد و سطح علمی دانشگاه ها پایین 

آمده است.

گذری بر حال و روز دانشگاه آزاد 
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 ســیل اخیر یــک میلیارد ریال بــه جلیزجند 
خسارت زد

بــر اثر وقوع بارش هــای پراکنده چندی پیش در 
شهرستان فیروزکوه گزارشاتی مصور از وقوع سیل 
و آب گرفتگی در روستای جلیزجند از توابع بخش 
مرکزی شهرستان فیروزکوه گزارش شده است.

مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان در این 
خصوص به جام جم گفت : در روستای جلیزجند و 
منطقه تنگه واشــی خســارت محسوســی به 
زمین های کشاورزی و باغ ها وارد نیامده است .وی 

اضافه کرد : حوادث سیل اخیر موجب انسداد مقطعی محور باال دست این روستا گردیده 
که خوشبختانه با تالش نیروهای دهیاری و شورای اسالمی این محور بازگشایی شد. 
در تکمیل صحبت های مهدی یوسفی جمارانی وران دهیار این روستا نیز به جام جم 
گفت : ســیل اخیر موجب خســارات به دو زمین کشــاورزی این منطقه گردید .وی در 
تشریح خسارت احتمالی این رویداد طبیعی گفت :بر اساس شواهد و قرائن پیش بینی 
می شــود مبلغی در حدود 1 میلیارد ریال به این باغ ها خســارت وارد آمد. وران در پایان 
خاطر نشان کرد :با تالش دهیاری و اعضای شورای اسالمی این روستا محور مسدود 

شده در کمتر از 2 ساعت بازگشایی شد.

»پدیده« در گروه دوم لیگ دسته 3 کشور قرار 
گرفت 

سوم خرداد ماه در محل سازمان لیگ فوتسال فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمي 
ایران قرعه کشــي مرحله نهایي مســابقات مرحله نهایی لیگ 3فوتسال کشورانجام 

گرفت .
ســلیماني دبیرســازمان لیگ فوتسال کشور گفت : به دلیل گسترش ورزش فوتسال 
یکي از شهر های فیروزکوه و ماکو میزبان این دوره از مسابقات باشند،وی ادامه داد 
:هرچند این دو شــهر دربحث میزبانی با قراردادن تعهدات ازجمله محل اســکان، 
پذیرایی، سرویس ایاب وذهاب به تیمهای مهمان کوتاه نیامدند تا کار به قرعه کشي 
کشیده شود .حسن نام آور رئیس هیات فوتبال شهرستان نیز به جام جم گفت :بعد از 
انتخاب میزبان قرعه کشي صورت گرفت که پدیده سازان در گروه دوم باید به مصاف 
تیم هاي شهرستان شوط)میزبان(، وحدت خرمشهر و کارون ایذه برود .نام آور ادامه 
داد :این مسابقات از 30 خرداد ماه در ماکو در آذربایجان غربی برگزار مي شود.گفتنی 
است در پایان جلسه حسن نام آور ) ریاست هیات فوتبال شهرستان ( و فرشاد حسیني 
) نماینده باشگاه پدیده سازان فیروزکوه ( با مذاکراتي که با سلیماني رئیس سازمان 
لیگ فوتسال داشتند قول میزباني باشگاه میعاد فیروزکوه در مسابقات مناطق امید هاي 
کشور را گرفتند که باپیگیري مسئولین باشگاه میعاد وهیات فوتبال این اتفاق شایسته 
براي شهرســتان فیروزکوه به ســرانجام برسد.الزم به ذکر است در این قرعه کشي 

شهرستان شوط ) به میزباني شهر مرزي ماکو( برنده شد.

فرجام تعقیب و گریز و شلیک هوایی 
در میدان امام علی )ع(

در روزهای اخیر یک دســتگاه پراید 
که باوجود دســتور ماموران نیروی 
انتظامــی از حرکت متوقف نشــد با 
شــلیک هوایــی مامــوران نیروی 

انتظامی شهرستان متوقف شد.
ســرهنگ فاضلی فرمانده انتظامی 
شهرستان فیروزکوه به جام جم گفت: 

طبق اطالع پلیس دماوند یک دستگاه پراید که حامل یک سرنشین 
مرد و دو سرنشــین زن بوده اند به دلیل ارتکاب به زورگیری و خفت 
گیری از چنگ مامورین دماوند گریختند. فاضلی ادامه داد: بالفاصله 
مراتب از طریق نیروی انتظامی شهرستان دماوند در دستور کار مامورین 
نیــروی انتظامی شهرســتان فیروزکوه قــرار گرفت. باالترین مقام 
انتظامی شهرستان با اشاره به اینکه بعد از اطالع از این موضوع ایستگاه 
ایست بازرسی در ورودی میدان امام علی ) ع( مستقر شد افزود :خودروی 
خاطی بعد از نزدیک شــدن به این ایســتگاه باوجود هشدار مامورین 
انتظامــی مبنــی بر توقف به حرکت خود ادامه داد که در این رابطه در 
اقدامــی بازدارنــده و به منظور توقــف خودروی مذکور دو تیر هوایی 
شــلیک شــد. فاضلی خاطر نشان کرد : بعد از متواری شدن خودروی 
مذکور و روانه شــدن به ســمت شهر ،حصار امنیتی توسط مامورین 
انتظامی دو تا دور شهر بسته و باالخره بعد از تعقیب و گریز چند دقیقه 
ای خودروی خاطبی در بن بســتی متوقف و سرنشــینانش دستگیر 
شدند. این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد :افراد دستگیر شده 
برای طی نمودن روال به مراجع قضایی و پلیس آگاهی شهرســتان 
دماونــد تحویــل داده شــدند )روزنامه جام جم به نوبه خود از زحمات 

شبانه روزی سبز پوشان نیروی انتظامی تقدیر وتشکر می نماید (.

درخشش بانوان  موتای کار فیروزکوه 
در استان 

یک دوره مسابقات موی تای بانوان استان تهران انتخابی کشوری 
در رده نوجوانان وجوانان در ســالن ورزشــی قیانوری تهران برگزار 
گردید. در این مسابقات آناهیتا ممبینی و منیره رحیم زاده مقام اول 
آسیه تبار و نرگس سادات حسینی مقام دوم و مهدیه میرزایی مقام 
سوم را با مربیگری مائده اسکندری کسب نمودند و همچنین جواز 
حضور در تورنمنت کشوری بانوان را کسب نموده اند. در همین راستا 
از اداره ورزش و جوانان  و اداره آموزش وپرورش شهرستان فیروزکوه 

جهت اعزام این تیم تشکر و قدردانی می شود.

زیبا سازی بصری، عاملی بر بالندگی اقتصادی 

ترســیم فضای زیبا و خوشــایند از محیط شهری از 
جملــه عوامل های مهمی بــوده که می تواند نقش 
مهــم و ســازنده ای در ارتقــای ســطح اقتصادی 

شهرستان داشته باشد.
شهرســتان فیروزکــوه کــه عنوان وســیع ترین 
شهرســتان اســتان تهران را یدک می کشد دارای 
ســجایای زیبنــده ای چــون آب وهوای ســالم 
،محصوالت لبنی و .... بوده که با تکیه بر آن می توان 
نقش مناســبی در جذب گردشــگر و کسب منفعت 
اقتصادی از مســافرین رهگذران داشته باشد وجود 
ظاهری زیبا و خوش جلوه از ســطح شــهر می تواند 
عاملی تســریع کننده در شیوه مدیریت شهری بوده 
کــه بــه تناســب آن می توان عاملی بــرای توقف 
مســافرین و رهگذران در ســطح شهر به وجود آورد 
محور خیابان ۴5 متری که به عنوان شــاهراه اصلی 
و نقطه اتصال اســتان تهران ،مازندران و ســمنان 
است  از جمله محور هایی است که پیاده سازی زیبا 

سازی بصری می توان در آن نقش مهمی ایفا نماید 
تا به واسطه آن مسافرین گذری به شهرستان تحت 
تاثیــر اینگونه فضا ســازی قــرار گرفته و بی اختیار 
ســرعت خویش را برای توقف کاهش دهند جدا از 
بخــش خدمــات عمومی که شــهرداری مکلف به 
اجــرای آن بوده صنوف شهرســتان بویژه کســبه 
خیابــان ۴5 متــری نیز می توانند نقش موثر و تعیین 
کننــده برای تداعی چهــره ای خوش از این محور 
مواصالتی نیز داشــته باشند مهم ترین شاخصه ای 
کــه صنوف این محور می توانند برای تداعی چهره 
ای خوش از شهرســتان در نظر عموم و مســافرین 
تداعــی کنند موضوع معرفی خدمات خویش و تابلو 

نصب شــده در سر درب ورودی مغازه است . 
بی شــک توجه و اهتمام به این مهم میتواند نقش 
مناســب و قابل تحسینی داشــته باشد چرا که اوال 
خدمات آن صنف بهتر و شــیوا تر معرفی شده و ثانیا 
وجود تابلوی مناسب با نور پردازی شایسته می تواند 

چهره و ســیمای شهری را مناسب جلوه دهد .
بی شک تکریم و احترام شایسته صنوف شهرستان 
و ارائه کاالی مرغوب به مســافرین و گردشــگران 
نیز عاملی تســریع کننــده در روند تحول اقتصادی 
بوده و اســت ،خوشبختانه کسبه محترم خیابان ۴5 
متری همیشــه ودر اکثــر اوقات چنین موضوعی را 
عالوه بر رونق کســب و کار خویش برای ترســیم 
سیما و جلوه ای خویش از شهرستان مد نظر داشته 
کــه تکمیل چالش هــای احتمالی در این مقوله نیز 

خود عاملی موثر بر تحولی شایســته است . 
چــرا کــه احتــرام و حس خلــق متصدیان صنوف 

شهرســتان ســبب ایجاد ذهنیت مناســب و در دید 
انتزاعی ســبب به خاطــر ماندن چهره ای خوش از 

شهرستان می شود. 
حال نقش نهاد های خدمات رسانی چون شهرداری 
را باید مکمل این پروسه دانست . شهرداری هر شهر 
که عنوان بارزترین نمود و جلوه خدمت رســانی  را 
یدک می کشد نیز از این قاعده مستثنی نبود .بخش 
مهمــی از زیبــا ســازی بصری هر شــهر منوط به 
فعالیت های مناســب شهرداری و شورای اسالمی 

آن شهر است . 
چگونگــی نظافت معابر عمومی ،رعایت زمانبندی 
در تخلیه سطل های زباله ،گلکاری بلوار ها و میادین 
ســطح شــهر و ... از جمله فعالیت هایی اســت که 
شــهرداری می توانــد آن را به صــورت مکمل و به 
موازات نکات بیان شده در جذب مسافرین و مجاب 
نمــودن آنها به توقف رعایــت نماید موضوع ایجاد 
مبلمان شهری و فراهم نمودن بستر های استراحتی 
چون میز ،نیمکت ،لوازم ورزشــی عمومی ،آالچیق، 
نور پردازی مناســب و ... از جمله مواردی بوده که 

باید شــهرداری به آن اهتمام ورزد .
قدرت صنوف شهرســتان و دخیل و مجاب کردن 
شــهرداری به ایجاد ســاختار های مناســب برای 
اســتراحت مســافرین ،رهگذران و گردشگران در 
فصول گرم سال و تعطیالت بی شک عاملی مناسب 
بر تزریق نقدینگی به شهرستان شده و در دراز مدت 
 شــاهد تغییرات شــگرف و چشــمگیری خواهیم

 بود. 
مسعود حسینی

خبرخبر

آزمون میاندوره ای انجمن خوشنویسان 
به همت انجمن خوشنویسان ایران شعبه 
فیروزکــوه و با همکاری اداره فرهنگ و 
ارشاد اســالمی شهرســتان فیروزکوه 

برگزار شد. 
این آزمون در تاریخ 21اردیبهشــت ماه 

امسال همزمان با سراسر کشور در محل 
مجتمــع فرهنگی هنری آفرینش برگزار 
گردید. شــایان ذکر اســت : آزمونهای 
مقدماتی، متوســط ،کتابت عالی و ممتاز 
- نستعلیق عالی، نستعلیق ممتاز، خوش 
و خط دوم عالی وممتاز در دو نوبت صبح 

و بعداز ظهر از ســاعت 11 الی 18 برگزار 
گردید. 

گفتنی اســت انجمن خوشنویسان ایران 
تنها مرجع برگزار کننده این امتحانات در 
سراســر کشــور بوده و بــه تمامی قبول 
شــدگان در رشته های مذکور گواهینامه 

قبولی آن دوره را ارائه می دهد. انجمن در 
طول سال سه دوره آزمون برگزار می کند 
کــه ایــن آزمون به صــورت یکپارچه و 
همزمان و با سؤاالت واحد در شعب سراسر 
کشــور زیر نظر دفتر مرکزی و با حضور 

بازرسان برگزار می شود.

خوش نویسان فیروزکوه وارد کورس رقابت شدند 


