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کلنگ زنی طرح 20 میلیاردی 
در موقوفه تنگه واشی

مردم و مسئوالن؛ دو روی سکه حمایت 
از بخش های خصوصی

لزوم توجه به زیر ســاخت های تفریحی و  گردشــگری و فراهم آوردن تمهیدات مناســب برای تفرج و رفاه شــهروندان از موضوعاتی  بوده که 
ســبب تعدد و کثرت جمعیت درشــهر های مختلف می شــود ،همزمان با غالب شــدن فضای  مجازی در زندگی مردم و به تبع آن توجه به 
خاســتگاه های عمومی از جمله مواردی بوده که روز به روز نیاز مردم به مدرنیزه تر شــدن و به موازات آن نیاز به تغییر و تحول در الگو های 

قبلی  را ملموس تر می کند. 
شهرســتان  فیروزکوه که اصلی ترین مشــکالت عدم پویایی آن نداشــتن امکانات تفریحی و رفاهی می باشــد این روزها  حال و روزخوشی به 
خودش گرفته و با دارا شدن سینما آفرینش ،شهربازی دنیای شادی ،پارک امیری فیروزکوهی ،پارک کوهستان و ... به صوت نسبی رضایت 

شهروندان را کسب نموده است.
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 رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی 
تاسیسات پروژه آبیاری اندور در حال نابود شدن است ؟دارد ؟

 نقش ویتامین »آ« در تشکیل 
هورمون

ویتامین آ یک ماده محلول در چربی است، یعنی برای به دست 
آوردن آن باید غذاهایی که حاوی مقدار کمی چربی هســتند 
مصرف کنید.ویتامین ها از عناصر و مواد با ارزش می باشند که 
در سالمتی انسان تأثیر بسیار زیادی دارد ویتامین آ برای حفظ 
شــادابی و طراوت پوســت بسیار مفید است مقاومت بدن را در 
مقابــل بیماری ها و عفونت های مختلف و میکروب ها تقویت 
می کند و به سالمت بدن کمک می نماید ما انسانها برای تامین 
ویتامیــن مــورد نیاز مان به منابع غذایی احتیاج داریم زیرا بدن 

قادر به ساخت این ویتامین نمی باشد.
برخالف ویتامین های مصنوعی که در مقادیر باال مسمومیت 

زا هستند ویتامین آ در غذاها و... 3 www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

 پیروزی آفاق
 در سایه سنگین 

مشکالت مالی

 یک بنای غیر مجاز 
در روستای  آتشان 

تخریب شد
بــا حکــم مقام قضایی، توســط جهاد کشــاورزی 
شهرستان یک مورد بنای غیر مجاز در روستای آتشان 

تخریب شد.
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فیروزکوه

 افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری
 درهفته دولت
صفحه 3
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2ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

*انتخابات درون سازمانی شورای پنجم برگزار شد: دومین انتخابات 
درون سازمانی شورای اسالمی شهر برگزار و طی انتخابی مجدد   زمان ایلکا برای 
دومین ســال متوالی به عنوان رئیس شــورای اسالمی شهر در سمت خود ابقا شد. 
همچنین در این انتخابات که هیچ تغییری نســبت به ســال گذشته نکرد،سید امین 
حســینی نائب رئیس ،محمد درویش متولی منشــی اول ،بتول کیانی منشی دوم و 

جالل بنار نیز بعنوان خزانه دار انتخاب شدند. 

*افتخاری برای هالل احمر فیروزکوه :اســفندیار، مسئول جمعیت هالل 
احمر شهرستان فیروزکوه از کسب رتبه نخست  داوری توسط سجادشجاع امدادگر  

شهرستان در طرح کشوری دادرس خبر داد.

*قهرمانی تیم فوتسال آموزش و پرورش : تیم فوتسال آموزش و پرورش 
موفق شد با عبور از تیم فوتسال فرمانداری جام قهرمانی  مسابقات فوتسال  ویژه 

هفته دولت را به خانه ببرد. 

*پایان تعطیالت تابســتانه دانشــگاه آزاد : طبق اطالعیه دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد فیروزکوه  در وب سایت این مرکز آموزشی،  تعطیالت تابستانه این  
واحد آموزشی که از تاریخ 28 تیر 1397 آغاز شده بود در روز شنبه 3 شهریور 1397 
پایان یافته و فعالیت آموزشــی ،اداری و   پژوهشــی این واحد دانشــگاهی در تاریخ 

ذکر شده از سر گرفته می شود.

*تخفیف 50 درصدی بلیت سینما :مهرداد حسینی، مسئول سینما آفرینش 
شهرستان از افتتاح حساب در موسسه مالی و اعتباری کوثر و به موازات آن استفاده 

از تخفیف 50 درصدی برای استفاده از این مرکز فرهنگی خبر داد.

*نشست مردمی فرماندار با اهالی دهستان حبله رود  :مهدی یوسفی 
جمارانی، فرماندار شهرســتان به مناســبت هفته دولت به منظو بررســی مسائل و 
مشکالت مردم این دهستان اقدام به برگزاری نشست مردمی در روستای آتشان 

نمود.

*افتخاری برای فوتبال شهرستان : با حکم حبیب اهلل ابوالحسن شیرازی، 
رئیس هیئت  فوتبال  اســتان  ، حســن نام آور، رئیس هیئت فوتبال شهرســتان به 
سمت عضو کمیته جوانان و استعداد یابی هیئت فوتبال استان تهران منصوب شد.

*طرح ویژه اداره ثبت احوال :بختیاری، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان 
فیروزکوه از طرح ویژه پیش نویس ثبت نام کارت ملی به مناســبت هفته دولت از 

2 الی 8 شهریور خبر داد. 

*گردهمایی در روســتای اندریه :مهدی یوســفی جمارانــی، فرماندار 
شهرستان در نخستین روز از هفته دولت با حضور در روستای اندریه مهمان مراسم 

گردهمایی و پیاده روی اهالی این روستا شد. 

شادی جشــن عروسی به چه قیمتی : بسیار مشاهده شده 
است که در ضیافت های عروسی که در تاالر های پذیرایی شهرستان 
برگزار می شــود بعد از اتمام مراســم  و در هنگام اســتراحت مردم  
همراهان عروس و داماد با صدای گوشخراش بوق و ضبط خودرو ها 
آرامش مردم را ســلب می کنند ،گاهی اوقات شــادی بیش از حد آنها 

عالوه بر انسداد  جاده سبب وقوع حادثه نیز می شود.
حسینی 

تشــکر از سرآشــپز مجتمع میالد :از آقای بابایی و همسر 
 محترمشــان به ســبب رعایت بهداشت ،اعمال کیفیت در طبخ غذا 
و .... که بی شــک شــادی مراسمات عروســی را برای ما دو چندان 

کرده  است  تشکر و قدردانی می شود. 
چند تماس 

وضعیت نابســامان  شهرک دشت ناصر :علی رغم انتشار 
خبری مبنی بر دست زمام امور اجرایی و خدماتی شهرک دشت ناصر 
توســط شــهرداری اما متاســفانه شاهد آن هســتیم که هیچ تغییر 
چشــمگیری در این موضوع حاصل نشــده اســت و این شهرک با 
مشــکالتی چون عدم روکش مناســب آسفالت و جدول کشی معابر 

دست و پنجه نرم می کند. 
یکی از سکنه

بوی تعفن ناشی از سوزاندن زباله : در اکثر شبها بوی تعفن 
ناشــی از ســوزاندن زباله ها در شهرک صنعتی قدیم موجب تکدر و 
آزردگی خاطر ســکنه دشــت ناصر شــده است، از مسئولین محترم 
شهرستان تقاضا می شود بعد از شناسایی تولیدی مذکور از این اقدام  

نادرست ممانعت به عمل آورند. 
یکی از سکنه دشت ناصر 

حوضچه  وســط میدان راه آهن را الیروبی کنید :ضمن 
تشــکر از شــهرداری فیروزکوه به ســبب  راه اندازی فواره و آبنما در  
میــدان راه آهــن تدبیری صورت گیرد تا هر از چندگاهی نســبت به 

شست وشو وتعویض آب اقدام گردد.
   جمعی از ساکنین میدان راه آهن 

 کلنگ زنی طرح 20 میلیاردی در موقوفه 
تنگه واشی

اسفندیار، سرپرست اداره اوقاف و امور 
خیریــه شهرســتان فیروزکوه طی 
مصاحبــه ای گفت:  » هیئت متولیان 
ســردار  هکتــاری   34 موقوفــه 
فیروزکوهی)تنگه واشی( در نظر دارد 
طرح سرمایه گذاری 20 میلیارد ریالی 
در موقوفــه فــوق را با همکاری بنیاد 
توســعه اوقاف استان تهران به عنوان 
مجــری طرح، طــی روزهای آینده، 
کلنــگ زنی کرده و به مرحله اجرا در 

بیاورد.
وی گفت :این موقوفه ارزشمند که به 
عنوان منطقه نمونه گردشــگری در 
کشــور مطرح می باشــد همه ساله 
مخصوصا در ماه اول ســال به عنوان 

محل ســیاحت و گردشگری  مطرح 
بوده و مسافران زیادی را به خود جذب 

می نماید.
اسفندیار با اشاره به  وجود جاذبه های 
زیبــا و طبیعی منطقه بهبود امکانات 

رفاهی اشــاره کرد  و گفت : مشکالت 
زیادی برای مســافران و سیاحان به 
وجود آمده و همین نارسایی ها موجب 
شده تا مجموعه سازمان اوقاف کشور 
در پی رفع مشکالت، تسهیل و استفاده 

بهینه، اشــتغال زایی و... بر آید. هیئت 
مذکور رایزنی های مختلفی را با ادارات 
و نهادهای مرتبط داشــته و در نهایت 
در صورت نبود منع مشکالت زیست 
محیطی و شــرکت آب منطقه ای به 
زودی کلنگ زنی و اجرای طرح مذکور 

انجام خواهد شد .
شــایان  ذکر اســت که« نیت موقوفه 
جهت هزینه آموزش دانش آموزان بی 
بضاعت و یتیم می باشد و هیئت امناء  
محتــرم موقوفه در نظر دارد همزمان 
بــا درآمد زایــی از پروژه های صورت 
گرفتــه یــک مجتمع آموزشــی در 
شهرستان فیروزکوه به همین منظور 

راه اندازی نماید.

چند خط خبر حرف حساب

محمد فریدی، سرپرست اداره حفاظت 
از محیط زیســت شهرستان فیروزکوه 
از مشاهده و تصویربرداری از یک قالده 
پلنگ در منطقه شــکار ممنوع کاوه ده 

خبر داد.
وی  بــه جــام جم گفــت :نیروی  های 

محیط بان منطقه در  هنگام گشت زنی 
متوجه حضور یک  قالده پلنگ  شده و 
به صورت نامحسوس از این حیوان فیلم 
بــرداری نمودنــد فریــدی  همچنین 
متذکر شــد :پلنگ جزء گونه های نادر 
حیات وحش فیروزکوه بوده و در صورت 

شــکار این حیوان جریمه ای در حدود 
800 میلیــون ریــال متوجه صیاد غیر 

مجاز خواهد شد.
 این مقام مسئول در پایان از وجود حدود 
20 قالده پلنگ در آخرین سرشــماری  

گونه های زیست محیطی خبر داد.

تیم فوتبال آفاق  فیروزکوه موفق شــد با 
نمایش یک بازی مقتدرانه تیم شهرداری 
پیشوا را در نود دقیقه قانونی با نتیجه یک 
بر صفر  با تک گل نادر تاج الدین از پیش 
رو بردارد. حســن نــام آور، رئیس هیئت 
فوتبال شهرستان ضمن تایید این خبر  در 
خصوص مشکالت مالی  این تیم به  جام 
جم گفت : بحمد اهلل با تمرینات فشرده و 

زمانبندی شده بعد از پیروزی این مسابقه  
افتخار صعود به جایگاه دوم لیگ برتر توابع 
اســتان تهران نصیب این تیم شــد. وی 
ضمن تشکر از حمایت مالی و روانی اداره 
ورزش و جوانان  افزود : متاسفانه شرایط 
مالــی این تیم بــه گونه ای بوده که برای 
پرداخــت هزینه های جاری مانند ایاب و 
ذهاب، اســکان ، خوراک و پوشــاک با 

مشــکالت فراوانی دســت و پنجه نرم 
می کنــد. نام آور تصریــح کرد : این تیم 
افتخــاری برای شهرســتان در عرصه 
استانی و کشوری بوده و یقینا استمرار روند 
مالی نا مســاعد آن سبب کاسته شدن از 
قوای جســمی و روانی بازیکنان این تیم 
می شــود. این مقام مسول در پایان خاطر 
نشان کرد : از واحدهای دولتی و خصوصی 

تقاضا می شود مساعدت مالی خود را شامل 
این تیم نموده تا به موازات آن  طنین نام 
ورزش شهرستان در عرصه های استانی 
و کشــوری  دو چندان شــود. الزم به ذکر 
اســت علی اکبر کریمی، معاون سیاسی 
انتظامــی فرمانداری و کاظم شــادمهر 
رئیس اداره ورزش و جوانان از تماشاگران 

این دیدار بودند.

یک قالده پلنگ در فیروزکوه  مشاهده شد

پیروزی آفاق در سایه سنگین مشکالت مالی
همشهریان عزیز می توانند مسائل و 

مشکالت خویش را از طریق شماره های 
  ،  09109768025   ، 09383478096

9122472194  اطالع رسانی کنند.
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نقش ویتامین »آ« در تشکیل هورمون
ویتامیــن آ یک ماده محلول در چربی 
اســت، یعنی برای به دست آوردن آن 
بایــد غذاهایی که حــاوی مقدار کمی 
چربی هستند مصرف کنید.ویتامین ها 
از عناصر و مواد با ارزش می باشــند که 
در ســالمتی انسان تأثیر بسیار زیادی 
دارد ویتامیــن آ برای حفظ شــادابی و 
طراوت پوست بسیار مفید است مقاومت 
بدن را در مقابل بیماری ها و عفونت های 
مختلف و میکروب ها تقویت می کند و 
به ســالمت بدن کمک مــی نماید ما 
انســانها برای تامین ویتامین مورد نیاز 
مــان به منابع غذایی احتیاج داریم زیرا 

بدن قادر به ســاخت این ویتامین نمی 
باشد.برخالف ویتامین های مصنوعی 
که در مقادیر باال مســمومیت زا هستند 
ویتامین آ در غذاها و آبمیوه های طبیعی 
حتی در مقادیر باال هم بی خطر اســت 
ایــن ویتامین موجب رشــد طبیعی و 
ترمیم بافت های بدن می گردد ویتامین 
هــا از پیری زودرس جلوگیری می کند 
و در ســاختمان بافــت هــای بینایی 
خاصیت فعال کننده دارد در رشد و نشاط 
کودکان تاثیر فراوانی دارد این ویتامین 
بــرای درمــان زگیل و دیدن دانه های 
پوســتی مفید است موجب درمان وزوز 

گــوش یا صداهای گــوش در دوران 
کهولت می شود.

روژیار نعمتی، مدیر فروشگاه  
داروگیاهی مه گل 

نشســت مهدی یوســفی جمارانی، فرماندار شهرستان 
فیروزکوه، به همراه مســئوالن اداری با اهالی دهستان 
حبله رود در محل مســجد روســتای آتشان، به مناسبت 

گرامیداشت هفته دولت برگزار شد.
دهیاران، اعضای شورای اسالمی و شهروندان روستاهای 
مذکور به مشــکالتی اعم از گاز رسانی، آب شرب، طرح 
هادی و افزایش بافت روســتاها، رفع مشــکل روشنایی 
معابر، آنتن دهی موبایل و اینترنت همراه و افزایش بودجه 

روستاها اشاره کردند.
فرماندار شهرســتان فیروزکوه در این نشســت، ضمن 
گرامیداشــت ســالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و 
تبریک هفته دولت با اشاره به نگاه روستاییان به توسعه 
روســتایی، اظهار داشــت: در سال های گذشته مسائل و 
مشکالت بسیار و حل آنها زمان بر بوده است، اما به برکت 
انقالب شــکوهمند اســالمی، اقدامات بسیار خوبی در 

روســتاها انجام شــده که دهستان حبله رود نیز مستثنی 
نبوده است.وی افزود: توزیع اعتبارات و واگذاری تصمیم 
گیری در خصوص مســائل روستا، منجر به نتایج مثبتی 
شــده اســت؛ باید در این نشست ها عالوه بر مشکالت، 
اقدامات مثبت هم بازگو شــود و با بررســی مسائل، نقاط 
قوت و ضعف را شناســایی و در جهت بهبود آنها تالش 
کنیم.این مقام مســئول همچنین ابراز کرد: مردم بسیار 
هوشیار و آگاه به مسائل روز هستند؛ به محدودیت هایی 
که کشــور با آنها مواجه اســت، واقف هستند، با این حال 
جای خرســندی اســت تا اعالم کنیم هیچ یک از پروژه 
هایی که در دست انجام بوده اند، متوقف نشده و در مسیر 
پیشروی و اتمام هستند؛ بخش عمده ای از پروژه ها توسط 
بخش خصوصی و اهالی روستاها مدیریت می شود؛ قطعًا 
اگر حمایت های بخش خصوصی و تعاونی در کنار دولت 
قرار نگیرد، مجموعه اقداماتی که انجام می شــود بسیار 

محــدود خواهــد بود؛ بخش بســیاری از امور به بخش 
خصوصی واگذار شــده اســت و در مدیریت کشور همه با 
هم سهیم هستیم.یوسفی جمارانی بیان داشت: افزایش 
بافت روستایی از مشکالتی است که در شهرستان مطرح 
اســت؛ پیرو پیگیری های صورت گرفته، در فرایند این 
اقدامات تسریع خواهد شد؛ کشور در شرایط ویژه ای قرار 
دارد و تحریم ها، فشار اقتصادی بسیاری را به دنبال داشته 
است؛ شوراها باید تالش کنند تا با همکاری بتوانند اشتغال 
و درآمد پایدار در روستاها، خصوصاً در حوزه گردشگری 
ایجاد کنند.وی تاکید داشت: امروز شاهد آن هستیم که 
با عزم جدی مســئولین و شــما روستاییان جهت توسعه 
روســتاها، رونق خاصی در روستاهای شهرستان  وجود 
دارد و این مزیت است و این را باید ارج نهیم و تالش کنیم 
به همت خود شــما که روســتای شما هر روز آبادتر از روز 

قبل و در جهت رشد و توسعه باشد.

لزوم توجه به زیر ساخت های تفریحی و  گردشگری 
و فراهم آوردن تمهیدات مناسب برای تفرج و رفاه 
شــهروندان از موضوعاتی  بوده که ســبب تعدد و 
کثــرت جمعیت درشــهر های مختلف می شــود 
،همزمان با غالب شــدن فضای  مجازی در زندگی 
مردم و به تبع آن توجه به خاســتگاه های عمومی از 
جملــه مــواردی بوده که روز بــه روز نیاز مردم به 
مدرنیــزه تر شــدن و به موازات آن نیــاز به تغییر و 

تحــول در الگو های قبلی  را ملموس تر می کند. 
شهرستان  فیروزکوه که اصلی ترین مشکالت عدم 
پویایــی آن نداشــتن امکانــات تفریحی و رفاهی 
می باشــد این روزها  حال و روزخوشــی به خودش 
گرفته و با دارا شــدن ســینما آفرینش ،شــهربازی 
دنیای شــادی ،پارک امیــری فیروزکوهی ،پارک 
کوهســتان و ... به صوت نسبی رضایت شهروندان 
را کسب نموده است. فراهم آوردن زیر ساخت های  
تفریحــی و رفاهی از دو منظر همیشــه مورد توجه 
قــرار می گیریــد ،از منظر نخســت  فراهم نمودن 
مقدمات کار  از جانب مســئولین اســت . به فرض 
ســرمایه گذار بخش خصوصی قصد بر دایرنمودن 
فضای تفریحی به نام ســینما در شــهر دارد ،وی در 
ابتــدا ملزم بوده با طی نمودن بروکراســی اداری و 
کســب مجوزات الزم لباس مشــروعیت به فعالیت 
خویــش بپوشــاند  که در این منظــر  عدم حمایت 
مسئولین امر و سنگ اندازی های بی مورد می تواند 

قوای جســمی و روانی ســرمایه گذار را تحلیل برده 
و وی را از ادامه روند منصرف کند.  فرض را بر این 
گذاشــته که مسئولین شهرستان در بدو شنیدن خبر 
حضور ســرمایه گذار در شهرســتان وی را  با آغوش 
باز پذیرا بوده و تمام روند بروکراسی اداری و فراهم 
آوردن مقدمات کاری وی را به نحو احســن انجام 
دهنــد کــه در این صورت حجت مســئول بر مردم 
تمام و روی دیگر سکه در انتظار سرمایه گذار خواهد 

بود.
 از منظــر دوم نقــش مــردم و حمایت همه جانبه بر 
افزایش قوای سرمایه گذار می تواند نقش تاثیر گذار 
و اجتناب ناپذیری  در روند بهبودی فضای کســب 
و به موازات آن پویایی صنعت تفریح  داشــته باشــد. 
متاســفانه بسیاری از مردم شهرستان نبود امکانات 

رفاهــی تفریحی را متوجه مســئولین شهرســتان 
دانســته و از نقــش و تاثیــر خویش در این موضوع 
غافل هستند. سینما آفرینش بهترین و واضح ترین 
مثالی بوده که در این مورد ســنخیت پیدا می کند . 
اداره فرهنگ و ارشــاد  شهرســتان با فراهم نمودن  
بســترهای  مناســب و در حد بضاعت سالن سینما 
آفرینش را که در اکثر ایام سال بال استفاده بوده به 
بخــش خصوصــی واگذار و ســرمایه گذار طرح  با 
حمایت مســئولین فرا دســتی و تحت عنوان طرح 
سالم سینما بهترین  و به روز ترین فیلم های ایران 
را بــر روی پرده نقره ای به نمایش می گذارد. خوب 
، اداره فرهنگ و ارشــاد که نهاد متولی این موضوع  
بوده به وظیفه خویش بدرســتی عمل کرده و دیگر 
اینکــه  حجتی برای این موضوع باقی نخواهد ماند.

 حــال حضــور گرم و اســتقبال مــردم از این مرکز 
فرهنگی می تواند القا کننده حس مناســب روحی و 
روانی برای مجری باشــد  که خدمات مناســب و 
شایســته تری به آن اضافه کرده که این موضوع به 
واســطه حضور پررنگ مردم و استقبال از این طرح  
جامــه عمــل به خود خواهدگرفــت. در آخر یادآور 
می شــوم که مردم و مســئولین دوروی حمایت از 
ســرمایه گــذاران به ویــژه در موضوعات رفاهی و 
خدماتی هســتند ،اگر کژتابی از ســوی یکی از آنها 
صورت گیرد فعالیت روی دیگر بی تاثیر خواهدماند.

مسعود حسینی 

شــریعتمداری وزیر صنعت در پی ماه های گذشــته 
ســفری یکروزه به شهرســتان فیروزکوه داشته  و در 
جلســه مشترک بررسی مشکالت صنایع شهرستان 
که در محل شــرکت ســن ایچ برگزار شده بود ضمن 
بیان مشکالتی چون ،مشکل آب ، برق   وعده مرتفع 
نمودن مشکل عدم تخصیص ارز دولتی برای تامین 
موارد اولیه و خرید ادوات فاز های توسعه این واحد های 

تولیدی را داده بود.

رئیســی مدیر شــرکت تولیدی شیوا در خصوص این 
موضــوع بــه خبرنگار جام جم  گفت : همانگونه که در 
مصاحبــه قبلی  در فضای مجازی بیان کردم موضوع 
قطعی برق در این واحد تولیدی مرتفع نشده و در حال 
حاضر با انتقال زمان فعالیت خط تولید از روز به شــب 

به صورت مقطعی  بر این مشکل فائق آمدیم.
 وی در خصــوص موضــوع تامیــن ارز دولتی برای 
واحد های ذکر شده نیز به  جام جم گفت : در این موضوع 

نیز طبق تصمیمات کالن کشور مواد اولیه واحد های 
تولیــدی و خرید ادوات مــورد نیاز برای مراحل تولید 
ســطح بندی شــده و متاسفانه با قرار گرفتن در سطح 
دوم تحــت هیچ عنــوان ارز دولتی به این موضوعات 
تخصیص داده نمی شــود و واحد های تولیدی برای 
این مسئله باید از ارز 11 هزار تومانی استفاده کنند که 
این موضوع می تواند عالوه بر افزایش قیمت محصول 

تولید شده از راندمان واحد تولیدی نیز بکاهد.

 مردم و مسئوالن؛ دو روی سکه حمایت 
از بخش های خصوصی

آب پاکی دریافت ارز دولتی روی دست  سن ایچ و شیوا

نشست مسئوالن اداری فیروزکوه با اهالی حبله رود

افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری درهفته دولت
برابرجدول زمانبندی ستادگرامیداشــت هفته دولت ســال 
1397شهرستان فیروزکوه  بالغ بر5میلیاردتومان ازپروژه های 
عمرانی وسرمایه گذاری شهرداری باحضورمسئوالن استانی 
وشهرســتانی رســماافتتاح وموردبهره برداری قرارگرفت. 

گفتنی اســت  ازجمله این طرح هابهبودعبورومرورشهری، .
جمع آوری  وهدایت آبهای سطحی وایجادتاسیسات شهری 
وتوسعه فضای تفریحی ونگهداشت فضای سبزشهری بوده 
که رســماپروژه آبشــار صخره ای، زیب الین وپل معلق و...

وهمچنین آبیاری  تحت فشاربلوار45متری ازجمله طرح هایی 
بــود که افتتاح گردید  ودوپروژه احداث زیرگذرخط مثلث راه 
آهن وپل جنب درمانگاه قدیم شهرهم کلنگ زنی وعملیات 

اجرایی آن  رسما آغاز گردید.
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وداع زودهنگام بخشدار مرکزی فیروزکوه
بعد از تودیع نور اهلل طاهری از ســمت فرمانداری 
شهرســتان فیروزکوه و کرســی نشــینی مهدی 
یوســفی جمارانی بر سمت فرمانداری شهرستان  
پس از گذشــت چند مــاه زمزمه تغییر و تحول در 
راس هرم بخشدار مرکزی شهرستان نیز به گوش  
رســید. شــنیدن خبر و تصدی پست بخشداری 
مرکزی شهرستان شهریار توسط سید علی رحیمی 
نیز کمتر از یک روز به طول انجامید . بعد از هجرت 
ســید علی رحیمی به شهرســتان شــهریار  با  تاخیر چند روزه چهره ای جوان که سابقه 
خدمت در شهرستان شهریار را نیز در کارنامه خویش داشت کرسی بخشدار مرکزی 

شهرستان را ازآن خود کرد. 
وی که در بین مدیران دســتگاه های دولتی عنوان جوانترین چهره در  تاریخ بخشــدار 
مرکزی شهرســتان فیروزکوه را نیز به یدک می کشــید  به ناگاه بعد از گذشت حدودا 2 
ماه  عرصه خدمت در شهرســتان فیروزکوه را برای خویش مناســب ندانســت و روال 
رخت بر بستن وی از شهرستان فیروزکوه نیز به بیشتر از یک روز به طول نیانجامید. 
وی در مصاحبه ای اختصاصی با خبرنگار جام جم بعد مسافت و سختی ایاب و ذهاب 
روزانه را اصلی ترین دلیل اســتعفای خویش دانســت و به گفته وی هیچ فشار داخلی و 
خارجی در این موضوع رســمیت ندارد. بعد از اســتعفای وحید شــهبازی برای بر زمین 
نماندن امور جاریه روســتاهای بخش مرکزی با دســتور ویژه  مهدی یوسفی جمارانی  
سریعا  سید روح اهلل حسینی با حفظ سمت معاون عمرانی فرمانداری فیروزکوه عهده 
دار این پســت گردید که هنوز  از مبادی رســمی اســتانی حکمی در این زمینه صادر 
نگردیده اســت. هنوز هیچ دلیل واضح و مبرهنی برای اســتعفای وحید شهبازی یافت 
نشــده اســت و  همچنان موضوع بعد مســافت  وسختی راه اصلی ترین علت استعفای 

زودهنگام بخشدار مرکزی شهرستان محسوب می شود.

کســب مدال هــای رنگارنگ توســط بانوان 
فیروزکوهی در مسابقات استانی پرثوآ 

مسابقات اســتانی پرثوآ بانوان در مجموعه 
ورزشی  شهید کاشانک استان تهران برگزار 

شد.
 تیم بانوان شهرستان فیروزکوه به سرپرستی 
الهــه منصوری و مربیگری مژگان باطبی با 
حضور 14 شــرکت کننده در این مســابقات  

موفق به کسب مدال های ذیل شد: خانم ها فاطمه غندالی – ریحانه شکری – غزل 
گرجی – ســیدنرگس حســینی – حدیث محمدخانی – زینب ساالریه – نگار ایلکاء 
و صبا باطبی  : مقام اول موفق به کسب مدال طال خانم ها آیناز فتحعلی زاده – حدیث 
عابدینی : مقام دوم موفق به مدال نقره  ،خانم ها فاطمه ســادات مؤمنی و نســرین 

حسینی  مقام سوم موفق به کسب مدال برنز شدند.

رانندگــی بدون گواهینامه چه مجازاتی 
دارد ؟

در واقع هر کس  بدون گواهینامه رسمی 
بــرای رانندگی یا هدایت وســایل نقلیه 
موتــوری که مســتلزم داشــتن پروانه 
مخصوص است اقدام کند و نیز شخصی 
کــه به موجب حکــم دادگاه از رانندگی 
وســایل نقلیه موتوری منع شده است به 
رانندگــی وســایل مزبور مبــادرت کند 

مستوجب مجازات  خواهد بود.
 بر اســاس قانون این افراد برای مرتبه نخســت به حبس تعزیری تا دو ماه 
یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شــوند و 
اگر این عمد تکرار شود به دو تا 6 ماه حبس محکوم می شوند. در صورتی 
که رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل شود تغییری در ذات جرم قتل 
غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی ایجاد نمی شود و به هر حال قتل مذکور 
قتل شبه عمد و مشمول قانون مجازات اسالمی » بخش تعزیرات « است 
زیرا در رانندگی بدون پروانه منجر به قتل به عمد قصد نتیجه یا همان قصد 
قتل مفقود است اما مرتکب عالوه بر پرداخت دیه کامل مرد یا زن از باب 
تعزیر به حبس ناشی از قتل عمد موضوع قانون مذکور محکوم می شود و 
نیز به موجب قانون تازه تصویب مجازات اسالمی مکلف به پرداخت جزای 
نقدی می باشــد، البته در قانون جدید مجازات اســالمی تمهیداتی در این 
رابطه تببین شده است به این ترتیب که قاضی مجاز شده که در همه جرایم 
تعزیری » چه عمدی و چه غیر عمدی « چنانچه مجازات اعمال شــده تا 
درجه ششم تعیین شده باشد » حبس بیش از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی 
بیش از بیســت میلیون ریال تا هشــتاد میلیون ریال « مجازات تکمیلی » 

متناسب با جرم  خصوصیات مرتکب « نیز برای وی تعیین کند. 
 قنبرعلی وران،  وکیل پایه یک دادگستری

 گذری بر پروژه های افتتاح شده شهرداری 
طی هفته دولت 

در روزهای اخیر شــهرداری فیروزکوه 
با انتشــار فایــل تصویری  ضمن ارائه 
گــزارش مصــور از فعالیت یکســاله 
خویش به برخی ازپروژه های عمرانی 
که در هفته دولت افتتاح می شود اشاره 

نمود.
یک منبع آگاه  در این خصوص به  جام 
جم گفت :میزان  هزینه کرد مجموعه 
پروژه های انجام شده و در دست اقدام 
مبلغــی  در حــدود 11 میلیارد تومان 
می باشــد. وی افزود :در این خصوص 
در اواســط هفته دولت  به منظور ایجاد 
شادی و طراوت در بین سنین مختلف  
نسبت به برگزاری جشنواره بادبادک ها 
و مســابقه نقاشی نیز اقدام خواهد شد. 

این مقام مســئول با اشــاره به دیگر 
برنامه های در دســت اقدام شهرداری 
فیروزکــوه گفت :به منظور بررســی 

مســائل و مشکالت شهر از  چند محله 
بازدید خواهد شد. این منبع اضافه کرد 
:به احتمال فراوان بازدید از محل مسجد 

سی جزو اولویت های اصلی این برنامه 
خواهد بود. وی به کلنگ زنی دو پروژه 
بزرگ در این ایام اشــاره کرد و گفت : 
در ایــن ایــام کلنگ  شــروع عملیات 
عمرانــی زیر گذر معبر 18 متری و زیر 
گذر خط مثلث به زمین زده می شــود 
کــه اگر با  موضوع کمبود منابع مواجه 
نشــویم تا سال 98 این پروژه ها افتتاح 
و قابل استفاده خواهد بود. این کارمند 
شهرداری در خصوص موضوع ساخت 
پــل معبــر 18 متری نیز گفت :به دلیل 
هزینه بسیار باال و نیز وضعیت نامناسب 
شهرداری مقرر گردید  موضوع پیمان 
ایــن پروژه به دســتان پیمانکاری  با 

شرایط مالی مناسب سپرده شود.

طرح ایجاد آبیاری  تحت فشار در  مناطق کشاورزی 
و باغداری طرح مناسبی بوده که به موازات آن شاهد 
کاهــش مصــرف و صرفه جویــی آب خواهیم بود. 
منطقه اندور شهرســتان فیروزکوه از مناطقی بوده 
که بدین منظور در زمان مســعود ایلکا، رئیس وقت 
جهــاد کشــاورزی فرآیند این کار آغــاز  و با فراهم 
آوردن تمهیدات مالی  این موضوع ســعی بر اجرایی 
شــدن آن را داشــته اند  اما متاسفانه با خبر شدیم بعد 
از فراهم شدن تاسیسات ابتدایی  این پروژه به حال 
خود  رها شده و مسکوت  مانده است. مهران قشنگ 
یکی از فعاالن عرصه کشــاورزی شهرستان ضمن 
تاییــد خبــر فوق به جام جــم  گفت :برای انجام این 
پروژه در حدود سه میلیارد تومان هزینه شده است. 
وی افــزود  :آب مــورد نیاز این پروژه از محل تنگه و 
چشــمه ســارهای اندور تامین  و هیچ نهاد حقیقی یا 
حقوقی ســهمی از این آب نداشــته و در طول ایام  

هفته متعلق به این منطقه  اســت. مهران قشــنگ 
تصریح کرد :در حدود ســه ســال پیــش اقدامات 
مطالعاتــی ایــن پروژه انجــام  و علی رغم مخالفت 
کشاورزان این بخش برای انجام این پروژه بر حسب 
استناد به موارد مطالعاتی این موضوع وارد فاز اجرایی 
شد. وی گفت :از مبلغ هزینه کرد مذکور دو میلیارد 
و پانصــد میلیــون تومان  از محل صندوق حمایت از 
بخش کشــاورزی و پانصد میلیون  تومان در قالب 
خودیاری کشــاورزان بوده اســت. این کشــاورز 
فیروزکوهی با اشاره  به اینکه یکی از علل مخالفت 
کشــاورزان  با این پروژه  پیش بینی و خرج تراشــی 
آتی برای کشــاورزان بوده است گفت  :هزینه هایی 
چون برق کشی ،حضور میراب و ...  نیز از دیگر علل 
مقرون به صرفه نبودن این پروژه بوده اســت. وی 
تاکید کرد :کشــاورزان این منطقه در قبال این طرح 
پیشنهاد جدول کشی سیمانی ،پوشش انهار و بستن 

ســیالبگیر را مطرح کردند که متاسفانه مورد قبول 
واقع نشد. وی عدم همکاری در موضوع انتقال برق 
را از دیگر ناهمواری های این پروژه دانســت و گفت 
:متاسفانه در این خصوص نیز همکاری و تعامالتی 
از جانب نهاد های ذی صالح وجود نداشت. قشنگ 
خاطر نشــان کرد :در موضــوع انتقال برق نیز مقرر 
شــده بــود تمام  هزینــه آن از محل بودجه عمرانی 
فرمانــداری تامین شــود که این مهــم نیز حاصل 

نگردید. 
وی در پایــان بــه اضمحالل  تدریجی ادوات نصب 
شده اشاره و ابراز تاسف کرد :به دلیل سوء  مدیریت 
،عدم تعیین سرفصل های مالی و نیز عدم زمانبندی 
بــرای انجام پــروژه و همچنین عــدم اعمال نظر 
کشــاورزان این بخش ،  بعد از ســیالب های اخیر 
بخش قابل توجهی از این تاسیســات از بین رفته و 
متاسفانه تا کنون  هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

خبریادداشت

افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه علمیه امام صادق )ع( 

مراســم معنوی افتتاحیــه حوزه علمیه 
امــام صادق ) ع( دارالســیاده وشــتان 
شهرســتان فیروزکــوه کــه بــا حضــور 
شــخصیتها، دولتمــردان و مســئوالن 
اســتانی ، شهرســتانی ودیگــر علما در 
مســجد حــوزه علمیه برگــزار گردید، با 
قرائت قرآن و ذکر توســل به اهل بیت 

)ع( آغاز شد. 
در ادامه آیت اهلل دریاباری موســس و 
تولیــت حــوزه علمیــه فیروزکوه ضمن 
قدردانــی از  اولیــاء طالب  تبیین جایگاه 
حوزه های علمیه از صدر اسالم تا دوران 
خفقــان تشــیع و عصر غیبــت ماموریت 
حوزه های علمیه و مخصوصاً حوزه علمیه 
امــام صادق )ع( فیروزکوه را تحصیل و 
تهذیب و مردمی بودن طالب دانســت تا 
هماننــد ســلف صالح چراغ راه راســتی 

باشند .
وی در گزارشــی از طلبگی در مدرســه 
علمیــه مذکــور گفــت: طلبه هــای این 
مدرســه در همه ایام و حتی در روزهای 
ســخت زمســتان نیــز به دنبــال تامین 
مســائل دینــی و معنویــات مردم مومن 
منطقه هســتند و مــردم متدین منطقه 

فیروزکوه این همراهی طالب با مومنین 
، در مقابلــه بــا تهاجم هــای فرهنگی را، 

کامال درک می کنند.
ســپس آیت اهلل فرخ فال، مشاور عالی 
مدیر حوزه های علمیه کل کشور و رئیس 
مجمــع عمومــی جامعه مدرســین قم با 
بیانــات زیبــا  و ضمن نقل روایتی از امام 
صادق )ع( که:  » َمن أََسَس خیراً َفلَُه ِمثُل 
اَجِر َمن َعِمَل ِبِه « جایگاه و منزلت کسانی 
را کــه اماکنــی بــرای تحصیــل علم می 
سازند تبیین نمودند و متولیان دین در 
عصــر غیبت را طبــق نقل از امام صادق 
علیه السالم فقیه عالم و باتقوا دانست 
که باید حوزه های علمیه در تالش برای 
پرورش چنین علمایی باشند و در پایان 
نصیحــت حضــرت امیرالمومنین علیه 
السالم به جابر بن عبداهلل انصاری مبنی 
بــر اینکه عالم باید بدنبال عمل خویش 
و جاهل باید به دنبال آموختن و توانگر 
بدنبــال بخشــش و فقیــر آخرتش را به 

دنیا نفروشد بیان داشتند. 
درادامه  این مراسم آیت اهلل دریاباری 
در گفتگو با خبرنگار جام جم  با اشاره به 
ســابقه تأســیس مدرســه علمیه امام 

صــادق)ع( اظهــار داشــت: ایــن حوزه 
حدود یازده سال است که تأسیس شده 

و طالب را پذیرش می کند.
مدیــر مدرســه علمیه امــام صادق)ع( 
فیروزکــوه ادامــه داد: تعــداد طــالب 
پذیرش شــده از ســوی مدرســه امام 
صادق)ع( در این سال ها بین 50 تا 80 
نفر بوده و ســطح تحصیلی آن نیز تا پایه 

6 است.
اســتاد اخــالق حوزه علمیه با اشــاره به 
افتتاحیــه حــوزه علمیه در ســال جدید 
بیــان کرد: هر ســال برای حــوزه علمیه 
فیروزکوه یک افتتاح درسی قرار داده  
شده است که از بزرگان و شخصیت های 
منطقه برای حضور در این مراسم دعوت 
بــه عمــل می آید تا درباره مســائل مهم 

حــوزه و زمینه هــای همــکاری گزارش  
دهنــد.وی دربــاره جزئیــات افتتاحیه 
ســال جــاری مطرح کرد: در ســال جاری 
مقرر شــد که افتتاحیــه حوزه در تاریخ 
اول شــهریور انجــام شــود، بــه همین 
منظور برخی مســئوالن اســتانی و دیگر 
دولتمــردان  و  شــخصیت ها  علمــا، 
شــهرهای اطراف در این مراســم حاضر 
شــدند.مدیر مدرســه علمیــه امــام 
صــادق)ع( فیروزکــوه بــا اشــاره بــه 
ویژگی هــای ضروری معنوی و علمی یک 
طلبه عنوان کرد: طلبه بودن ســه شــرط 
اساســی دارد، شــرط نخســت مقدس 
بــودن طلبــه بــه معنی مقید و حســاس 
بودن نســبت به امــور معنوی و حلیت و 
حرمت در مسائل است.وی اضافه کرد: 
شــرط دیگــر متخلق بودن طلبه اســت، 
یعنی شــأن و ذی طلبگی را رعایت کرده 
و در این راه صبر و اســتقامت داشــته 
باشــد، زیرا ممکن اســت امــوری برای 
دیگران مباح باشــد، اما انجام آن برای 
یک طلبه اخالقی نیست، از این رو برخی 
اعمال نباید از سوی طلبه اتفاق بیفتد.

اســتاد اخــالق حوزه علمیه با اشــاره به 

شــرط ســوم طلبگــی افــزود: تــالش و 
فعالیت درســی و تحصیلی یکی دیگر از 
بایدهــای طلبگــی اســت، چراکــه طلبه 
متعهــد بــه مطالعه و تحصیل بوده و باید 
در این زمینه سعی و تالش خود را انجام 
دهد، اما قبل از این شرط وجود بایدهای 

اخالقی و معنوی ضروری است.
وی رمز پویایی علمی و معنوی طالب حوزه 
علمیــه را این گونــه بیــان کــرد: یکی از 
راه هــای موفقیت و پویایی در رســالت 
طلبگی عمل به سیره اخالقی علمای سلف 
است، از این رو مطالعه کتاب های اخالقی 
همچــون منیــه المریــد و سرگذشــت 
علمــای بزرگی همچون امام راحل، آیت 
اهلل بروجــردی و دیگر اســاتید اخالقی 
الزم اســت تا طلبه ها شــیوه های مقابله 
آنهــا بــا موانــع موجود در این مســیر را 
دریافته و بر اساس آن راه خود را ادامه 

دهند
این مراسم با صدای اذان ظهر، فریضه 
نمــاز و در نهایــت جلســه هم اندیشــی 
صمیمانــه اولیــاء با تولیــت حوزه علمیه 
امــام صــادق علیــه الســالم فیروزکوه 

پایان یافت.

تاسیسات پروژه آبیاری اندور در حال نابود شدن است ؟

یک بنای غیر مجاز در روستای  آتشان 
تخریب شد

با حکم مقام قضایی، توسط جهاد کشاورزی شهرستان یک مورد بنای غیر 
مجاز در روســتای آتشــان تخریب شــد.رضا فرازی، مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان درتکمیل این خبر به  جام جم  گفت: در راستای  اجرای  تبصره  2 
ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی حسب دستور مقام محترم 
قضایی این بنا تخریب شد وی  با اشاره به اینکه  مساحت بنای تخریب شده 
100 متر مربع بوده اســت گفت :جهاد کشــاورزی شهرســتان فیروزکوه با 
همکاری مقامات محترم قضایی و نیروی انتظامی  در راستای حفظ کاربری 

اراضی کشاورزی با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز بر خورد خواهد کرد.


