رئیس جهاد کشــاورزی شهرســتان خبر داد؛

والدت با سعادت امام محمد تقی(ع) را تبریک می گوییم
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افتتاح ۱۵طرح کشاورزی در فیروزکوه ،تا پایان سال

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی صبح ایران
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معاون استاندار بیان کرد؛

برخورداری فیروزکوه از ظرفیت های گردشــگری و کشاورزی

رئیسبنیادشهیدشهرستان:

2

خودرامدیونخانواده
شهدامیدانیم

ویژه ها

3

به دلیل شیوع کرونا؛

رئیسشورایخیرینسالمت
فیروزکوه:

مراسم اعتکاف امسال
برگزار نمیشود

وحدتوهمدلیمردم
معجزهمیکند

امام جمعه شهرستان فیروزکوه ،در گفتگو با خبرنگار
ما و با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در ایام البیض
( )۱۵-۱۳رجب و برکات و ارزشهای معنوی آن بیان کرد :اعتکاف،
فرصت بسیار مناسبی است تا انسان از تعلقات دنیوی ،رهایی
یافته و خود را بازیابد و به قصد بهرهبردن از ارزشهای معنوی
خود را در اختیار پروردگار بگذارد و تقاضا کند که او را در راه راست
ثابت نگهدارد تا بتواند به انس و مهر خداوند که سراسر مغفرت
و رحمت است ،متصل شود.
2

2

وحدت و همدلی اعضای شورا
مهمترینعاملپیشبرداهداف
شوراست؛

شوراها ،از مردم ،برای مردم

عکس  :مهدیه محمدی  ،خبرنگار جام جم

3

پل و معبر ۱۸متری
فیروزکوه افتتاح شد

4

کشف راز یک قتل در
فیروزکوه
3
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اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

خبر
به دلیل شیوع کرونا؛

مراســم اعتکاف امســال برگزار
نمیشود

امام جمعه شهرستان فیروزکوه ،در گفتگو
با خبرنگار ما و با اشاره به برگزاری مراسم
اعتکاف در ایام البیض ( )۱۵-۱۳رجب و برکات
و ارزشهای معنوی آن بیان کرد :اعتکاف،
فرصت بسیار مناسبی است تا انسان از
تعلقات دنیوی ،رهایی یافته و خود را بازیابد و
به قصد بهرهبردن از ارزشهای معنوی خود را
در اختیار پروردگار بگذارد و تقاضا کند که او را
در راه راست ثابت نگهدارد تا بتواند به انس و
مهر خداوند که سراسر مغفرت و رحمت است،
متصل شود.
حجت االسالم حیدری همچنین با توجه
به شرایط فعلی شیوع بیماری کرونا اظهار
کرد :امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و
توصیهها و دستورالعملهای مربوطه ،برای
پرهیز از اجتماع به منظور جلوگیری از ابتال
به این بیماری ،بر اساس اطالعیه ابالغ شده
از روابط عمومی اداره تبلیغات شهرستان
فیروزکوه ،مراسم معنوی اعتکاف برگزار نخواهد
شد .وی با تاکید بر بهرهمندی از فرصت معنوی
ایامالبیض ماه رجب توصیه کرد :شهروندان
میتوانند در روزهای  ۱۳تا  ۱۵رجب به عنوان
موعد برگزاری اعتکاف با ماندن در منازل روزه
مستحبی گرفته و آیینهای این ایام را برگزار
کنند و همچنین به توصیه رهبر معظم انقالب
میتوانند در هر یک از این سه روز نماز حضرت
جعفر طیار علیه السالم بخوانند.

فرماندار :دانشگاه آزاد برای ایجاد رشتههای مرتبط اقدام کند
فرماندار شهرستان فیروزکوه در خصوص وضعیت دانشگاه آزاد
اسالمی واحد فیروزکوه ،گفت :این شهرستان توانمندی و ظرفیت
مناسبی در بخشهای صنعتی ،گردشگری و کشاورزی دارد و در
همین دانشگاه آزاد باید بسیار جدی تر از گذشته نسبت به ایجاد
رشتههای مرتبط با این بخشها اقدام کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار تهران در جلسه
شورای اداری شهرستان فیروزکوه اظهار داشت :شهرستان فیروزکوه از
ظرفیت خوبی در حوزه گردشگری ،کشاورزی و صنعت برخوردار است و
همین قابلیتها موجب شده است همواره این شهرستان در استان
تهران پیشرو باشد.
غالمرضا عباس پاشا با بیان اینکه هیچگاه تحریمهای اقتصادی مانع
حرکت موتور توسعه کشور نشده است تصریح کرد :با وجود تحمیل
تحریمهای ظالمانه دشمن همواره کشور در مسیر توسعه حرکت
کرده و خدماترسانی به مردم مانند قبل ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد :در سال جاری  141پروژه شاخص در شهرستان
فیروزکوه افتتاح شد و به بهرهبرداری رسید و این امر گواه تحقق ۱۰۷
درصدی اشتغال در استان تهران است.
پاشا با تاکید بر رفع موانع و چالشهای موجود درشهرستان فیروزکوه
یادآور شد :یکی از مهمترین و بزرگترین چالشهایی که شهرستان
فیروزکوه با آن مواجه است ،سربارهایی است که در مسیر تردد از
محورهای سمنان و مازندران وجود دارد که باید در این خصوص
چارهای اندیشید.
وی در بخش دیگری از سخنانش بهرهگیری از نیروهای بومی را عامل
تقویت فرایند تولید دانست و افزود :با مطالعه بر روی فرایند تولید
به وضوح درمییابیم که بومی گرایی و بهره گیری از افراد شایسته و با
مهارت ویژه میتواند دلیل اصلی تقویت عوامل تولید در هر منطقه
گردد .این مقام مسئول اقتدار نظام سیاسی را مبتنی بر عملکرد نظام
اداری کشور برشمرد و تاکید کرد :مادامی که نظام اداری کشور مبتنی بر
ً
شایسته ساالری و به دور از سیاسی کاری و سیاست زدگی باشد قطعا

ابوالقاسم مهری در ادامه افزود :امروز دانشجویان رشتههای
تحصیلی و دانشگاهی را بر اساس بازار کار انتخاب میکنند ،بنابراین
باید سیاست مناسبی برای افزایش جذب دانشجو و رونق مجدد
واحد دانشگاه آزاد فیروزکوه اتخاذ کرد؛ قطعا محدودیتی برای حل
مشکالت دانشگاه آزاد وجود ندارد و آماده تعامل و همکاری با این

واحد دانشگاهی هستیم و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد.
مهری همچنین به تشکیل یک کارگروه اشاره کرد وگفت :میتوان
یک کارگروه مشترک متشکل از فرمانداری و دانشگاه آزاد اسالمی
تشکیل داد تا یک نقشه راه مشخصی برای توسعه و رونق مجدد این
واحد دانشگاهی طراحی کرد.

معاون استاندار بیان کرد؛

برخورداری فیروزکوه از ظرفیت های گردشگری و کشاورزی
اقتدار نظام سیاسی را به همراه خواهد داشت.
پاشا با بیان اینکه ساختار اداری موجود در استان تهران جوابگوی این
میزان جمعیت در استان نیست خاطرنشان کرد :ساختار اداری استان
تهران با چالشهای جدی مواجه است که باید تحقیق و پژوهش

آسیب شناسی ساختار اداری و آسیبشناسی منابع انسانی در دستور
کار قرار گیرد.
وی بر تفویض اختیارات به مدیران شهرستانی تاکید کرد و گفت :باید
تالش کنیم از تمرکزگرایی به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم و این

امر زمانی محقق میگردد که مدیران استانی میزان اختیارات مدیران
شهرستانی را افزایش دهند.
معاون استاندار در پایان با تاکید بر لزوم پاسخگویی و تکریم ارباب
رجوع در ادرات دولتی عنوان کرد :کارکنان دولت نباید با وجود کمبود
امکانات از پاسخگویی و خدمتگزاری به مردم شانه خالی کنند بلکه
همواره باید منافع عمومی را بر منافع شخصی خویش ترجیح دهند.
در ادامه این جلسه ابوالقاسم مهری ،فرماندار فیروزکوه نیز بر لزوم
اصالح ساختار اداری شهرستان تاکید و بیان کرد :با توجه به مشکالت
ساختاری در ادارات شهرستان میطلبد اصالحاتی با هدف بهسازی
منابع انسانی در ارگانهای دولتی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه انتخاب و جذب نیروهای انسانی باید براساس
شایسته ساالری و بومی گرایی انجام شود خاطرنشان کرد :به کارگیری
افراد بومی متخصص ،کیفیت خدمات رسانی به مردم شهرستان را باال
خواهد برد و در نهایت افزایش میزان رضایتمندی همشهریان را در
پی خواهد داشت.
الزم به ذکر است جلسه شورای اداری شهرستان فیروزکوه به ریاست
ابوالقاسم مهری فرماندار فیروزکوه و با حضور غالم رضا عباس پاشا
معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری تهران ،نماینده مردم
فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسالمی ،امام جمعه شهرستان،
مدیرکل فناوری اطالعات و شبکه دولت استانداری ،مدیر کل دفتر
تحول اداری استانداری ،مدیر کل تامین اجتماعی شهرستانهای
استان ،معاونان فرماندار ،اعضای شورای تأمین ،بخشداران ،مدیران و
اعضای شورای اداری ،در سالن شهید آوینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
فیروزکوه شهرستان برگزار شد.

رئیس شورای خیرین سالمت فیروزکوه:

رئیس شورای خیرین سالمت شهرستان فیروزکوه
درگفتگو با خبرنگار جام جم با اعالم اینکه تا
کنون  13,562,387,251میلیارد ریال کمک مردمی
توسط شورای خیرین سالمت شهرستان جمع
آوری شده است خاطرنشان کرد :با تصمیم
اعضای شورای خیرین ایمان غفاری ،نیما سراج و
هدایت محمودی مقرر شد  ۲میلیارد ریال از این
مبلغ با تاکید اهداکننده صرف احداث ساختمان
اکسیژن ساز و بقیه کمکهای مردمی جمع آوری
شده برای احداث ساختمان سی تی اسکن بعد از

وحدت و همدلی مردم معجزه میکند

تایید صورت وضعیت توسط دفتر فنی دانشگاه
مصروف گردد.
بتول کیانی با اشاره به زمان آغاز پروژه احداث
ساختمان اکسیژنساز عنوان کرد :منتظر مجوز و
نقشه ساختمان اکسیژنساز هستیم تا بیمارستان
برای ساخت آن اقدام و شورای خیرین مبلغ مورد
نظر را بعد از مراحل اداری پرداخت نماید.
وی افزود :در حال حاضر منتظر نقشه ساختمان
سی تی اسکن که به صورت یک مرکز تصویر برداری
شامل سی تی اسکن ،سونوگرافی ،ماموگرافی،

رادیولوژی و سنجش تراکم استخوان و ...میباشد
از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم
که ان شاءاهلل با پیگیری عزیزان بزودی این مهم
محقق میشود .وی وحدت و همدلی صادقانه
مردم فیروزکوه ،تالش و پیگیری رسولی ،نماینده
دماوند و فیروزکوه در مجلس و همچنین توجه
وزیر بهداشت و جناب دکتر زالی را علت اصلی انتقال
سریع دستگاه سی تی اسکن به شهرستان عنوان
کرد و یادآور شد :این دستگاه که از نیازهای اساسی
مردم در حوزه بهداشت و درمان محسوب میشد

با عزم و اراده شهرستانی محقق شد تا از این پس
مردم شهرستان برای دریافت خدمات سی تی اسکن
مجبور به سفر به شهرهای همجوار نباشند.
رئیس شورای خیرین سالمت فیروزکوه در پایان
ضمن قدردانی از همدلی و همراهی مردم شهرستان،
وزیر بهداشت و درمان جناب دکتر نمکی و دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد :اگر ما
مردم فیروزکوه با یکدیگر وحدت و همدلی داشته
ً
باشیم مسلما میتوانیم گامهای مهمی در راستای
پیشرفت وآبادانی شهرمان در تمام حوزهها برداریم.
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سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه 3 :تا  ۵واکسن اسپوتنیک Vبه فیروزکوه تعلق میگیرد
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه در
گفتگویی در رابطه با روند واکسیناسیون در شهرستان اظهار
داشت :بین  ۳تا  ۵واکسن اسپوتنیک Vبه شهرستان فیروزکوه
تعلق میگیرد که از این تعداد ،اولویت واکسینه شدن به لحاظ
میزان درگیری و چرخش باالی ویروس ،با کادر درمان و کارکنان

همزمان با ایام اهلل دهه فجر و با حضور عبدالرضا چراغعلی ،معاون
هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ،رسولی نژاد ،نماینده مردم
فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسالمی ،امام جمعه ،فرماندار،
شهردار ،اعضای شورای اسالمی شهر ،مسئوالن شهرستانی و جمعی از
معتمدین و اهالی فیروزکوه ،پل و فاز اول معبر  ۱۸متری شهر فیروزکوه
افتتاحشد.
شهردار فیروزکوه در مراسم افتتاح این پروژه ،احداث این معبر را از
آرزوهای دیرینه مردم شهرستان عنوان نمود و بیان کرد :عملیات احداث
پل و بازگشایی معبر  ۱۸متری که مطالعات آن از سال  ۹۲آغازشده بود
سرانجام درسال  ۹۹اجرایی شد .وی افزود :معبر  ۱۸متری با مشخصه
فنی به طول حداقل  ۲هزار مترمربع وعرض متوسط  ۱۸مترمربع با تملک
 ۱۵هزار مترمربع از اراضی با اعتباری بالغ بر  ۱۵میلیارد ریال افتتاح شد و به
بهرهبرداریرسید.
جعفر پرج با اشاره به اهداف اجرای این طرح تاکید کرد :هدف از اجرای این
طرح رفع گرههای ترافیکی خیابان پاسداران و سهولت دسترسی درنقاط
ورودی و خروجی و توسعه فضایی و کالبدی شهر است .پرج یادآور شد:
این طرح با اتصال مرکز شهر به خیابان  ۴۵متری  ۴خروجی برای تردد
خودروها از میدان معلم به سایر قسمتهای شهر ایجاد خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه شهر فیروزکوه برای
توسعه نیازمند نگاه و توجه ویژه مسئوالن استانی است خاطرنشان
کرد :متاسفانه فیروزکوه با وجود قدمت و تاریخچه کهن در قیاس با

فعال در  ICUمیباشد.
دکتر مهدی رجب ترقی در ادامه اظهار کرد :در حال حاضر داوطلبی
برای تزریق واکسن در شهرستان اعالم آمادگی نکرده است.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان در مورد آمار کرونا در فیروزکوه
بیان کرد :اکنون وضعیت شهرستان زرد است و  ۴بیمار کرونایی

پل و معبر ۱۸متری فیروزکوه افتتاح شد

کشف راز یک قتل در فیروزکوه

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه در گفتگویی تصریح کرد:
در پی مراجعه فردی ،در چهاردهم بهمن سال جاری به کالنتری
این فرماندهی مبنی بر اینکه شوهرش روز گذشته برای عزیمت
به محل کار از منزل خارج شده و تاکنون مراجعه نکرده است لذا
ابتدا پرونده ای با موضوع فقدانی تشکیل گردید.

در بیمارستان امام خمینی (ره) بستری هستند.
دکتر رجب ترقی در پایان تصریح کرد :روال واکسیناسیون حداقل
تا یک سال به طول میانجامد و موازین و دستورالعملهای
بهداشتی همچنان برقرار است و مردم باید به آنها پایبند
باشند.

همزمان با دهه فجر و با حضور مسئوالن؛

سایر شهرستانهای استان تهران از رشد و تعالی متوازنی برخوردار نبوده
است .شهردار فیروزکوه ادامه داد :تالشهای زیادی در دهههای گذشته
در راستای توسعه شهری فیروزکوه انجام شده که کافی نبوده و میطلبد

سرهنگ حسن شاکری در ادامه افزود :پرونده با توجه به
حساسیت موضوع به صورت ویژه در اختیار پلیس آگاهی
شهرستان قرار گرفت.
وی اذعان داشت :در جریان بررسیها و اقدامات اطالعاتی و
انتظامی مشخص گردید موضوع فقدانی کذب بوده و به احتمال
زیاد گمشده توسط شخص یا اشخاصی به قتل رسیده باشد.
فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه خاطرنشان کرد :پس از
ً
اقدامات گسترده نهایتا قاتل این پرونده شناسایی گردید و
مشخص شد که مقتول توسط یکی از دوستان خود به قتل
رسیده است .این مقام انتظامی همچنین تاکید کرد :پلیس با
هوشیاری و درایت الزم پس از هماهنگی قضایی با حضور قاتل،
جسد مقتول که در خارج از شهر در محل قتل پنهان شده بود،
کشف و پرده از جنایتی هولناک برداشت.
سرهنگ شاکری در پایان بیان کرد :جسد متوفی به پزشکی قانونی
داللت و قاتل به همراه پرونده متشکله به دادسرا اعزام گردید.

مسئوالن نگاه ویژه ای به این شهرستان داشته باشند.
پرج در پایان از تمام دستگاههای اجرایی شهرستان فیروزکوه که برای
اجرای این پروژه با شهرداری فیروزکوه همراهی و همکاری کردند تشکر و

رئیس بنیاد شهید شهرستان :خود را مدیون خانواده شهدا می دانیم
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور در منزل شهید
واالمقام علی زمانی نژاد ضمن دیداربا مادر بزرگوارشهید در
گذشت دخترشان را که به تازگی به رحمت خدا رفته محضر
مادر داغدار شهید تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر و
شکیبایی مسالت نمود.
غالمرضا نیکدل گفت :همه ما خود را مدیون خانواده معظم
شهدا میدانیم و هم به لحاظ انجام وظیفه و هم تجدید بیعت
با آرمانهای واالی شهیدان ،دیدار با آنها را برای خود افتخار
می دانیم.
وی گفت :در کنار شهدا ،خانواده معزز آنها را هم میتوان
نماد ایثار ،صبر و شکیبایی دانست؛ چرا که آنها نیز با تقدیم
عزیزترین داشتههای خود به انقالب و کشورشان ،نشان
دادند که بحق شایسته بهترین تقدیرها و خدمتها هستند.
وی اضافه کرد :ما نیز امیدواریم بتوانیم به عنوان خدمتگزاران
مردم ،انقالب و نظام ،برای تحقق آرمانهای واالی شهدا گام

(عج) فیروزکوه (نبش بلوار بسیج ( ۴۵متری) و بلوار شهید

سلیمانی (دانشگاه) را از طریق برگزاری مزایده عمومی ،به صورت
جداگانه ،اجاره دهد.

لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند ،از تاریخ انتشار این آگهی،
مدت  ۱۰روز کاری ،در وقت اداری ،جهت دریافت اسناد
حداکثر به ّ
ّ

ابتدای شهرک ولیعصر (عج) فیروزکوه  -میدان شهدای گمنام  -سایت

مختار میباشد.

تلفن تماس جهت هماهنگی:

فنی۰۲۱-۷۶۴۴۷۳۲۳ :

تدارکات۰۲۱-۷۶۴۴۸۹۱۱ :

دفتر۰۲۱-۷۶۴۰۳۰۰۶ :

فیروزکوهآزاد اسالمی واحد فیروزکوه
دانشگاه
روابط عمومی
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

باشگاه کوهنوردی و صعودهای ورزشی سفر رابین
تلوک با رویکردی منسجم و اخذ مجوز رسمی از اداره
کل ورزش و جوانان کشور سعی در ارتقا و پیشبرد
ورزشهای کوهستانی کوهنوردی ،گردشگری و
ورزشی در میان اعضا و ورزشکاران دارد.
اهداف اصلی موسسه فرهنگی و ورزشی سفر
رابین تلوک تبلیغ و ترویج همه جانبه ورزش مفرح
کوهنوردی ،طبیعتگردی ،گردشگری و ورزشی برای
باال بردن میزان سالمت و نشاط فردی و اجتماعی،
تقویت روحیه افراد با شعار تالش برای حفظ محیط
زیست ،آموزش و پرورش عالقمندان به سنگ
نوردی و کوهنوردی و صعودهای ورزشی میباشد.
بنابراین اگر در شهرستان فیروزکوه ساکن هستید
یا قصد کوهنوردی در کوههای استان تهران را
دارید ،عضویت در باشگاه کوهنوردی سفر رابین
تلوک راهی برای یافتن افراد همراه و هم سلیقه در
کوهنوردی و طبیعت گردی و گردشگری ورزشی به
اشتراک گذاشتن تجریبات و یادگیری تکنیکهای
کوهنوردی و صعودهای ورزشی و گردشگری ورزشی
است .مسیرهای مختلفی برای کوهنوردی وجود
دارد و افراد بر اساس مهارت و عالق ه خود میتوانند
هر یک از این مسیرها را انتخاب کنند.
به دلیل مجاورت فیروزکوه با رشته کوه البرز ،با طی
کردنمسیرهای کوتاهمیتوانبهجاذبههایطبیعی
اطراف این شهر رسید و از آنها لذت برد .با توجه به
اقلیم کوهستانی این منطقه ،یکی از پرطرفدارترین
فعالیتهای طبیعی برای کم کردن اضطراب
زندگی پرمشغله بین افراد ساکن در استان تهران،
کوهنوردیاست.

مصالحفروشیوامالکعدالت–عروجی

و بازدید از موارد مزایده ،به دبیرخانه این واحد دانشگاهی واقع در

دانشگاه در رد یا قبول یک یا تعدادی یا تمامی پیشنهادات،

باشگاه کوهنوردیوصعودهای
ورزشی سفر رابین تلوک افتتاح
شد

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر عامل
شرکت تولیدی سیمان فراز فیروزکوه که نشان از درایت،
لیاقت و توانمندی شما دارد صمیمانه تبریک و تهنیت
عرض نموده و رجای واثق دارم تعهد و کارآمدیهای
برجسته شما نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به
قلههای رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود .توفیقات
همکاران شما را از پیشگاه ایزد منان در مسیر منتهی به
کسبرضایتالهیوخدمتصادقانهمسالتدارم.

طبقه همکف ساختمان خود ،واقع در سهراهی شهرک ولیعصر

الزم به ذکر است ،هزینه درج این آگهی در روزنامه فرهیختگان
و نشریه جامجم مح ّلی ،به عهده برنده مزایده خواهد بود و

برداریم و خدمت کنیم تا خدای نکرده شرمنده خون این
عزیزان نباشیم.
شهید واالمقام علی زمانی نژاد متولد سال  ١٣۴۶بوده و در
تاریخ  1362/8/29در منطقه عملیاتی پنجوین عراق به علت
اصابت ترکش شربت شهادت را نوشید.

خبر

جناب آقای سید احد حسینی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه در نظر دارد ۲ ،واحد تجاری

ا ّول ،مراجعه نمایند.

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

قدردانی کرد.
در ادامه این مراسم عبدالرضا چراغعلی ،معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری تهران ضمن قدردانی از تالشهای انجام شده برای توسعه و
آبادانی شهرستان فیروزکوه بیان کرد :در سالهای گذشته اقدامات خوبی
در شهرستان صورت گرفته اما این کافی نبوده و نیاز به تالش بیشتری
دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از ظرفیتهای شهرستان فیروزکوه مغفول
مانده است اذعان کرد :متاسفانه طی سالهای گذشته پروژههای مهم
واثرگذار در این منطقه کم بوده که باید جلسات متعددی در این خصوص
برگزار شود تا این مساله مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
معاون استاندار در پایان اظهار امیدواری کرد :با توجه به حضور مجدد
فرماندار در شهرستان فیروزکوه و همچنین تالشها و پیگیریهای
مستمر نماینده مجلس با برنامهریزی و سیاست گذاریهای موثر به
دنبالتقویتزیرساختهایعمرانیدر اینشهرستانباشیم.
الزم به ذکر است همزمان با افتتاح پل و معبر  ۱۸متری  ۳پروژه عمرانی
دیگر شهرداری فیروزکوه شامل لکهگیری ،زیرسازی و آسفالت معابر شهر
فیروزکوه با  ۱۶میلیارد ریال اعتبار ،تصفیه خانه پساب خروجی کشتارگاه
سنتی فیروزکوه با  ۵میلیارد ریال اعتبار و فاز  ۲کانال جمع آوری و هدایت
آبهای سطحی شهرک کوهسار با  ۴میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.
همچنین فاز اول احداث مجتمع تجاری شهرداری فیروزکوه در میدان
معلم آغاز شد.

«آگهی مزایده عمومی»

مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی  -ساختمان اداری شماره یک  -طبقه

اجتماعی
اقتصادی

تقدیر و تشکر
جناب آقای رضا بادله
آنان که در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به هرشکل و شیوهای
همت میگمارند و در اعتالی گوهر ارزشمند این نهضت الهی پای در عرصه کار و تالش
وخدمت به جامعه ایران اسالمی میگذارند سزاوار قدرشناسیاند .
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عنوان شرکت تعاونی برتر استانی گردید صمیمانه تقدیر و تشکر میگردد .از خداوند
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غير از در دوست ،در جهان كى يابى؟
جز او به زمين و آسمان كى يابى؟
او ن ـ ـ ـ ـ ــور زمين و آسمـانها باشد
قرآن گويد ،چنان نشان كى يابى؟

امام خمینی -

ره

دو شنبه  4اسفند  1399شماره 5884

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد؛

افتتاح  ۱۵طر ح کشاورزی در فیروزکوه ،تا پایان سال
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه در گفتگو با جام جم
از افتتاح  ۱۵طرح در حوزه کشاورزی تا پایان سال ۹۹در شهرستان
فیروزکوه خبر داد و اظهار کرد۱۵ :طرح در حوزههای مختلف جهاد
کشاورزی به همت بخش خصوصی با ۱۵۰۰میلیارد ریال
اعتبار به بهرهبرداری میرسد.
رضا فرازی عنوان کرد :پرورش  ۹۶۰۰راس دام سبک
و سنگین ،پرورش  ۱۱۵هزار قطعه مر غ گوشتی و
تولید  ۲۰۰تن ماهی سردابی از جمله پروژههایی
است که تا پایان سال جاری به بهرهبرداری
خواهدرسید.
این مقام مسئول به راه اندازی مجدد
مجتمع پرورش ماهی در منطقه نام
آور فیروزکوه اشاره و خاطرنشان کرد:
این مجتمع که طی  ۳۵سال گذشته
تعطیل بود توسط بخش خصوصی
خریداری و بازسازی شد و امید است تا

پایان امسال به بهرهبرداری مجدد برسد.
فرازی با بیان اینکه شهرستان فیروزکوه با تولید بیش از  ۵هزار تن تولید
گوشت مر غ یکی از قطبهای تولید مر غ استان تهران محسوب میشود
اعالم کرد :در حال حاضر  ۲۶واحد مرغداری در شهرستان با ظرفیت تولیدی
مطلوب فعالیت میکنند و ۴واحد مرغداری دیگر نیز با ظرفیت  ۱۱۰۰قطعه در
حال احداث هستند .وی با اشاره به مزیت تولید مر غ در شهرستان فیروزکوه
تصریح کرد :به دلیل آب و هوای مطلوب میزان بیماری بین ماکیان بسیار کم
بوده و مصرف آنتیبیوتیک و سموم بشدت کاهش پیدا کرده و همین امر
موجب باال رفتن کیفیت گوشت مر غ در واحدهای تولیدی شهرستان شده
است .رئیس جهاد کشاورزی فیروزکوه با بیان اینکه تا کنون رتبههای برتر
استانی و کشوری بخش کشاورزی در سال  ۹۹اعالم نشده است یادآور شد:
در سال  ۹۸پس از  ۴۰سال دو واحد تولیدی شهرستان فیروزکوه شامل واحد
پرورش ماهی قزلآال و واحد پرورش و اصالح نژاد دام سبک آوین ژن به عنوان
رتبههای برتر کشوری معرفی شدند.
فرازی با اشاره به عملکرد اداره جهاد کشاورزی در زمینه رفع تداخالت اراضی
کشاورزی در فیروزکوه اعالم کرد :در  ۳سال گذشته در زمینه رفع تداخالت

اراضی کشاورزی جزو شهرستانهای برتر استان تهران بودیم و در حال حاضر
با همکاری اداره منابع طبیعی ،اداره ثبت و دارایی شهرستان توانستیم برای۵
پالک رفع تداخل انجام دهیم.
وی با اعالم اینکه طرح کاداستر اراضی کشاورزی برای اولین بار در این
شهرستان در حال اجراست خاطرنشان کرد :با اجرای این طرح و در نتیجه
مشخص شدن اطالعات اراضی هر شخص دغدغه کشاورزان برای سنددار
کردن اراضی کشاورزی رفع خواهد شد .این مقام مسئول در ادامه با اشاره به
پروژههای حوزه آب و خاک عنوان کرد :پروژه  ۸۲هکتاری روستای پیرده یکی
از مهمترین پروژههای این حوزه اداره جهاد کشاورزی شهرستان بوده که با
همکاری شورای اسالمی این روستا ظرف  ۴۵روز اجرایی شد .وی افزود :با
اجرای این پروژه که به عنوان سامانه نوین آبیاری (انتقال آب با لوله) قلمداد
میشود سرعت آب بشدت افزایش پیدا میکند.
فرازی کاهش پاسخگویی به استعالمات اراضی را یکی از مهمترین
اقدامات اداره جهاد کشاورزی برشمرد و گفت :مقرر شد پاسخ به
استعالمات اراضی بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار گیرد که
خوشبختانه این امر عالوه بر کاهش زمان پاسخگویی به استعالمات

موجب اشتغال  ۲۰نفراز مهندسان جوان شهرستان شد .وی از رکوردشکنی
اداره جهاد کشاورزی شهرستان در پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون در
سال  ۹۹خبر داد و خاطرنشان کرد :در سال جاری با همکاری بانک کشاورزی
 ۵۰میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون به متقاضیان پرداخت شد که در
قیاس با سالهای گذشته بی سابقه بود .این مقام مسئول درخصوص
پرداخت تسهیالت کشاورز کارت به کشاورزان شهرستان گفت :افرادی که
قصد خرید نهادههای کشاورزی را دارند فار غ از اینکه زار ع یا باغدار باشند به
اداره مذکور مراجعه کرده و با دریافت معرفینامه برای دریافت تسهیالت کم
بهرهتا سقف  ۲۰۰میلیون ریال به بانک عامل مراجعه کنند .فرازی در پایان از
مردم درخواست کرد از هرگونه اقدام به تغییر کاربری اراضی بدون اخذ مجوزات
الزم از اداره جهاد کشاورزی بشدت پرهیز نمایند ،چرا که این امر تبعات جبران
ناپذیری درپی خواهد داشت.

فرماندار فیروزکوه:

حضور مسئوالن در مناطق کم برخوردار پررنگ تر شود
فرماندار فیروزکوه با همراهی امام جمعه ،رئیس
دادگستری ،مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس
رضوی شهرستان ،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه،
فرمانده نیروی انتظامی ،سرپرست شبکه بهداشت و
درمان ،رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) ،رئیس اداره
بهزیستی ،رئیس هالل احمر ،رئیس آموزش و پرورش
و رئیس ثبت احوال به صورت میدانی از محلههای کم
برخوردار و هدف بازآفرینی شهر به منظور بررسی مسائل
و مشکالت ساکنان این مناطق بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فیروزکوه،
ابوالقاسم مهری ماهیت حضور مسئوالن بین مردم را
بررسی مسائل و مشکالت از نزدیک دانست و گفت:
حضور میدانی در چنین مناطقی از اتاقهای دربسته

راهگشاتر است و مباحث مربوط به مطالبات مردمی
نباید مشمول زمان شود ،چرا که نارضایتی برای نظام را به
همراه خواهد داشت.
فرماندار فیروزکوه افزود :در این مناطق در حوزه
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مشکالت و کمبودهای
فراوانی دیده میشود که غفلت از آن قطعا در افزایش
آسیبهای اجتماعی تاثیر گذار خواهد بود.
وی ادامه داد :همراهی مسئوالن شهرستان در این
بازدیدها و دیدار بی واسطه با شهروندان در حل
معضالت اجتماعی و فرهنگی بسیار تأثیرگذار میباشد
و قطعا حل آسیبهای اجتماعی بدون هم افزایی و
همراهی مسئوالن ممکن نیست.
وی با بیان اینکه کاهش و کنترل این مشکالت باید

اولویتبندی و هدفگذاری شود ،خاطرنشان کرد :در
همین راستا ارائه برنامههای کاربردی برای افزایش
سالمت جامعه و نشاط اجتماعی و کنترل و کاهش
معضالت فرهنگی و اجتماعی توسط دستگاههای متولی

رپرتاژ

حسین تاج الدین  ،رئیس شورای بخش مرکزی

محمد تقی رودگر ،منشی شورای بخش مرکزی

ابوذر ولیخانی ،خزانه دار شورای بخش مرکزی

حسین تاج الدین ،رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار جام جم
ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر به چگونگی انتخاب اعضاء شورای بخش اشاره کرد
و بیان داشت :از  ۴۴روستای بخش مرکزی ۴۴نفر به عنوان منتخب روستاها در انتخابات
شورای بخش شرکت کرده و رای گیری در حضور بخشدار و یک نفر ناظر صورت میگیرد.
وی افزود :از این تعداد  ۷نفر که بیشترین رای را اخذ میکنند شامل  ۵عضو اصلی و دونفر علی
البدل به عنوان اعضاء شورا انتخاب میشوند .رئیس شورای بخش مرکزی به مهمترین وظایف
این شورا اشاره کرد و گفت- :ارائه طر حها و پیشنهادات اصالحی به مسئوالن اجرایی منطقه
برای کمبودهای اجتماعی،آموزشی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش
 ایجاد هماهنگی الزم بین شورای روستاهای واقع درمحدوده بخش -نظارت برشوراهایروستاها به منظور رعایت حقوق وظایف قانونی -حل و فصل مشکالت و اختالفات میان دو
یا چند روستا -رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای
روستاست -ایفای وظایف شورای روستا در مزار ع مستقل ،مکانها ،آبادیها و روستاهایی
که به هردلیل فاقد شورای روستا میباشند- .تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در
امور و برنامههای عمرانی و کشاورزی  ،حمل و نقل ،بهداشت ،صنایع روستایی و دستی ،امور
فرهنگی و مذهبی -بررسی و تایید طر حهایهادی روستاهای واقع درمحدوده بخش و ارسال
به مراجع ذی ربط برای تصویب نهایی نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسالمی بخش
نظارت و پیگیری اجرای طر حها وپروژههای عمرانی بخش از جمله مهمترین وظایف شورایاسالمی بخش به شمار میرود.
تاج الدین وحدت و همدلی اعضای شورای بخش را مهمترین عامل در پیشبرد اهداف این
شورا برشمرد و خاطرنشان کرد :خوشبختانه اعضاء شورای دوره پنجم باوفاق و همدلی و
همچنین با حضور مستمر در تمام جلسات بخش توانستند اقدامات بسیار خوبی برای حل
مشکالت روستاها انجام دهند.
وی با اشاره به مهمترین اقدامات شورای بخش مرکزی در دوره پنجم اذعان کرد :بازدید از
روستاها و برگزاری جلسات متعدد با اعضاء شورا ،برگزاری جلسات متعدد با مسئوالن استانی
و شهرستانی برای پیگیری رفع مسائل و مشکالت روستاهای بخش ایجاد وفاق و همدلی بین
مردم روستاهای بخش برای انتخاب مناسب اعضای شورا پیگیری و نشستهای مستمر
برای گاز رسانی به روستاهای دهستان پشتکوه حضور رئیس شورای بخش در جلسات
شورای اداری و کمیته برنامه ریزی شهرستان فیروزکوه به منظور دفاع از حقوق قانونی مردم
بخش برگزاری  ۲دوره آموزشی برای اعضاء شوراهای بخش مرکزی  ۵مرحله ماموریت به شهرک
صنعتی شهرستان شهریار جهت خرید اقالم بهداشتی و توزیع آن در روستاهای بخش از
قبیل ۳۸ :هزار عدد دستکش ۵۰ ،هزار عدد ماسک ۴۵۰ ،کیلو گرم کلر( ،ماده ضدعفونی کننده
سطوح)  ۳۰۰عددمحلول ضدعفونی کننده دست ( ۵۰۰سی سی) و  ۴۸۰عدد محلول ضد عفونی
کننده دست(۱۵۰سی سی) و توزیع  ۲۰۰عدد ماسک فیلتر دار ،هماهنگی شورای اسالمی بخش
مرکزی با دهیاری روستای دهین برای حضور در شهر و انجام عملیات ضدعفونی معابر به مدت
یک هفته ،توزیع بستههای اغذیه حمایتی در روستاهای بخش توسط شورای اسالمی بخش
مرکزی و صندوق خیریه فدک در چندین مرحله شامل ۱۲۰۰ :عدد مر غ تهیه شده ازستاد اجرایب
حضرت امام ۱۵۰ ،بسته حمایتی تهیه ازستاد اجرایی حضرت امام ۱۵۰ ،بسته حمایتی تهیه از
اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان ۱۵۰ ،بسته حمایتی تهیه از آستان قدس رضوی ۱۵۰ ،بسته
حمایتی (کمک مومنانه)تهیه از سپاه پاسداران شهرستان فیروزکوه
از جمله اقدامات شورای اسالمی بخش مرکزی در این دوره بوده است.

این مقام مسئول در ادامه از عدم شناخت درست برخی از مردم و مسئوالن از شأن و جایگاه
شوراها در کشور گله کرد و گفت :متاسفانه با وجود گذشت چند دوره از تشکیل شوراها
تاکنون شان وجایگاه شورا به درستی در سطح کالن مشخص نیست.
تاج الدین اضافه کرد :این نشان از ضعفی است که قانون دارد  ،شورایی که از مردم برای مردم
تشکیل شده در سطح جامعه شناخته شده نیست ،بنابراین باید قانونگذار در این خصوص
چاره ای بیاندیشد .وی کمبود اعتبارات را مشکل اساسی شورای بخش دوره پنجم دانست
و افزود :در این دوره با توجه به مشکالت اقتصادی کشور و تخصیص محدود اعتبارات به
شورای بخش مرکزی انجام بسیاری از اقدامات بدون تامین بودجه مورد نیاز برای شورای
بخش مقدور نبود .رئیس شورای بخش مرکزی ادامه داد :اما با وجود کمبود اعتبارات  ،شورای
بخش مرکزی برای رفع مشکالت مردم روستاهای بخش از هیچ تالشی فروگذار نکرده که قطع
به یقین نتایج این اقدامات در سالهای آتی مشخص خواهد شد اما واضح و مبرهن است که
این میزان خدمات جوابگوی نیاز مردم بخش نخواهد بود.
تاج الدین افزایش حریم رودخانهها بویژه دردهستان حبله رود و همچنین فرسودگی راههای
روستایی را از دیگر مشکالت بخش عنوان کرد و گفت :متاسفانه در سالهای اخیر افزایش
حریم رودخانهها مشکالت بسیاری را برای مردم ایجاد کرد و برای رفع این معضل مکاتباتی
را با مسئوالن استانی و شهرستانی انجام دادیم که امید است هرچه زودتر این مشکل
مرتفع گردد .وی با تاکید بر ضرورت ایجاد دیوار ساحلی بر بستر رودخانهها اذعان کرد :مردم
بخش آمادگی دارند که با مساعدت مسئوالن ذی ربط با اخذ مجوزات الزم نسبت به ایجاد
دیوار ساحلی که مانع از بروز خطر سیالب میشود اقدام نمایند تاج الدین با بیان اینکه این
میزان بافت مسکونی روستاها جوابگوی نیاز مردم نیست خاطرنشان کرد :طی سالهای اخیر
با توجه به برگشت جمعیت به روستاهای شهرستان ،افزایش بافت مسکونی یک نیاز مبرم
برای مردم روستا قلمداد میشود که میطلبد مسئوالن امر دراین خصوص چاره اندیشی کنند
تا مردم بتوانند درمحدوده بافت اقدام به ساخت کنند.
این مقام مسئول برحمایت ازبخش تولیدی در روستاها تاکید کرد و یادآورشد :متاسفانه در
سالهای گذشته به دلیل سنگ اندازیهای بسیار بر سر راه تولیدکنندگان کار تولیدی در
روستا بسیار کم شده و این یک معضل بزرگ است ،بنابراین مسئوالن باید زمینه ای فراهم
آورند تا جوانان به کارهای تولیدی که کمک بزرگی برای پیشرفت اقتصادی کشور محسوب
میشود روی آورند.
تاج الدین به برنامههای آینده شورای بخش مرکزی اشاره کرد و گفت :باتوجه به زمان اندک
باقی مانده تا انتخابات شوراها به جد پیگیر رفع مسائل ومشکالت روستاها هستیم و تالش
میکنیم با توجه به طائفه ای بودن برخی روستاها افرادی که از علم وکارایی الزم برخوردار
هستند برای عضویت در شورا روستا تشویق شوند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تالشهای دکتر رسولی نژاد نماینده محترم مجلس و مسئوالن
شهرستان درخواست کرد :با توجه به باال رفتن انتظارات مردم از شوراها و دهیاریها با نگاه
و توجه ویژه به این جایگاه زمینه حضور افراد باسواد ،کاردان و با بصیرت را برای عضویت در
شوراها فراهم نمایند تا هر چه بیشتر شاهد توسعه و آبادانی روستاهای شهرستان باشیم.
الزم به ذکر است :در این دوره از شورا اسامی  5عضو از اعضاء شورای بخش مرکزی با عنوان
مسئولیت بدین شرح اعالم میگردد:
حسین تاج الدین  :رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی ،حیدر حسینی :نائب رئیس ،ابوذر
ولیخانی :خزانه دار ،منوچهر نیک پناه و محمد تقی رودگر :منشی.

منوچهر نیک پناه  ،منشی شورای بخش مرکزی

شوراها ،از مردم ،برای مردم

حیدر حسینی ،نایب رئیس شورای بخش مرکزی

وحدت و همدلی اعضای شورا مهمترین عامل پیشبرد اهداف شوراست؛

ضروری است.
گفتنی است در این بازدید بستههای معیشتی و اقالمی
از طریق دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی به تعدادی
از خانوادههای ساکن در این محله اهدا شد.

