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رئیس بنیاد شهید فیروزکوه عنوان کرد؛

 ترمیم آسفالت معابر 
و خیابان های فیروزکوه

راهپیمایی روز قدس 
در فیروزکوه به صورت 

خیابانی  برگزار نمی شود

امتحانات مـدارس 
 غیرحضـوری

 برگزار می شـود

پرورش  و  آموزش  اداره  مدیر  بنار  محمدرضا 
شهرستان فیروزکوه گفت: امتحانات برای تمام 
صورت  به  دوازدهم  و  نهم  دانش آموزان  جز  به  پایه ها 

غیرحضوری و در شبکه مجازی برگزار می شود.
جام جم فیروزکوه: برای پایه نهم که بحث هدایت 
دارند،  را  نهایی  امتحانات  که  دوازدهم  پایه  و  تحصیلی 

امتحانات ...

خدمت جوانان بسیجی به خانواده 
شاهد و ایثارگردر دوران کرونا

خبر خوش برای معلمان 
حق التدریس

سخنگوی شورای نگهبان:

 بستری ۲ موردمشکوک 
به کرونا در بیمارستان 

فیروزکوه 

بانک جامع آسیب دیدگان 
کرونا تهیه شد

توزیع ۱۵۰۰ بسته معیشتی 
در کمک مومنانه

فرمانده سپاه فیروزکوه؛

فرماندار:
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شهردار فیروزکوه اعالم کرد؛



ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

 اولین جلسه هیات نظارت بر انتخابات اجرایی و بازرسی جمعیت 
هالل احمر فیروزکوه با حضور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی 

و اجتماعی فرماندار در مرکز اداری این جمعیت برگزار شد. 
جلسه  این  در  فیروزکوه،  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به   

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاونت  سرپرست  کریمی،  کامبیز 
فرماندار به عنوان نماینده فرماندار در انتخابات معرفی شد.

 سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار با اشاره به 
نقش مهم ناظرین در امر برگزاری انتخابات اظهار داشت: وظیفه 

اصلی ما برگزاری انتخابات سالم است و باید شرایطی فراهم شود 
تا تمام شرکت کنندگان در انتخابات با خیالی آسوده رای های خود 
را به صندوق رای بریزند. وی در ادامه با توجه به احتمال شیوع 

مجدد کرونا بر رعایت نکات ایمنی و سالمتی تاکید نمود.

احمر  هالل  جمعیت  عمومی  مجمع  انتخابات  است  گفتنی   
۲۳خرداد برگزار می شود که ۴ عضو اصلی شورای اجرایی و یک 
نفر بازرس توسط اعضای  جمعیت هالل احمر فیروزکوه انتخاب 

می شوند.

معاون فرماندار: وظیفه ما برگزاری انتخابات سالم است

کمــک بــه همنــوع، یعنــی 
آرامــش 

کمک به همنوع 
شکلی  هر  به 
انسان  آن  ارزش 
خداوند  پیش  را 
یک  می برد.  باال 
معروف   جمله 
دستی  گوید  می 
که کمک می کند، 
که  دستانی  از 
برای دعا باال می روند مقدس تر است.زمانی که 
ما به دیگران کمک کنیم حتی اگر این کمک 
پای  نشستن  و  گذاشتن  وقت  کمی  حد  در 
درددل یک نفر دیگر باشد، به طور ناخودآگاه 
بیمه  انزوا  و  تنهایی  احساس  برابر  در  را  خود 

کرده ایم و حس مفید بودن خواهیم داشت. 
احساس  می شود  باعث  کمک  این  همچنین 
همبستگی و ارتباط ما با دیگران بیش از پیش 
ما  درونی  آرامش  به  اینها  همه  شود،  تقویت 
با  تعامل  بدانید  است  کمک خواهد کرد.جالب 
دیگران و کمک به سایرین حتی می تواند باعث 
افزایش طول عمر شود و در حفظ سالمت افراد 
تاثیر بسزایی دارد.اگر شما جزو افرادی هستید 
را  خود  ندارد  لزومی  اصال  می کنید  گمان  که 
بیندازید و درگیر مشکالت دیگران  به دردسر 
دارید  گرفتاری  کافی  اندازه  به  خودتان  شوید 
که زمانی برای کمک به دیگران برایتان باقی 

نمی ماند.
بد نیست بدانید تحقیقات علمی نشان می دهد. 
مشارکت  دیگران  به  کمک  در  که  افرادی 
می کنند، از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار 
معنای  به  بیشتر  اجتماعی  حمایت  و  می شوند 

آرامش بیشتر است.
بنابراین هنگام کمک به دیگران خودتان هم 
امیدی  ناامید که  افراد  به  سود می برید کمک 
به حل مشکالتشان ندارند، بسیار دلگرم کننده 
است و باعث می شود حس بدبینی، پرخاشگری 
فرد  در  حتی  جویانه  ستیزه  اعمال  و  افکار  و 

کمک کننده نیز کاهش پیدا کند.

نشســت کارگــروه امــور 
ــران ــتان ته ــی اس زیربنای

تهران  استان  زیربنایی  امور  کارگروه  نشست 
معاون هماهنگی  زاده  تقی  ریاست محمد  به 
امور عمرانی  استانداری و با حضور صحرایی 
مدیرکل دفتر فنی استانداری، شهردار فیروزکوه 
و  تهران  استان  شهرداران  نماینده  عنوان  به 
مسئوالن استانی و اعضای کارگروه به صورت 

ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در  جلسه  این  در  فیروزکوه:  جم  جام 
خصوص توسعه شهری و روستایی، عشایری، 
استان  در  سرزمین  آمایش  و  زیست  محیط 

تهران بحث و تبادل نظر شد.

ــهری و  ــای ش  ادارات آبف
روستایی  به هم  پیوستند

رئیس اداره آبفای شهری از تجمیع فعالیت های 
ادارات آبفای شهری و روستایی خبر داد.

صابر احمدی با اشاره به اینکه این اقدام طرحی 
طرح  این  گفت:در  می باشد  کشوری  و  کلی 
هیچکدام از نهاد های ذکر شده زیر مجموعه 
به  آنها  فعالیت  بلکه   رفت  نخواهند  دیگری 
کلی  سیاست  یک  تحت  و  مشترک  صورت 
حال  در  کرد:  تصریح  شد.وی  خواهد  انجام 
حاضر مقر فعالیت های ادارات آبفای شهری و 
روستایی مجزا اما امکان ارائه خدمات آنان در 

مقری مشترک در آینده وجود خواهد داشت.

ــاده  ــیون م ــه کمیس جلس
۱۰۰ شهرداری ارجمند

ارجمند  جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری 
با حضور  جاری  اردیبهشت   ۲۲ دوشنبه  عصر 
دستگاه  نماینده  فیروزکوه،  مرکزی  بخشدار 
و  ارجمند  شهر  اسالمی  شورای  عضو  قضاء، 
ارجمند  نماینده شهرداری در محل شهرداری 
برگزار و پس از بررسی، بحث و گفتگو در مورد 
خصوص  این  در  الزم  تصمیمات  پرونده  هر 

اتخاذ گردید.

خبر
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حجت االسالم امیری ارجمند، امام جمعه شهرستان فیروزکوه در گفتگوی تلفنی با جام جم فیروزکوه جهت 
پیشگیری از شیوع بیماری، راهپیمایی روز قدس در شهرستان فیروزکوه به صورت خیابانی برگزار نمی شود.

در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، ساعت ۱۲ ظهر همه به سخنان رهبر معظم انقالب از طریق رسانه ملی 
گوش فرا خواهیم داد و راهپیمایی روز قدس برگزار نمی شود، اما باید نسبت به تبیین اهمیت آرمان های 
فلسطین و روز قدس تبلیغات الزم انجام شود. در این راستا، باید تبلیغات محیطی اهمیت روز قدس در 
آرمان   باید در خصوص  و دهیاری ها صورت گیرد.همچنین  توسط شهرداری ها  روستاها  و  سطح شهرها 

فلسطین و مبارزه با ظلم، با کمک رسانه ها و ادارات فرهنگی در فضای مجازی تولید محتوا انجام شود.

راهپیمایی روز قدس  در فیروزکوه
 به صورت خیابانی  برگزار نمی شود

ــی ــای اجتماعـ  برنامه هـ
  روی میز بررسی

ــهری  ــم ش ــات مه تصمیم
درجلســه شــورای اداری راه اندازی ۱6۰ طرح صنعتی 

در دماوند و فیروزکوه

 ۲۳ فیروزکوه  شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه 
اردیبهشت با رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری، در سالن 
ادارات  حضورمسئولین  با  شهرستان  این  فرمانداری  جلسات 
که  اعضاء شورای فرهنگ عمومی می باشند  برگزار گردید. 

جام جم فیروزکوه: این جلسه در خصوص مسائل فرهنگی، 
اجتماعی و بررسی اجرای برنامه های مذهبی و فرهنگی در 
راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با وجود کرونا  تبادل 
نظر شد. پخش و ارتباط زنده مراسم قدر از طریق شبکه های 
از  زیارت  و  )ع(  اسماعیل  امامزاده  مقدس  آستان  با  مجازی 
 راه دور یکی از مصوبات این جلسه در ایام مبارزه با بیماری 

کرونا بود. 

جلسه شورای اداری شهرداری به ریاست شهردار فیروزکوه و با 
حضور رئیس شورای اسالمی شهر و مسئوالن واحدهای مختلف 

شهرداری برگزار شد.
جام جم فیروزکوه: این نشست با هدف بررسی موانع و ارائه راهکار 
جهت تسریع در روند تکمیل پروژه های عمرانی در دست اجرای 
شهرداری فیروزکوه و همچنین بررسی منابع مالی و راهکارهای تحقق 
درآمدهای پیش بینی شده بر اساس سر فصل های بودجه سال جاری 
جهت تأمین هزینه کارهای عمرانی و خدماتی برگزار شد. گفتنی است 
که در این جلسه مقرر گردید جهت تداوم نظارت و تسهیل در اجرای 
پروژه ها و ارائه خدمات به شهروندان، به صورت هفتگی در روزهای 

شنبه و بازدید از پروژه های شهر در روزهای پنج شنبه برگزار گردد.

سید احمد رسولی نژاد نماینده منتخب  شهرستان های دماوند و 
فیروزکوه در مجلس یازدهم با مدیران عامل شرکت شهرکهای 

صنعتی، گاز و آب و فاضالب استان تهران دیدار کردند.
اندازی  راه  در خصوص  دیدار  این  در  فیروزکوه:  جام جم 
صنعتی  طرح   ۶۰ و  دماوند  شهرستان  در  صنعتی  طرح   ۱۰۰
در شهرستان فیروزکوه، احداث شهرک صنعتی در بخش های 
شهرستان،  دو  صنعتی  شهرکهای  توسعه  و  ارجمند  و  رودهن 
تسریع در گاز رسانی به روستاهای باقی مانده در دو شهرستان، 
طرح های آبرسانی به شهرها و روستاها و فاضالب شهرهای دو 

شهرستان بحث وتبادل نظر شد. 

یادداشت

روژیار نعمتی 

جام جم فیروزکوه

آگـهی
بــه اطــاع می رســاند اینجانــب زهــرا ایلــکا مالــک قســمتی از پــاک ثبتــی 409 فرعــی از ســنگ 97 اصلــی واقــع در قریــه شــهرآباد بــه نشــانی میــان 
دشــت متقاضــی تعییــن بســتر و حریــم در داخــل و یــا مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور آب فیروزکــوه بــر اســاس 
ضوابــط و مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی بــه امــور آب و تکمیــل پرونــده می باشــد لــذا از کلیــه 
مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ انتشــار آگهــی امــور آب فیروزکــوه بــه 
نشــانی فیروزکــوه، بلــوار بســیج، رو بــه روی ترمینــال مراجعــه نماینــد. بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر فــوق نافــی 

اقدامــات شــرکت آب منطقــه ای تهــران امــور آب فیروزکــوه نبــوده و بســتر و حریــم اعامــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد.

قول نماینده منتخب: 



3بخشدار ارجمند: تاکید جدی برای برگزاری جلسات بهداشتی جلسه شورای بهداشت بخش ارجمند به ریاست" بوربوری" بخشدار 
و با حضور اعضای شورای بهداشت و دهیاران روستاهای بخش در 

محل بخشداری برگزار شد.
ارجمند  بخشداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 

بخشدار ارجمند بر لزوم برگزاری مستمر جلسات شورای بهداشت 
در بخش ارجمند تاکید نمود و با اشاره به ارتباط مستقیمی که بین 
افرادی می توانند  توسعه و سالمت جامعه وجود دارد، بیان داشت: 
از نظر جسمی، روحی و روانی  اثرگذار باشند که  در توسعه جامعه 

انسان  اینکه  مگر  نمی شود  محقق  امر  این  و  باشند  سالمی  افراد 
سالم در محیط سالم پرورش پیدا کند.وی با اشاره به نقش دهیاران 
ارتقای  راستای  در  دهیاران  محوری  نقش  افزود:  روستاها،  در 
اهمیت  از  بهداشتی  بویژه شاخص های  روستا  توسعه  شاخص های 

باالیی برخوردار است.
در این جلسه پیرامون مسائل و مشکالت مربوط به آب شرب، دفن 
زباله، سگ های بالصاحب، کشتار بهداشتی و اصولی دام و مقابله 

با ویروس کرونا بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.

خبرخبر

ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

ــان  ــرای معلم ــوش ب ــر خ خب
ــس ــق التدری ح

تعیین  قانون  تأیید  از  نگهبان  شورای  سخنگوی 
و  التدریس  حق  معلمان  استخدامی  تکلیف 
خبر  شورا  این  در  سوادآموزی  نهضت  آموزشیاران 
داد.کدخدایی گفت: این مصوبه مراحل و تشریفات 
امیدواریم  و  اجرا طی می کند  برای  را  قانونی اش 
و  التدریس  حق  پرتالش  معلمان  به  کمکی 
آموزشیاران نهضت سوادآموزی باشد که از مدت ها 

پیش منتظر تعیین تکلیف استخدامشان بودند.

 بسـتری ۲ مورد مشـکوک به 
کرونا در بیمارستان فیروزکوه 

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان از بستری 
در  ویروس  کرونا  به  مشکوک  مورد   ۲ بودن 
یک  طی  در  داد.  خبر  )ره(  امام خمینی  بیمارستان 
هفته اخیر ۳ مراجعه به بیمارستان امام خمینی)ره( 
انجام شده که تست ابتالی ۱ مورد منفی و ۲ نفر 
روابط  مسئول  زاده  شد.آتنا هاشم  اعالم  مشکوک 
تست  گفت:  شهرستان  بهداشت  شبکه  عمومی 

نهایی موارد بستری هنوز اعالم نشده است.

مقــام  قائــم  انتصــاب   
دانشگاه فیروزکوه 

طی حکمی از جانب دانشگاه آزاد اسالمی استان 
مقام  قائم  سمت  به  ساالریه  مهدی  تهران، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه منصوب شد.

ذکر  به  فیروزکوه: الزم  خبرنگار جام جم 
فرهنگی  معاون  سمت  ساالریه   مهدی  است 
دانشجویی واحد پردیس را نیز عهده دار می باشد.

ــه رود  ــیج حبل ــده بس فرمان
ــد ــوب ش منص

فرمانده  سمت  به  کیا  علی  سید  پاسدار  سروان 
حوزه سه حضرت سیدالشهدا)ع( دهستان حبله رود 

منصوب شد.
معارفه  و  تودیع  مراسم  فیروزکوه:  جم  جام 
فرمانده حوزه سه حضرت سیدالشهدا)ع( دهستان 
حبله رود با حضور سرهنگ پاسدار غالمعلی درویش 
متولی فرمانده محترم سپاه ناحیه مقاومت بسیج 
شهرستان فیروزکوه و هیات همراه برگزار گردید و 
سروان پاسدار سید علی کیا به عنوان فرمانده جدید 
حوزه منصوب گردیدند و از زحمات سروان پاسدار 
حوزه  این  پیشین  فرمانده  متولی  درویش  کمیل 
تقدیر و تشکر گردید.این مراسم با حضور فرماندهان 
پایگاه های مقاومت بسیج دهستان حبله رود، ریاست 
و اعضای محترم شورای اسالمی و دهیاران محترم 
روستاهای دهستان حبله رود و همچنین آحاد مردم 
و مسئولین محترم دهستان حبله رود در مسجد 

جامع روستای مزداران برگزار گردید.

نشسـت کمیته بررسی و تصویب 
طرح هادی روستاهای فیروزکوه 

طرح  تصویب  و  بررسی  کمیته  نشست 
هادی روستاهای فیروزکوه به صورت ویدئو 
مسکن  بنیاد  کل  اداره  میزبانی  به  کنفرانس 
فیروزکوه،  با حضور شهردار  و  تهران  استان 
مسئول واحد شهرسازی شهرداری، مسئوالن 
ویدئو  صورت  به  شهرستانی  و  استانی 

کنفرانس برگزار شد. 
در  نشست  این  در  فیروزکوه:  جم  جام 
طرح هادی  بازنگری  و  تصویب  خصوص 
روستاهای شهرستان فیروزکوه بحث و تبادل 

نظر شد.

 پنج شنبه 1 خرداد 1399   شماره 5666

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فیروزکوه گفت: مرحله دوم 
رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه شهرستان 
خیرین  و  بسیج  مختلف  اقشار  همت  با  را  فیروزکوه 

بزرگوار شهرستان فیروزکوه آغاز کردیم.
در  متولی،  درویش  غالمعلی  فیروزکوه:  جم  جام 
خصوص مرحله دوم رزمایش مواسات، همدلی و کمک 
مومنانه شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: مرحله دوم 
رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه شهرستان 
خیرین  و  بسیج  مختلف  اقشار  همت  با  را  فیروزکوه 
بزرگوار شهرستان فیروزکوه آغاز کردیم؛ حدود هزار و 
۵۰۰ بسته معیشتی آماده شده که ان شااهلل به دست 

افراد نیازمند و اقشار آسیب پذیر می رسد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فیروزکوه در ادامه افزود: در 
این مدت همه عزیزان دست به دست هم دادند و طی 
دو مرحله این رزمایش اجرایی شد که رزمایش مرحله 

اول در ابتدای ماه مبارک رمضان انجام شد و مرحله دوم 
رزمایش برگزار شد.وی در خصوص اقالم این بسته های 

معیشتی اذعان داشت: اقالمی همچون حبوبات، برنج، 
گوشت، مرغ، رب گوجه و امثالهم دراین بسته تدارک 

دیده شده است.وی همچنین ادامه داد: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا با اقشار مختلف بسیج هماهنگ کردیم 
و آمار توسط اعضای بسیج به بهترین نحو جمع آوری 
شده و با توجه به آن آمارها هماهنگی های الزم انجام 
شده است، جلسات بسیاری شکل گرفته و همه اقشار 
شناسایی شده را تحت پوشش این بسته های حمایتی 
قرارخواهیم داد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فیروزکوه 
در  شرایط  به  توجه  با  دیگری  برنامه های  کرد:  تاکید 
بسته های  یکسری  فطر  عید  تا  و  داریم  اقدام  دست 
حمایتی هماهنگ خواهد شد تا در اختیار اقشار آسیب 

پذیر از کرونا و افراد نیازمند قرار گیرد.
وی در پایان با ابراز امیدواری از تاثیرگذاری اجرای این 
رزمایش ها خاطر نشان کرد: امیدواریم این بسته ها قدری 
از مشکالت مردم را در این شرایط کم کند و در اختیار 

افراد آسیب پذیر جامعه از ویروس کرونا قرار گیرد.

توزیع ۱۵۰۰ بسته معیشتی در کمک مومنانه

فرماندار فیروزکوه گفت: با هدف آگاهی بخشی و 
شناسائی کسب و کار های آسیب دیده در بحران 
کرونا، اطالع رسانی از طریق دستگاه های متولی 
دریافت  و  کارا  سامانه  در  نام  ثبت  خصوص  در 

تسهیالت حمایتی تقویت شود.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
یوسفی  مهدی  فیروزکوه  شهرستان  فرمانداری 
جمارانی در ستاد هماهنگی بررسی مسائل اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی شهرستان فیروزکوه گفت:  بر 

اساس مصوبه این ستاد ابتدا بانک اطالعاتی جامعی 
تالش  با  بضاعت  کم  خانواده های  و  نیازمندان  از 
سپس  و  تهیه  اجرایی  دستگاه های  هماهنگی  و 
مورد  اقالم  و  حمایتی  بسته های  توزیع  و  تامین 
انجام  با سرعت خوبی  برای گروه های هدف  نیاز 
با  کرد:   تصریح  فیروزکوه  شد.فرماندار شهرستان 
توجه به هدف گذاری های انجام شده باید شناسایی 
به مشکالت کسب و کارهای خرد و  و رسیدگی 
آسیب دیده از کرونا به عنوان گام بعدی  در دستور 
در  افزود:  وی  گیرد.  قرار  متولی  دستگاه های  کار 
همین راستا به منظور حمایت از کسب و کار زیان 
دیده شرایط اعطای تسهیالت حمایتی توسط دولت 
در سامانه  کارا از چند روز گذشته ایجاد شده است  
که ضرورت دارد دستگاه های متولی از جمله ادارات 
صمت، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گردشگری و 
اداره ورزش و جوانان  نسبت به اطالع رسانی به 

جامعه هدف خودشان اقدام کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران، از دستگیری 
در  سرقت  فقره   ۲۵ با  خصوصی  اماکن  سارق 
شهرستان فیروزکوه خبر داد و گفت: در پی وقوع 
چندین فقره سرقت اماکن خصوصی از مزارع و 
یا  سارق  دستگیری  فیروزکوه،  شهر  در  باغات 
کار  دستور  در  ویژه  به صورت  احتمالی  سارقان 

ماموران انتظامی کالنتری ۱۱ قرار گرفت.
جام جم فیروزکوه: سردار کیومرث عزیزی، 
فنی  اقدامات  انجام  از  پس  پلیس  کرد:  تصریح 
با  که  سرقت  شگردهای  و  شیوه  بررسی  با  و 
تخریب قفل انباری صورت می پذیرفت موفق به 
اموال  اختفاء  و محل  دار  شناسایی سارق سابقه 

مسروقه شد.
با تالش پلیس و پس  ادامه داد:  سردار عزیزی 
استان  در  متهم  اطالعاتی،  اقدامات  روز  چند  از 
با مراجع  از هماهنگی  همجوار شناسایی و پس 

و  دستگیر  غافلگیرانه  عملیات  یک  در  قضائی 
مقادیری اموال مسروقه کشف شد.

به  اشاره  با  استان تهران  انتظامی شرق  فرمانده 
اینکه متهم در مواجهه با ادله پلیس به ۲۵ فقره 
پس  و  کرد  اعتراف  خصوصی  اماکن  از  سرقت 
از  شد  زندان  روانه  قضائی  مراجع  به  معرفی  از 
تجهیزات  از  استفاده  کرد:  درخواست  شهروندان 
بازدارنده و پیشگیرانه در کنار توجه به توصیه های 

پلیس ،فرصت را از سارقان خواهد گرفت.

بانک جامع آسیب دیدگان کرونا تهیه شد
با 25 فقره سرقت؛ 

سارق اماکن خصوصی به دام افتاد 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد
به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد
آن جوانبخت که می زد رقم خیر و قبول

حافظبنده پیر ندانم ز چه  آزاد نکرد

ــه  ــیالب های ب ــدات س تهدی
ــد ــل ش ــت تبدی فرص

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه 
قالب  در  شده  انجام  خوب  اقدامات  گفت: 
ناشی  تهدیدات  توانسته  آبخیزداری  پروژه های 
به  شهرستان  این  در  را  مخرب  سیالب های  از 

فرصت تبدیل کند.
گفت:  قاسمی  عباس  فیروزکوه:  جم  جام 
پروژه های  گذشته  سال  دو  طی  خوشبختانه 
شهرستان  آبخیز  حوزه های  در  آبخیزداری 
این  انجام  که  درآمد  اجرا  مرحله  به  فیروزکوه 
اقدامات عالوه بر کنترل سیل و رسوب، موجب 
پوشش  بهبود  و  زیرزمینی  آب  منابع  تقویت 
گیاهی شده است.وی به حوزه های محل اجرای 
در  پروژه  ها  این  داد:  ادامه  و  اشاره  پروژه ها  این 
حوزه  های آبخیز سله بن، درده، پیرده، جلیزجند، 
ارو، طرود، قزقانچای و عمرک و با اعتباری بالغ 
بر ۳۸ میلیارد ریال و از محل صندوق توسعه ملی 
انجام  اقدامات  اجرایی شده است.این مسئول به 
مدت  این  در  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  شده 
عملیات مکانیکی شامل احداث بندهای سنگی- 
مالتی به حجم ۹۲۸۵ مترمکعب، سنگی-گابیونی 
به  خاکی  عملیات  و  مترمکعب  حجم ۲۸۴۰  به 
حجم ۲۳ هزار متر مکعب انجام شده است.رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه همچنین 
بیان داشت: عملیات مرمت به حجم ۲۰۴۰ متر 
مکعب، خشکه چین به حجم ۱۰۸۰ متر مکعب و 
پروژه حفاظت و قرق در سطح ۳ هزار هکتار در 
حوزه  های آبخیز یاد شده انجام شده است.قاسمی 
با توجه به اهمیت و آثار مثبت این گونه پروژه ها، 

بر تداوم و سرعت بیشتر اجرای آنها تاکید کرد.

خبرخبر
کـوتاه  و خواندنی

 رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا: 
در تهران راهپیمایی خودرویی برای روز قدس 
برگزار خواهد شد. فعالیت ها و مسابقات ورزشی 
می شود.  بازگشایی  تماشاچی  حضور  بدون  نیز 
چارچوب  در  رمضان  ماه  از  بعد  رستوران ها 

پروتکل ها بازگشایی می شود.
می شوند  بازگشایی  خرداد   ۱۷ از  دانشگاه ها 
فطر  عید  نماز  خواهد شد.  برگزار  نیز  کنکور  و 
مساجد  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 
که  مصلی هایی  در  می شود.  برگزار  محالت 
احتمال جمعیت باال را دارد نماز عید فطر برگزار 

نمی شود.
گفت:  مسکن  بانک  اعتبارات  امور  مدیر    
می توانند  مهر  مسکن  حساب  خوش  مشتریان 
و  تعمیرات  برای  تسهیالت  تومان  میلیون   ۴۰

نوسازی دریافت کنند.
 کتابخانه های عمومی کشور بعد از حدود ۳ ماه 
با موافقت ستاد ملی مبارزه  تعطیلی اضطراری 
مرحله  به  مرحله  و  پلکانی  به صورت  کرونا  با 

بازگشایی می  شوند.
در مرحله نخست کتابخانه ها در یک نوبت کاری 
از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر بدون حضور اعضا 
و با هدف انجام امور کتابخانه ای و ارائه خدمات 
بازگشایی می شوند و کتابداران به صورت یک 

روز در میان در کتابخانه حضور خواهند یافت.
 بازدید شهردار از عملیات اجرایی احداث دیوار 

حائل سنگی
امام  پروژه دیوار حائل سنگی در پشت مسجد 
حفاظتی،  تأسیسات  احداث  هدف  با  حسین)ع( 
تجمع  از  جلوگیری  و  نهر  مسیر  ساماندهی 

نخاله ها در حال انجام است. 
رئیس  حیدری  سجاد  جانب   از  حکمی  طی 
حسینی  رضا  سید  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان 
بیمارستان  عمومی  امور  اداره  رئیس  سمت  به 

منصوب شد.
صدور  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
دستور اداری به واحدهای اجرایی این سازمان در 
سراسر کشور حذف فرآیند تأمین اعتبار دفترچه 
استحقاق  سامانه  با  آن  جایگزینی  و  درمانی 

درمان را ابالغ کرد.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

در راستای ترمیم و بهسازی معابر شهری، طرح 
لکه گیری و ترمیم روکش آسفالت معابر سطح شهر 

توسط واحد عمران شهرداری فیروزکوه در حال 
انجام است.

جام جم فیروزکوه: با توجه به فرسایش آسفالت 
و حفاری های صورت گرفته توسط ادارات مختلف، 
فاز اول طرح لکه گیری و روکش آسفالت برخی 
معابر شهری در کنار سایر فعالیت ها و پروژه های 
شهرداری، در حال انجام است و با هدف پیشگیری از 
بروز حوادث و سوانح رانندگی این امر طی چند مرحله 

و در نقاط مختلف شهر فیروزکوه، اجرایی خواهد شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه گفت:  درپی 
اعالم شهروندان با مرکز فوریت های پلیس۱۱۰ 

مبنی بر درگیری و عربده کشی چاقوکشی در 
میدان امام رضا سریعا اکیپی از پرسنل کالنتری 
این فرماندهی به محل درگیری اعزام و مشاهده 
گردید ۲ نفر از اراذل و اوباش شهرستان با استفاده 
از چاقو درگیر و جراحاتی به یکدیگر وارد کرده اند 

که سریعا نسبت به دستگیری آنان اقدام کردند.
سرهنگ بهزاد عبدیان خاطرنشان کرد: پلیس با 
تمام توان در راستای تامین نظم و امنیت تالش 

خواهد کرد. 

فیروزکوه  شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  مدیر  بنار  محمدرضا 
گفت: امتحانات برای تمام پایه ها به جز دانش آموزان نهم و دوازدهم 

به صورت غیرحضوری و در شبکه مجازی برگزار می شود.
تحصیلی  هدایت  بحث  که  نهم  پایه  برای  فیروزکوه:  جام جم 
به صورت  امتحانات  دارند،  را  نهایی  امتحانات  دوازدهم که  پایه  و 

حضوری است.
به شبکه شاد وصل  این که در شهر همه دانش آموزان  به واسطه 

هستند، از این طریق امکان گرفتن امتحان وجود دارد.

در روستاها اگر فضا و باند اینترنتی ضعیف باشد معلم کالس را به 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می کند و  صورت حضوری 

امتحانات نیز با آن شرایط برگزار خواهد شد.
یا  مجازی  فضای  طریق  از  شهر  دانش آموزان  درصد   ۹۹ از  بیش 
تلویزیون آموزش های مربوط به پایه درسی خود را دریافت کرده اند. 
به منظور رفع اشکال  باز شدند فقط  از چند روز پیش  مدارس که 
از دانش آموزانی است که تلفن همراه نداشتند و  و برای آن دسته 

نتوانستند در فضای شاد آموزش را پیگیری کنند.

مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه:

امتحانات مدارس غیرحضوری برگزار می شود

اقدام ضربتی پلیس در دستگیری اراذل و اوباش ترمیم آسفالت معابر و خیابان های فیروزکوه

غالمرضا نیکدل، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه، 
با نمایندگان گردان سیدالشهدا شهرستان نشستی صمیمی در محل بنیاد 

شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه برگزار کرد.
جام جم فیروزکوه: در این نشست در خصوص همکاری گردان 
سیدالشهدا در جهت خدمت به خانواده های معظم شاهد و ایثارگر در 
زمینه های مختلف از جمله ضدعفونی منازل خانواده های شاهد و ایثارگر، 
استفاده جامعه ایثارگری از باشگاه های ورزشی گردان سیدالشهدا، مشارکت 

در اجرای برنامه های فرهنگی گفتگو و تبادل نظر شد.رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه از تالش ها و پیگیری های فراوان این 
گردان در دوران مبارزه با بیماری کرونا تشکر کرد و گفت: خداوند را شاکریم 
که ارادت به خانواده های معظم شهدا و جانبازان گرانقدر را در دل جوانان 
غیور و مومن ایران قرار داده تا همگی داوطلبانه برای خدمت به این عزیزان 
پیشقدم شوند و این جز با عنایت پروردگار متعال و توجه شهدا امکان پذیر 

نخواهد بود.

خدمت جوانان بسیجی به خانواده شاهد
 و ایثارگـردر دوران کرونا


