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معاون برنامه ریزی و امور اداری مالی فرماندار
فیروزکوه گفت :یکی از برنامه ریزیهای انجام شده
برای کمکهای حمایتی و مومنانه در طول ایام اهلل فجر به
نیازمندان در شهرستان است.مهین خلیل ارجمندی ،در
خصوص جمع بندی نهایی برنامههای دهه مبارک فجر تصریح
کرد :باید با رعایت پروتکلهای بهداشتی برنامههای دهه فجر
را به نحو مطلوب انجام داد و از تمامی ابزارها و شیوهها برای
پررنگ تر کردن برنامههای دهه فجر استفاده کنیم.
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

رئیس منطقه برق شهرستان:

مشکل خاموشی معابر تا پایان بهمن ادامه دارد
رئیــس منطقــه بــرق شهر ســتان فیروزکــوه گفــت :کمبــود ســوخت
نیروگاههــا علــت خاموش ـیها بــوده و حســب اعــام مراجــع فــرا دســتی
خاموشــی معابر و قطعی جر یــان واحدهای تولیــدی تا آخر بهمــن ادامه
خواهد داشت.

خبر
نمایندهفیروزکوهدر شورایاسالمیاستانتهران:

دریافتمالیاتوعوارضواحدهایتولیدی
در محلاستقرارشانعملیاتیشود

نماینده مردم فیروزکوه در شــورای اســامی اســتان تهران در گالیه
از عدم پرداخت مالیــات و عوارض ارزش افــزوده واحدهای تولیدی
مســتقر در شهرســتان فیروزکوه و پرداخت آن به شهرســتانهای
دیگــر ،گفــت :بــر اســاس دســتورالعمل ابــاغ شــده در دی ســال
 ،98الزم اســت تــا محــل اخــذ مالیــات واحدهــای تولیــدی در محل
استقرارشان پرداخت شود.
نکــه دســتورالعمل محــل اخذ مالیــات و
جالل بنــار بــا تاکیــد بــر ای 
عوارض واحدهای تولیدی ابالغ شــده باید هرچه ســریعتر عملیاتی
شــود ،توضیح داد :بر اساس اخباری که به دســت ما رسیده است،
بسیاری از کارخانههای بزرگ در شهرستان فیروزکوه قانون را نقض
کرده و مالیــات خود را در اســتانهای دیگــر پرداخــت میکنند .این
درحالی است که پرداخت این مالیات حق قانونی مردم شهرستان
فیروزکوه است.نماینده مردم فیروزکوه پرداخت مالیات واحدهای
تولیــدی در محــل استقرارشــان را مهــم و ضــروری ارزیابــی و عنوان
کرد :مــردم فیروزکــوه در کنار تحمــل آالیندگیها و ســختی اســتقرار
این واحدهــا در شهرســتان باید بتواننــد از منافع مســئولیتهای
اجتماعــی و تزریق ایــن بودجه بــرای توســعه شهرســتان فیروزکوه
بهرهمند شوند.بنار تاکید کرد :درخواست مردم فیروزکوه رسیدگی
بــه پروند ههــای مالیاتــی صنایــع یــاد شــده و ارجــاع آن بــه اداره امور
مالیاتــی فیروزکــوه و تفویــض اختیــار کامــل در ایــن رابطــه اســت.
عضــو هیــات رئیســه شــورای اســامی اســتان تهــران ضمــن اظهار
امیدواری نسبت به حل این مشکل ،خاطرنشان کرد :در این رابطه
آقای رســولی نژاد نماینــده مجلس بــا همراهی جعفر پرج ،شــهردار
فیروزکوه و ابوالقاســم مهــری فرمانــدار فیروزکــوه مراتــب اعتراض
خود را طی نامهای اعالم داشته و در مالقاتی که با وزیر اقتصاد انجام
شد از ایشان قول همکاری برای رفع این مشکل گرفته شد.

احمدیان با اشــاره بــه اینکه علــت اصلی خاموشــی معابــر و قطعی برق
واحدهای تولیدی شهرســتان مشــکلی شهرســتانی نبــود ،تصریح کرد:
کمبــود ســوخت نیروگاهها علــت این موضــوع بــوده و بر اســاس اعالم
مراجع فرا دســتی خاموشــی معابر و قطعی جر یــان واحدهــای تولیدی تا

آخر بهمن ادامه خواهد داشت.
رئیس منطقه برق شهرســتان خاطرنشــان کرد :انتظار میرود با کاســته
شدن از برودت هوا تا آخر بهمن مصرف خانگی این حامل انرژی کاسته
شود و به موازات آن مشکالت حادث شده مرتفع گردد.

ایجاد مرکز سیتیاسکن ؛ درخواست جدی مردم فیروزکوه
فرمانــدار شهرســتان فیروزکــوه گفــت :بــه منظــور بررســی
مشــکالت تعــدادی از پروژههــای نیمــه تمــام در حوزههــای
عمرانی ،بهداشــتی و اقتصــادی ،از رئیس ســازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان برای حضور در شهرستان و بازدید میدانی
از پروژهها با هدف تخصیص اعتبار دعوت به عمل آمد.
ابوالقاســم مهری در خصوص ســفر رئیس ســازمان مدیریت
و برنامــه ریزی اســتان تهــران بــه شهرســتان فیروزکــوه گفت:
در جلســه هفتــه گذشــته کمیتــه برنامــه ریــزی شهرســتان
پروژههــای متعــددی که نیازمنــد اعتبــار بودند ،احصا شــد و با
هدف پیش بینی اعتبار در دستور کار کمیته قرار گرفت.
فرمانــدار شهرســتان فیروزکــوه افــزود :در همیــن راســتا بــا
پیگیریهای انجام شــده به منظور بررســی مشکالت تعدادی
از پروژههــای نیمــه تمــام در حوزههــای عمرانــی ،بهداشــتی و
اقتصــادی کــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار بودنــد ،از رئیــس
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان بــرای حضــور در
شهرســتان و بازدیــد میدانــی از پروژههــا بــا هــدف تخصیــص

اعتبار دعوت به عمل آمد.
وی ادامــه داد :از آنجــا کــه تکمیــل فــاز دوم شــهرک صنعتــی

علیــدره و تأمیــن زیرســاختهای الزم ایــن شــهرک از جملــه
اقدامات مهم به منظور توســعه شهرســتان به شــمار میرود

و با تامین اعتبار شــاهد رونــق اقتصادی خواهیــم بود ،رئیس
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان تهــران از نزدیــک به
صورت میدانی از این منطقه بازدید کرد.
ابوالقاســم مهــری خاطرنشــان کــرد :یکــی از مطالبــات بحــق
مردم فیروزکوه ایجاد مرکز ســی تی اســکن در بیمارستان امام
خمینی(ره) اســت کــه به همین منظــور ضمن بازدیــد از محل
جانمایی شــده ســاختمان ســی تی اســکن مقرر شــد در سال
جــاری ســازمان مدیریت نســبت به تخصیــص اعتبار بــا توجه
به اهمیت موضوع که با سالمت شــهروندان در ارتباط است،
اقدام کند.
فرمانــدار فیروزکــوه در پایــان تاکیــد کــرد :پــروژه ســد نمــرود و
جابهجایی روســتای ســله بــن پــروژه دیگری بــود کــه در ادامه
حضــور رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی مقرر شــد با
توجــه بــه اهمیــت خــاص پــروژه و تســریع در تامیــن اعتبــار،
گزارشــی با هــدف تحقــق اعتبــار بــرای ارائه بــه رئیس ســازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شود.

مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه:

ساحت اعتقادی و اخالقی مهمترین محور سند تحول بنیادین است

دومین جلســۀ کمیتۀ همــکاری حوزههــای علمیه و آموزش و پــرورش فیروزکوه
با حضور اعضاء این کمیته در دفتر امام جمعه شهرســتان برگزار شد.
حجتاالســام حســن حیــدری ،امــام جمعــه شهرســتان فیروزکــوه تصریــح

کــرد :ارتبــاط حــوزه علمیــه بــا آمــوزش و پــرورش امــری ضــروری و مهــم اســت.
دانشآمــوزان گاه دغدغههــا و ســوالهایی در ذهــن دارنــد کــه در بســتر ایــن
ارتباط میتوانند بــا کارشناســان دینی مطر ح کرده و پاســخ خــود را دریافت کنند؛
ســوالهایی که بنابر دالیلی حتی از پدر و مادر خود هم نمیتوانند بپرسند.
وی تاکیــد کــرد :در بحــث طــاب و کارشناســان دینــی در شهرســتان فیروزکــوه
ظرفیــت خوبــی وجــود دارد ،اگــر حضــور در مــدارس بــه دلیــل شــرایط موجــود
امکانپذیر نیســت ،میتــوان از فضــای مجازی برای انتقــال آموزههــای دینی بهره
برد.
فاطمه ســیر ،مدیر آموزش و پــرورش شهرســتان فیروزکوه نیز در این نشســت
اذعان داشــت :در ســند تحول بنیادین به عنوان ســند راهبردی تعلیم و تربیت
کشــور ســاحت عبادی ،اعتقادی و اخالقی بــه عنــوان مهمترین محور این ســند
مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی افــزود :در همین راســتا یکــی از فعالیتهای مــورد توجه بــرای تحقق اهداف
ســند تحــول بنیادین همــکاری آمــوزش و پرورش بــا حوزههــای علمیــه با هدف

ارتقــای کارآمــدی آمــوزش و پــرورش در دســتیابی بــه ســاحتهای تربیتــی ســند
تحــول بنیادین اســت و بــا توجه بــه تــداوم وضعیــت بیمــاری کرونــا در مدارس،
فعالیتها به گونهای تنظیم شــده تا به اهــداف کمی و کیفــی برنامههای اجرایی
دست پیدا کنیم.
فاطمه ســیر ضمن قدردانــی از همکاری امــام جمعه شهرســتان در تهیــۀ برنامه
هفتگی “حدیث مدرســه” یــادآور شــد :فضای مجــازی میتواند فرصتــی بیبدیل
در تولید محتواهای اثرگذار و ارزشــمند باشــد تا دانــش آموزان با انجــام تکالیف
دینی به آرامش واقعی دست یابند.
بیــان دیدگاههــا ،دغدغههــا و پیشــنهادهای نماینــدگان حــوزۀ علمیۀ بــرادران و
خواهران شهرستان فیروزکوه از دیگر بخشهای این جلسه بود.
شــایان ذکر اســت هدف کمیته همکاریهای حــوزۀ علمیه و آمــوزش و پرورش،
تربیت و ارتقای اخالقی و دینی دانشآمــوزان ،تعمیق روحیۀ خودباوری و اعتماد
به نفــس در دانشآموزان ،آموزش ســبک زندگــی اســامی -ایرانی و اســتفاده از
ظرفیت کارشناسان دینی برای پیشــگیری از آسیبهای اجتماعی است.

شهردار و گزارشــی از عملکرد نیمسال اول فیروزکوه
دکتر جعفر پرج ،شهردار فیروزکوه در گفتگویی با بیان و تشریح عملکرد  6ماهه مالی شهرداری در سال جاری اظهار داشت :بودجه مصوب سال جاری
شهرداری معادل  259/870/155/000ریال بوده که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و محدودیتهای کرونایی و مجوزات ساختمانی صادره در  6ماهه نخست مبلغ
 92/925/066/594ریال برابر کدهای در آمدی در نیمسال اول  1399وصول و برابر سرفصلهای مربوطه هزینه گردید .
به نقل از روابط عمومی شهرداری شهردار فیروزکوه همچنین بیان کرد :از میزان  92/925/066/594ریال در آمد وصولی حدود  47درصد به مبلغ 44/175/957/778
ریال از شهروندان بابت عوارضات محلی و صدور مجوزات ساختمانی وصول گردید و بقیه وصولی از سایر منابع (مالیات بر ارزش افزوده – تملک سازمان شهرداریها
و دهیاریها ) بوده و همچنین شهرداری براساس سرفصل بودجه در سه آیتم جاری به مبلغ  53/335/366/496ریال و عمرانی به مبلغ  27/912/221/890ریال و
سازمان حمل و نقل  2/671/474/519ریال هزینه کرد.
دکتر پرج افزود :با عنایت به آیین نامه شهرداریها گزارش عملکرد  6ماهه اول سال  1399شهرداری در موعد مقرر تقدیم شورای اسالمی شهر گردید و شورای
اسالمی هم با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی نسبت به بررسی و تصویب گزارشات مالی شامل در آمد و هزینهها اقدام نمودهاند و در سال جاری پروژههای
عمرانی اجرا وبعضا در دست اقدام می باشد .
شهردار فیروزکوه برخی پروژههای شاخص اجرا شده  6ماه نخست سال جاری  1399را بدین شرح بیان کرد:
 -1مرمت و پیاده رو سازی معابر سطح شهر
 -2بازسازی جداول فرسوده واجرای جدول گذاری معابر سطح شهر
 -3اجرای فاز اول پروژه احداث پارک مسیر لوله نفت واقع در شهرک ولیعصر ( عج )
 -4احداث پل معبر  18متری در جنب درمانگاه قدیم شهر
 -5احداث زیرگذر پل معبر  18متری در جنب درمانگاه قدیم شهر
 -6لکه گیری ،روکش آسفالت و زیرسازی و آسفالت معابر شهر
 -7دیوار سنگی حائل رودخانه شهر ( نهر کنگرخانی ) جنب گاراژ آهنگر
 -8تعویض المان میدان معلم شهر فیروزکوه
 -9احداث قبور انفرادی در آرامستان بهشت رضوان
 -10درزگیری رویه آسفالت معابر شهر
 -11ادامه و تکمیل طبقه همکف ساختمان تجاری نگین شهرداری واقع در خیابان پاسداران
 -12احداث جایگاه سیار پمپ بنزین در مقابل ساختمان شهرداری
 -13پیگیری در تکمیل مرکز معاینه فنی خودروی سبک با مشارکت بخش خصوصی
 -14راه اندازی و شروع به کار دفتر تسهیل گری نوساز ،مشارکت اجتماعی و توسعه محله ای شهرداری فیروزکوه (اولین شهر در استان تهران)
 -15سنگ فرش کوچههای محله تختی با سنگ الشه ورقه ای
 -16اجرای فاز  2کانال جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهرک کوهسار
 -17آغاز و ادامه تکمیل طبقه اول مجتمع تجاری شهرداری در خیابان پاسداران
 -18زیرسازی و جدولگذاری خیابان محدوده پل احداثی جنب درمانگاه قدیم ( معبر  187متری )
 -19اجرای ترانشه برای ساماندهی سایت پسماند شهرداری
 -20آغاز عملیات احداث تصفیه خانه کشتارگاه شهرداری
 -21تکمیل فاز  2پارک خلیج فارس
 مناقصات برگزار شده  40 :مورد  -مزایدات برگزار شده  38 :مورد  -تعداد جلسات کمیسیون بدوی ماده صد  6 :جلسه  -تعداد جلسات کمیسیون تجدید نظرماده صد 6 :جلسه  -پیگیری طرح ،تکمیل و ارسال پروندهها به دبیرخانه کمیسیون ماده  50 : 5مورد  -پیگیری طرح ،تکمیل و ارسال پروندهها به دبیرخانه کارگروه
امور زیربنایی (حریم شهر ) 15 :مورد  -شرکت کارکنان در دورههای آموزشی ضمن خدمت (غیر حضوری)  1دوره دکتر پرج در پایان گفتگو اظهار داشت :خدمت رسانی
شایسته به مردم وظیفه ما بوده و با تمام توان از تمامی ظرفیتهای موجود برای رضایتمندی ولی نعمتان خود بهره خواهیم برد .
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برگزاری نمایشگاه خوشنویسی “مهر قلم” در فیروزکوه
سرپرســت اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان فیروزکوه از برگزاری
نمایشگاه خوشنویسی "مهر قلم" به صورت مجازی خبر داد.
ســید حســن حســینی در این باره گفت :این نمایشــگاه آثار ،نتیجه تالش
هنرمنــد خوشــنویس شهرســتان ســیف الــه اســفندیار ،عضــو انجمــن

خوشنویســان میباشــد که به صورت مجــازی برگزار شــد.وی خاطرنشــان
کرد :اســفندیار تــا کنــون در چندیــن نمایشــگاه گروهــی و انفرادی شــرکت
ـرتیفیکیت از نمایشــگاه بیافریــن کانادا و
نموده ،وی موفق به دریافت سـ
ِ
با دو اثر راه یافته شــد.این مقام مســئول اظهار داشــت :در این نمایشگاه

اجتماعی
اقتصادی

مجازی بیش از  ۲۰اثر هنری در قالب خطوط نســتعلیق ،شکســته و ثلث به
نمایش گذاشــته شــده است.حســینی افزود :عالقمنــدان میتوانند برای
بازدید از آثار این هنرمنــد از اول بهمن به مدت  ۱۰روز بــه کانالهای مجازی
شهرستان و سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مراجعه نمایند.

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

خبر

شهردار فیروزکوه خبر داد؛

معضل نبود آمبوالنسمناسب
در شهر ارجمند

معاون فرماندار اعالم کرد؛

معبر  ۱۸متری ،آماده بهره برداری

کمکهای مومنانه به نیازمندان در ایام دهه فجر

تاکیــد و بیــان کــرد :برنامههــا بایــد بــه نشــاط سیاســی
و اجتماعــی مــردم بیفزایــد و زمینــه تقویــت وحــدت
را فراهــم کنــد؛ بایــد ســبقه مردمــی در دهــه فجــر و
برنامههــای آن پررنگ باشــد و اجــرای برنامههای دهه
فجر منجر به تقویت همبستگی ملی شود.
وی بــا بیان اینکــه اجــرای برنامههــا مهم تــر از تدوین
آنهاســت ،اظهــار کــرد :یکــی از برنامــه ریزیهــای انجام
شــده برای کمکهای حمایتی و مومنانــه در طول ایام
اهلل فجر بــه نیازمنــدان در شهرســتان اســت کــه مقرر
شــد توســط ادارات کمیتــه امــداد ،هــال احمــر  ،اداره
بهزیســتی ،اداره اوقــاف و شــهرداری فیروزکوه صورت
گیرد.

شــهردار فیروزکوه گفت :بــه لطف پــروردگار وهمت همــکاران شــهرداری و همراهی
اعضای شــورای اســامی شــهر ،مرحله اول عملیات اجرایی آســفالت معبر و مســیر
دسترسی پل احداثی جنب درمانگاه قدیم به اتمام رسید.
جعفــر پــر ج در ادامــه افــزود :مجموعــه شــهرداری بــا فراهــم شــدن شــرایط جــوی
مناســب و موافقت آزمایشــگاه فنی و مکانیک خاک ،آســفالت مســیر ورودی معبر
 ۱۸متــری در طرفین پــل احداثــی را در مــدت زمــان دو روز اجرایــی نموده اســت .هم
اکنــون آســفالت مرحلــه اول انجام شــده و معبــر آمــاده بهره بــرداری اســت و انجام
آسفالت رویه در شرایط آب وهوایی مساعدتر انجام خواهد شد.
وی گفــت :پیــرو درخواس ـتهای مکــرر شــهروندان و کســبه ســطح شــهر مبنــی بــر
رفــع مشــکل ترافیــک خیابــان پاســداران و تســریع در بازگشــایی معبــر  ۱۸متــری،
بزودی پــروژه معبر بــا هماهنگــی فرمانداری ،بــه صورت رســمی در دهه مبــارک فجر
بازگشایی و زیر بار ترافیک خواهد رفت.

معــاون برنامــه ریــزی و امــور اداری مالــی فرمانــدار
فیروزکــوه گفت :یکــی از برنامــه ریزیهای انجام شــده
بــرای کمکهــای حمایتــی و مومنانــه در طــول ایام اهلل
فجر به نیازمندان در شهرستان است.
مهیــن خلیــل ارجمنــدی ،در خصــوص جمــع بنــدی
نهایــی برنامههای دهــه مبارک فجــر تصریح کــرد :باید
بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی برنامههــای دهــه
فجــر را به نحــو مطلــوب انجــام داد و از تمامــی ابزارها و
شــیوهها بــرای پررنــگ تــر کــردن برنامههای دهــه فجر
استفاده کنیم.
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اداری مالــی فرمانــدار بــر
کامــل بــودن پروژههــا بــرای بهــره بــرداری در ایــن ایــام

ت بهداشتی
گشت مشترک با هدف نظار 
بر انبارهای مواد غذایی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان:
 4واحد مرغداری در فیروزکوه احداث میشود

طــی گشــتهای مشــترکی
ضمــن بررســی وضعیــت
بهداشــت فــردی کارکنــان،
بهداشت محیط ،بهداشت
مــواد غذایــی و تجهیــزات،
اجرایــی
پروتکلهــای
مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا و
فاصلهگــذاری اجتماعــی نیــز
مورد ارزیابی قــرار گرفــت و آموزشهای الزم در خصــوص روشهای
پیشــگیری از اشــاعه بیماری کووید 19-بــه کارکنان ایــن اماکن ارائه
گردید.
 30دی ســال جاری گشــت مشــترکی با حضور کارشناسان بهداشت
محیــط شــبکه بهداشــت درمــان فیروزکــوه و نماینــدگان ادارات
تعزیــرات حکومتــی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت و بازرســی اصنــاف از
انبارهــای موادغذایــی شهرســتان و واحدهــای تهیــه و توزیــع مــواد
غذایی بین راهی سرانزا بازدید نمودند.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان :فیروزکــوه
گفــت :طــی  ۱۰ماهــه ســال جــاری مرغــداران
توانمند اين شهرســتان بيش از  ۵۵۰۰تن مر غ
گوشتی توليد کرده اند.
رضــا فــرازی در ادامــه افــزود :شهرســتان
فیروزکوه بــا تولیــد بیــش از  ۵هزار تن گوشــت
مر غ یک از قطبهای تولید مر غ اســتان تهران
به شمار میرود.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان فیروزکــوه
خاطرنشــان کــرد :ایــن شهرســتان بــا توجــه بــه
آب و هوای مطلوب ،شرایط مســاعد و مناسبی
برای تولید گوشــت مر غ داشــته و دارای بیش از  ۲۶واحد فعال بــوده که با ظرفیــت خوبی در حال
فعالیت میباشند.
فــرازی در پایــان اذعان داشــت :چهــار واحــد مرغــداری در حــال احــداث شهرســتان با ظرفیــت ۱۱۰
هــزار قطعه با پیشــرفت فیزیکی بــاال در حال احداث بــوده که یکــی از واحدها تا پایان مــاه جاری به
بهرهبرداری میرسد.

خلیــل ارجمنــدی در پایــان تاکیــد کــرد :همچنیــن
بناســت ادارات نســبت بــه فضاســازی و آذیــن بنــدی
مراکــز اداری خــود در ایــام اهلل فجر اقــدام کننــد و تمام
برنامــه فرهنگی ،عمرانــی ایام اهلل فجــر و رژه خودرویی
راهپیمایــی  ۲۲بهمــن بــا رعایــت پروتــکل بهداشــتی
کرونا در شهرستان عملیاتی شود.

فرماندار:

رسالت آستان قدس حمايت از محرومان است
فرمانــدار فیروزکــوه در دیــدار بــا
مدیر دفتر آســتان قدس رضوی
شهرســتان فیروزکــوه گفــت:
رســالت دفتــر نمایندگی آســتان
قــدس رضــوی در شهرســتان
حمايــت از محرومــان و
توانمندسازي اقشار ضعيف می
باشد.ابوالقاســم مهری افزود :با
توجه بــه اینکه این شهرســتان
در مباحــث اقتصــادی ،اجتماعی
و فرهنگی از ظرفیت باالیی برخوردار است ،باید از ظرفیتهای آستان قدس در کنار
مسائل مذهبی و فرهنگی در زمینه فعالیتهای اقتصادی نیز بهره مند شد.وی در
ادامه گفت :یکی از سیاستهای آســتان قدس رضوی ورود به حوزههای اقتصادی
بــا امــکان ایجــاد اشــتغال مــی باشــد .در همیــن راســتا همــه دســتگاه هــا و ادارات
شهرســتان به منظور خدمترســانی به مردم و محرومان در سطح شــهر و روستا با
هدف توسعه و رونق اقتصادی در کنار نمایندگی آستان قدس رضوی خواهند بود.

سرپرست فرمانداری شهرســتان فیروزکوه در
نشســتی با اعضای شــورای اســامی و شهردار
شــهر ارجمند گفت :یکی از وظایــف فرمانداری
بــه عنــوان دســتگاه حاکمیتــی در شهرســتان
نظــارت بــر عملکــرد و رســیدگی بــه مشــکالت
شــهرداریها و شــوراهای اســامی اســت؛ چــرا
کــه شــهردار یها عضــوی از خانــواده وزارت
کشور هستند.
شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر بــه
عنــوان منتخبیــن مــردم بایــد زمینــه مداخلــه
ً
شــهروندان را در موضوعاتــی کــه مســتقیما بــا
نیازهای آنان مرتبط است ،تســهیل کنند.
طــر ح جامــع شــهر ارجمنــد نیــاز بــه بازنگــری و
اصــاح دارد؛ چــرا که نواقــص متعــددی در این
طــر ح وجود داشــته کــه مشــاوران طــراح بدون
در نظــر گرفتــن شــرایط موجــود در تهیــه طــر ح
مشــکالتی را بــرای شــهرداری و شــهروندان
ایجاد کرده اند.
یکــی دیگــر از مشــکالت موجــود در بخــش و
شــهر ارجمنــد نبــود یــک دســتگاه خــودروی
آمبوالنــس مناســب بــرای انتقــال بیمــاران بــه
بیمارســتانهای شهرســتان فیروزکوه یا سایر
مراکز درمانــی می باشــد که بر مشــکالت مردم
ایــن بخــش افــزوده اســت .گزار شهــا حاکــی
اســت کــه در همیــن راســتا هفتــم بهمــن یــک
دســتگاه آمبوالنس از سوی شــبکه بهداشت
و درمــان شهرســتان فیروزکــوه تحویــل مرکــز
بهداشت شــهر ارجمند گردید.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

امــام جمعه فیروزکــوه گفــت :امنیت و قــدرت بازدارندگی کشــور یک
مساله حیاتی و خط قرمز ماســت ،زیرا شکوفایی ما در همه عرصهها
گرو همین امنیت است.
در ِ
حجت االســام حیــدری امام جمعــه فیروزکــوه در خطبههــای عبادی
سیاســی نماز جمعه این هفته ضمــن دعوت مردم بــه رعایت تقوای
الهی گفــت :اهل بیــت(ع) بــه یــاران و پیروان خــود آموختنــد که اهل
تکلف نباشند ،پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) ساده و بدون تکلف
زندگــی میکردنــد ،ایشــان فرمودنــد “مــن کســانی را که اهــل تکلف و
ســختگیری هســتند و زندگــی را بــه کام خــود و دیگــران تلــخ میکنند
دوست ندارم”.
این مقــام مســئول تصریــح کــرد :تجمالتــی کــه امــروزه وارد زندگی ما
شــده اســت ،ازدواجهــا و مراســمات ازدواج ،مهریههــا و جهیزیههــا
باعث شــده تا زندگی ســخت شــود؛ اینها از ســیره و روش ائمه اطهار
(ع) بــه دور اســت ،عروس ـیهایی کــه بــا خر جهــای آنچنانــی گرفتــه
میشود و چه بسا گناه در آن اتفاق میافتد.
ـوان ما بایــد خود را مقــروض کرده
اول زندگی جـ ِ
وی خاطرنشــان کــردِ :
و وام دریافــت کنــد تــا مراســم عروســی برگزار شــود؛ طبــق آمــار داده
شــده ،در ســال جاری با توجه به شــیوع کرونا ویروس و عدم برگزاری
مراســمات عروســی ،آمار ازدواجها نســبت به سال گذشــته افزایش
یافت ،علت آن هم این بود که تکلفات و تجمالت باعث شــده بود تا
زندگیها سخت شــود؛ یکی از اصول مهم ســبک زندگی اسالمی این
است که در زندگی اهل تکلف نباشیم.
امــام جمعــه فیروزکوه دربــاره اهمیــت شــرکت در نماز جمعــه گفت:
نماز جمعه حج مســاکین اســت ،چــه کاری بهتــر از این که انســان در
روز جمعه به نــدای قرآنی لبیک بگویــد ،خداوند متعــال میفرمایید:
“کســی که از روی ایمان و برای درک ثواب الهی در نماز جمعه شــرکت
عمل خود را از َسر بگیرد”.
میکندِ ،
وی بــا اشــاره بــه رزمایــش متنــوع ارتــش و ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی ایران عنوان کــرد :ایــن رزمایش پیامهــای فراوانی بــه همراه
ً
دارد کــه اوال بایــدن و کســانی کــه ســودای برجامهــای  ۲و  ۳را در ســر
دارنــد و بــه دنبــال محــدود کــردن قــدرت ایــران هســتند بداننــد کــه
ً
قدرت بازدارندگی خصوصا اقتدار موشــکی ما با قدرت تمام به پیش
خواهد رفت.
ً
حجت االســام حیدری افزود :ثانیا امنیت و قدرت بازدارندگی کشــور
ایران یک مساله حیاتی و خط قرمز ماست ،زیرا شکوفایی ما در همه
ً
گرو همیــن امنیت اســت؛ ثالثا پیــام مهم ایــن رزمایش
عرصههــا در ِ
ایــن اســت کــه نســخه عــاج مشــکالت کشــور در روحیــه جهــادی،
مدیریت انقالبی و تکیه بر توان و ظرفیتهای داخلی است.
نماینده ولی فقیه در فیروزکوه ،اظهار داشــت :آمریکا از این رزمایش
با یــد پیــام مهمــی را گرفتــه با شــد ،همانطــور کــه تحلیلگــر شــبکه
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امام جمعه فیروزکوه:

اقتدار موشکی با قدرت پیش
خواهد رفت

پیام مهم و روشـ ِـن ایــن رزمایش بــرای آمریکا و
صهیونیســتی گفتِ ،
همه اســتکبار این بود که اگر یــک ضربه بزند ســیلی محکمی خواهد
خورد.
این مقام مســئول در ادامه گفت :مدتی است که بازار بورس به علل
مختلــف دچــار ریــزش وحشــتناک شــده و بیشــترین ضرر به ســهام
داران خرد رســیده است ،کســانی که ســرمایه زندگی خود را فروختند
و با اعتماد به دعــوت بعضی دولتمردان وارد بورس شــدند ســرمایه
خود را از دســت دادند ،اینها حق دارند که به نظــام اداری بی اعتماد
شــوند ،این مســاله ضربه شــدیدی هم برای ایــن عزیزان و هــم برای
سرمایه اجتماعی نظام اسالمی بوده است.
امــام جمعــه فیروزکــوه اظهــار داشــت :حــق ایــن مــردم محــروم و
مســتضعف نیســت کــه بــه خاطــر بــی تدبیــری برخــی مســئوالن ،در
شــرایط بد اقتصــادی دچــار چنین صدمــات مالــی و روحی شــوند ،لذا
مطالبه جدی مــا از مجلس و قــوه قضائیه بــه عنوان دو نهــاد نظارتی
ایــن اســت کــه بــه دور از هیجانــات سیاســی و بــه طــور جدی بــه این
مســاله ورود کننــد و مقصریــن ایــن وضعیــت را در هــر جایگاهی که
هســتند به ســزای اعمــال خــود برســانند.حجت االســام حیــدری با
اشــاره به بیانــات مقام معظــم رهبری (مــد ظله العالــی) دربــاره برجام

گفت :اولیــن مســاله و دغدغــه اصلــی مــا بازگشــت آمریکا بــه برجام
نیســت ،مســاله اصلــی و مطالبــه منطقــی و عقلــی مــا رفــع تحریمهــا
اســت؛ برجام برای این بود کــه تحریمها برداشــته شــود وگرنه برجام
موضوعیت و مطلوبیتی نداشت.
نماینــده ولــی فقیــه در فیروزکــوه ،خاطر نشــان کــرد :مســئوالن باید
بر رفــع تحریمهــا پافشــاری کنند؛ اگــر آمر یــکا هم بــه برجــام بازگردد و
تحریمها برداشــته شــود ،بحث خسارتها مطرح اســت ،دولت باید
مقتدرانه در این مساله ورود کند.
وی افزود :در صورت عدم رفع تحریمها ،حتی ممکن اســت بازگشت
آمریکا به برجام به ضرر باشــد ،این امر یک تعهد یک طرفه میشــود؛
آمریکاییهــا بــرای تحریمهــای مــا شنا س ـههایی غیــر از مســاله
هســتهای قرار دادند ،یعنی اگر مــا به آمریکا بگوییــم طبق تعهد خود
باید تحر یــم بانکی ما را بــرداری ،پاســخ میدهند “این تحر یــم به خاطر
مســاله هســته ای شــما نیســت بلکه بــرای مســاله موشــکی و غیره
اســت ،اگر میخواهید این تحریم برداشــته شــود باید بر ســر مساله
دیگری مذاکره کنیم”.
حجــت االســام حیــدری تصریــح کــرد :بــه عبارتــی میخواهنــد برجام
موشــکی بــه راه بیندازنــد؛ یعنی مــا قــدرت هســته ای خــود را در برابر

اى دوست ،به عشق تو دچاريم ،همه
در ياد ُر خ تو داغداريم ،همه
گ ـ ــر دور كنـ ــى ي ـ ـ ــا بپذيرى ما را
در كوى غم تو پايداريم ،همه

هیچ محــدود کنیــم ،این امــر آمر یــکا و دولتهــای اروپایی را گســتاخ
ـت کشــور باید خنثی ســازی
تــر خواهد کــرد.وی بیان داشــت :سیاسـ ِ
راه قوی شــدن باشــد؛ ما یک زمانی وارد کننده بنزین بودیم
تحریم از ِ
و آمر یــکا کــه متوجه ایــن موضوع شــد تــاش میکــرد تــا از راه تحریم
بنزین کشــور را فلج کند اما جوانان غیور ما در قرارگاه خاتم االنبیاء با
تاسیس پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ما را به خودکفایی رساندند و
آمریکا دیگر نمیتواند در این زمینه مــا را تحریم کند؛ لذا ما میتوانیم
در همه زمینهها تحریم را خنثی کنیم.
این مقام مســئول درباره اهمیت غنی سازی  20درصد اورانیوم گفت:
ً
ـوخت ریکتورهــای تحقیقاتی پزشــکی نیاز بــه اورانیوم
اوال ما برای سـ ِ
 20درصد دار یــم و نمیتوانیــم اورانیــوم را وارد کنیم زیــرا آن را با قیمت
گــزاف به ما میفروشــند؛ اگر مــا اورانیوم غنی ســازی  20درصد داشــته
باشــیم حتی میتوانیم جزو صادرکنندگان باشــیم و اگر در این زمینه
ســرمایه گــذاری صحیــح انجــام شــود حتــی درآمــدی چنــد برابــر نفت
ً
خواهیم داشــت.امام جمعه فیروزکــوه تصریح کرد :ثانیا اگر کشــوری
غنی ســازی  20درصد داشــته باشــد میتواند بــه درصدهای بیشــتری

مســئوالن باید بر رفــع تحریمها پافشــاری کنند؛
اگــر آمر یــکا هــم بــه برجــام بازگــردد و تحریمهــا
برداشــته شــود ،بحث خســارتها مطرح اســت،
دولت باید مقتدرانه در این مساله ورود کند
ً
دســت یابد؛ ثالثا اگر کشوری غنی ســازی  20درصد داشــته باشد ،این
کشور قابلیت فرار هسته ای خواهد داشت.
حجــت االســام حیــدری خاطرنشــان کــرد :البتــه طبــق فتــوای مقــام
معظــم رهبــری مــا بــه دنبــال ســاخت بمــب هســته ای نیســتیم زیرا
ایــن را حــرام میدانیــم؛ اما مســاله مهــم این اســت که چنیــن قدرت
بازدارندگی کشــوری ،رعب و وحشــت ایجــاد میکند ،بــه همین دلیل
غنــی ســازی اورانیــوم  20درصد بــرای مــا مهــم و بــرای غربیهــا نگرانی
ایجاد کرده است؛ لذا ما از این طرح مجلس حمایت میکنیم.
امــام جمعــه فیروزکوه بــا اشــاره به ســالروز وفــات حضــرت ام البنین
(س) و تکریم مادران و همســران شــهدا اظهار داشــت :امام خمینی
(ره) فرمودند “وظیفه ماســت که در حد توان و مقدورات قدرشناس
زحمات آنها باشــیم ،من میل ندارم که این قدرشناسی فقط در حد
تعریف و تمجید ظاهری خالصه شود ،بلکه باید به آنها در همه نوع
امتیازات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بها داده شود”.

امام خمینی -

ره

پنجشنبه  9بهمن  1399شماره 5865

خبر

کشــف  ۳۳۶ســکه و تندیــس
عتیقهطال

فرمانــده انتظامــی شهرســتان فیروزکــوه در
گفتگویــی بیــان کــرد :کارکنــان پلیــس آ گاهــی
فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فیروزکــوه پــس
از انجــام اقدامــات اطالعاتــی و انتظامــی موفــق بــه
کشــف  ۳۳۶قطعــه ســکه عتیقــه و یــک قطعــه
تندیس طال از راننده یک دستگاه خودرو که قصد
جابه جایــی اموال فوق را داشــت گردید کــه دراین
خصوص پرونده قضایی تشکیل گردید.
ســرهنگ بهــزاد عبدیــان افــزود :پلیــس بــا اقتدار
تمــام و اتکا بــه قوانین بــا ایــن گونه افــراد که قصد
تــاراج موار یــث تاریخــی کشــور را داشــته باشــند
برخوردمیکند.

تبــادل نظــر بــرای ارتقــای درجــه
یهایشهرستان
دهیار 

فرماندار فیروزکوه با معاون عمران و توســعه امور
شــهری و روســتایی وزیر کشــور و رئیس ســازمان
شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور بــا یکدیگــر
دیدار کردند.
ابوالقاســم مهــری بــه همــراه مهیــن خلیــل
ارجمنــدی ،معــاون برنامــه ر یــزی فرمانــداری بــا
ینــژاد ،معــاون عمران و توســعه امور
مهدی جمال 
شــهری و روســتایی وزیر کشــور و رئیس ســازمان
یهــا دیــدار و گفتگــو کردند.
شــهرداریها و دهیار 
در ایــن دیــدار در خصــوص مســائل و مشــکالت
شــهرداری هــای فیروزکــوه و ارجمنــد و نیازهــای
ضروری این شهرداریها ،ارتقاء درجه دهیاریهای
شهرستان و راههای تســهیل کمکهای سازمان
شــهرداریها و دهیاریها در راستای رفع بخشی از
این نیازمندیها بحث و تبادل نظر شد.

