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ح کرد؛ نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی مطر

از سوی آموزش و پرورش صورت می گیرد؛
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رئیس شورای اسالمی حضاری خبر داد:

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
خبر داد:

فرمانده سپاه فیروزکوه:

برای دشمنان شهید 
از  خطرناک تر  سلیمانی 

سردار سلیمانی است

دیدار مسئوالن فیروزکوه 
با مدیرعامل سازمان 

کشور اجتماعی  تأمین 

برگزاری محفل انس با قرآن 
یم همزمان با دهه بصیرت  کر

در فیروزکوه
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2

2

بیشتر بخوانید

 اولین اولین نشست خبری فینالیست  نشست خبری فینالیست 
جام نبی اکرم )ص( در فیروزکوهجام نبی اکرم )ص( در فیروزکوه

فیروزکوه مجری پایلوت کشـوری در طـرح ملی نماد

 دادستان عمومی و انقالب شهرستان فیروزکوه 
از آزادسازی ۱۴ هکتار از اراضی زراعی در روستای نام 
آور و منطقه کلفور خبر داد و گفت: با صدور دستورات قضایی 
الزم، از ۱۴ هکتار از اراضــی زراعــی به ارزش ۱۴۰۰ میلیارد ریال 

آزادسازی به عمل آمد.
 به گزارش جام جم عباس رضایی از آزادسازی ۱۴ هکتار از اراضی 
زراعی در روستای نام آور ومنطقه کلفور خبر داد و اظهار کرد: با 

اعالم جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه ...

رئیس اداره ثبت احوال فیروزکوه در گفتگو با جام  
جم پاسداری از مرزهای هویتی  و تابعیتی مردم را از 
مهمترین وظایف ثبت احوال دانست و اظهار کرد: همواره 
مسئوالن و عوامل اداره ثبت احوال تالش می کنند تا هویت 

مردم به ویژه در فضای مجازی ...

۱۴ هکتار از اراضی زراعی 
آزادسازی شد فیروزکوه 

ثبت والدت ۱۷۵ نوزاد در 
فیروزکوه

مبلغعناوین هزینهردیف

125.878.072.119 جاری1

56.۳11.776.0۳4عمرانی2

۱82.۱89.8۴8.۱۵3جمع کل

به گزارش روابط عمومی شهرداری فیروزکوه، 
براساس  فیروزکوه  شهردار  صادقی  علیرضا 
 7 مــــاده  و  ــا  ــرداری هـ ــهـ شـ قـــانـــون   71 مــــاده 
انتخابات  تــشــکــیــالت،  اجــرایــی  آیــیــن نــامــه 
 ، شهر اسالمی  شوراهای  مالی  امور  و  داخلی 
عملکرد  گــزارش  تشریح  و  بیان  به  نسبت 
مالی )درآمد و هزینه( مربوط به شش ماهه 

اول سال 1400 شهرداری اقدام نمودند.
ایـــشـــان اظـــهـــار داشــتــنــد: بـــودجـــه مــصــوب 
 ۳41.4۳0.000.000 معادل  شهرداری  سالجاری 

ریــــال بــــوده کـــه بـــا در نــظــر گــرفــتــن شــرایــط 
ــی  ــای ــرون ک ــای  ــتـــصـــادی و مـــحـــدودیـــت هـ اقـ
به  و...   ــادره  ــ ــ ص ســاخــتــمــانــی  ــــوزات  ــــج م و 
ــی،  ــالغ ــدول ذیـــل بـــرابـــر کـــدهـــای اب ــ ح ج شـــر
هزینه  عــمــرانــی  و  جـــاری  ردیـــف  در  و   وصـــول 

گردید.
شماره  مصوبه  براساس  گــزارش  این   

ً
ضمنا

تصویب  به   1400/8/۳0 خ  مــور 6/۳7۳/ش 
رسیده  نیز  فیروزکوه  شهر  اسالمی  شــورای 

است.

درآمدهای 6 ماهه اول سال ۱۴00

ینه های 6 ماهه اول سال  ۱۴00 هز

مبلغعناوین درآمدردیف

1۳0.201.411.2۳5درآمدهای ناشی از عوارض عمومی1

4.644.۳02.208درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی2

19.52۳.۳10.424بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی۳

2.697.69۳.928درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری4

5.589.279.000کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی5

۳5.12۳.0۳6.7۳1اعانات، کمک های اهدایی و دارایی ها6

۱9۷.۷۷9.033.۵26جمع کل

 گزارش عملکرد مالی نیمسال اول ۱۴00 
ینه( شهرداری فیروزکوه )درآمد- هز

کلینیک
ساختمانی  امیر 

اجرای نرده استیل
ین قیمت   با نازل تر

فروش انواع درب های
 ضد سرقت

 وحفاظ بانکی
 فروش 

انواع درب های 
تلفن :   02۱۷6۴03009        همراه  :  09۱283۱99۷۴                09۱033۱99۷۴داخلی 

، چنب کوهستان ۱  آدرس :  ورودی شهرک کوهسار

 دنیای درب های  دنیای درب های 
اتوماتیک البرز اتوماتیک البرز 

فروش ونصب پایان یک کار نیست

بلکه آغاز یک تعهد است

کرکره برقی، جک پارکینگ،کرکره برقی، جک پارکینگ،

 درب های اتوماتیک شیشه ای درب های اتوماتیک شیشه ای

 باالبر هیدرولیکی،  دوربین مداربسته  باالبر هیدرولیکی،  دوربین مداربسته 

و دزدگیر اماکنو دزدگیر اماکن

یت نورمحمدی  با مدیر
۷6۴0۱۴38    فیروزکوه – خیابان ۴۵ متری – جنب اداره پست 

09۱2۷9۵۴900      و   093۷۴۵83۴00

۳

گاز در روستای  انفجار 
بن حصار

رئیس اداره ثبت احوال فیروزکوه خبر داد:
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این  در  فیروزکوه  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
بسیج  همکاری  با  کریم  قرآن  با  انس  محفل  کرد:  تصریح  خصوص 
آزاد  دانشگاه  و  اوقاف  اداره  بسیج،  مقاومت  ناحیه  هنرمندان، 
ابوالقاسم  جمعه،  امام  حیدری  االسالم  حجت  حضور  با  و  اسالمی 
مهری فرماندار و دیگر مسئوالن و همچنین مصطفی یادگاری، قاری 

فیروزکوه،  شهرستان  برگزیده  قاری  بین المللی،  و  کشوری  برجسته 
 همزمان با دهه بصیرت، در مسجد جامع شهرستان فیروزکوه برگزار 

شد.
ادامه در خصوص هدف  گزارش جام جم سید حسن حسینی، در  به 
هدف  با  کریم  قرآن  با  انس  محفل  کرد:  اذعان  محفل  این  برگزاری 

نوجوانان  و  جوانان  استعدادهای  پرورش  کریم،  قرآن  فرهنگ  ترویج 
پیش  از  بیش  گرفتن  انس  و  قرآنی  مفاهیم  بهتر  یادگیری  زمینه  در 
مردم با این کالم الهی برگزار شد؛ در حاشیه این مراسم برنامه هایی 
همچون تواشیح نیز برگزار شد؛ در پایان مراسم نیز از سوی ستاد نماز 

جمعه شهرستان به گروه فعاالن قرآنی جوایزی اهدا شد.

برگزاری محفل انس با قرآن کریم همزمان با دهه بصیرت در فیروزکوه اجتماعیاجتماعی2
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

رئیــس اداره ثبــت احــوال فیروزکوه 
خبر داد:

در  نــوزاد   175 والدت  ثبــت 
ه کــو ز و فیر

گفتگو  در  فیروزکوه  احوال  ثبت  اداره  رئیس 
و  هویتی   مرزهای  از  پاسداری  جم  جام  با 
ثبت  وظایف  مهمترین  از  را  مردم  تابعیتی 
کرد: همواره مسئوالن  اظهار  و  احوال دانست 
تا  می کنند  تالش  احوال  ثبت  اداره  عوامل  و 
هویت مردم به ویژه در فضای مجازی در بستر 

امنی قرار گیرد.
اداره  رئیس  بختیاری  نادر  جام جم،  گزارش  به 
ثبت احوال فیروزکوه  افزود: تنظیم سند والدت، 
گواهی ثبت وفات، ثبت ازدواج، تعویض و عکس 
کارت  تعویض  و  صدور  شناسنامه،  کردن  دار 
این  که  است  خدماتی  جمله  از  ملی  هوشمند 
ارائه  نهاد در راستای حفظ هویت ملی به مردم 
می دهد. این مقام مسئول با اشاره به عملکرد 
فیروزکوه  شهرستان  احوال  ثبت  اداره  ماهه   ۹
در  والدت   ۱۷۵ تاکنون   ۱۴۰۰ ازبهار  کرد:  عنوان 
 ۸۱ تعداد  این  از  که  رسیده  ثبت  به  شهرستان 
فاطمه  و  محمد  نام  فراوانی  با  دختر   ۹۴ و  پسر 
بوده است.بختیاری ادامه داد:  ثبت ۱۰۴ ازدواج و 
همچنین ۸۲۰ تعویض شناسنامه و تحویل ۵۲۶ 
کارت ملی هوشمند از دیگر  اقدامات اداره ثبت 
احوال شهرستان بوده که دراین بازه زمانی انجام 
شده است.وی درادامه با بیان این که تاکنون ۹۲ 
درصد از کارت های ملی در شهرستان هوشمند 
تا  می شود  بینی  پیش  کرد:  اعالم  است  شده 
مردم  ملی  کارت های  تمامی    ۱۴۰۰ سال  پایان 

شهرستان فیروزکوه هوشمند شود.

ــد  ــی ــه ــان ش ــ ــنـ ــ ــمـ ــ بـــــــــرای دشـ
سردار  از  خطرناک تر  سلیمانی 

سلیمانی است
 

شهداء  این که  بیان  با  فیروزکوه  سپاه  فرمانده 
گفت:  هستند  انقالب  رویش های  و  راه  چراغ 
سیدالشهدای  کنار  در  حرم  مدافع  شهدای 
مقاومت جنگیدند تا ما امروز با آرامش در اینجا 

یاد آنها را گرامی بداریم.
به گزارش جام جم، سرگرد پاسدار محمد حیدری 
منش، با اشاره به اهداف بزرگداشت یاد و خاطره 
شهدای مقاومت به ویژه شهید قاسم سلیمانی 
سالروز  در  بصیرت  دهه  در  اگر  کرد:  خاطرنشان 
شهادت سردار سلیمانی این مراسم برگزار شد، 
هدف این است که سیره شهدا را ترویج دهیم 

و آن را برای نسل های آینده به یادگار بگذاریم.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فیروزکوه تصریح 
کرد: اگر قرار است در بیانیه گام دوم در مسیری 
قدم  شده،  ترسیم  اسالمی  تمدن  تحقق  که 

برداریم، باید از شهدا الگو بگیریم.
سرگرد حیدری منش تاکید کرد: باید برای رسیدن 
به راه سعادت و خوشبختی پیرو مکتب شهید 
سلیمانی باشیم و در مسیر عمل به سیره شهدا 

و منویات مقام معظم رهبری حرکت کنیم.
کشور  در  عده ای  که  زمانی  در  یادآورشد:  وی 
باشید  نداشته  آمریکا  به  کاری  می کردند  زمزمه 
می گریست،  سردار  سوگ  در  ملت  که  حالی  در 
موشک های  با  آمریکا  نظامی  پایگاه  مقتدرانه 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی شخم زده شد.
اقتدار  کرد:  خاطرنشان  فیروزکوه  سپاه  فرمانده 
پایگاه  به  حمله ای  که  بود  این  اسالمی  انقالب 
آمریکا جرات نکرد تیری به  آمریکایی داشتند و 

سمت ایران اسالمی شلیک کند.

خبرخبر

مالک  یاباری  در سادات  یم  مر اینجانب   می رساند  اطالع  به 
قسمتی از پالک ثبتی718 از 250  فرعی از سنگ 105 اصلی واقع در 

وشتان  روستای  ارجمند   بخش  فیروزکوه-   نشانی  به  وشتان   یه  قر
ثبتی فوق  یم در داخل و یا مجاورت پالک  تعیین بستر و حر متقاضی 
و  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب  امور  اعالم  حسب  و  می باشم  الذکر 
مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر بستر  تعیین  جاری  مقررات 
مالکین  کلیه  از  لذا  می باشد  پرونده  تکمیل  و  آب  امور  به  مشاعی 
مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف 
گهی امور آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه  مدت 10 روز از تاریخ انتشار آ
عدم  است  بدیهی  نمایند.  مراجعه  ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار 
مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت 
اعالمی  یم  حر بستر  و  نبوده  فیروزکوه(  آب  )امور  تهران  منطقه ای  آب 

برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد.

گهی آ

از  قسمتی  مالک  راد   کیانی  علی  اینجانب   می رساند  اطالع  به 
به  فیروزکوه  در  واقع  اصلی  یک   سنگ    از  فرعی   1625 ثبتی  پالک 

در  یم  وحر بستر  تعیین  متقاضی  آهن   راه  پشت  فیروزکوه-   نشانی 
داخل و یا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم امور 
یم  حر و  بستر  تعیین  جاری  مقررات  و  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب 
پرونده  تکمیل  و  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط 
دست  در  با  می شود  تقاضا  مشاعی  مالکین  کلیه  از  لذا  می باشد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن 
ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور 
ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم  است  بدیهی   . نمایند  مراجعه 
آب  تهران ) امور  آب منطقه ای  مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت 
کلیه مالکین مشاعی الزم  یم اعالمی برای  فیروزکوه ( نبوده و بستر حر

الرعایه می باشد .

گهی آ

مالک  ارجمندی   خلیل  محترم  اینجانب  می رساند  اطالع  به 
در  واقع  104اصلی  سنگ  از  فرعی   949 ثبتی  پالک  از  قسمتی 

اسفندیاری   شهید  خیابان  ارجمند  فیروزکوه-  نشانی  به  ارجمند  
فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا  داخل  در  یم  وحر بستر  تعیین  متقاضی 
ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب  امور  اعالم  حسب  و  می باشم  الذکر 
مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  حر و  بستر  تعیین  جاری  ومقررات 
مالکین  کلیه  از  لذا  می باشد  پرونده  تکمیل  و  آب  امور  به  مشاعی 
مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف 
گهی امور آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه  مدت 10 روز از تاریخ انتشار آ
عدم  است  بدیهی  نمایند.  مراجعه  ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار 
مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت 
اعالمی  یم  حر بستر  و  نبوده  فیروزکوه(  آب  )امور  تهران  منطقه ای  آب 

برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ

به اطالع می رساند اینجانب  فرشته اسفنجانی مالک قسمتی 
تشان به  یه آ از پالک ثبتی 730  فرعی از سنگ 64  اصلی واقع در قر

تشان  متقاضی تعیین بستر  یندشت  روستای آ نشانی فیروزکوه-  زر
یم در داخل و یا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب  و حر
آب فیروزکوه بر اساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر  اعالم امور 
تکمیل  و  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  حر و 
پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن 
ترمینال  روبه روی  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور 
ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم  است  بدیهی  نمایند.  مراجعه 
آب  )امور  تهران  منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت 
کلیه مالکین مشاعی الزم  یم اعالمی برای  فیروزکوه( نبوده وبستر حر

الرعایه می باشد.

گهی آ

از  قسمتی  مالک  خالق    یم  مر اینجانب   می رساند  اطالع  به 
نشانی  به  سرانزا   در  واقع  سنگ 145اصلی  از  فرعی   -- ثبتی   پالک 

مهن  روستای  سمت  به  محل  انتهای  سرانزا  روستای  فیروزکوه- 
یم در داخل ویا مجاورت  روبروی قبرستان  متقاضی تعیین بستر و حر
بر  فیروزکوه  آب  امور  اعالم  حسب  و  می باشم  فوق الذکر  ثبتی  پالک 
یم منوط به مراجعه  اساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر و حر
کلیه مالکین مشاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشد لذا از کلیه 
مالکیت  مدارک  داشتن  دست  در  با  می شود  تقاضا  مشاعی  مالکین 
گهی امور آب فیروزکوه به نشانی  خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آ
فیروزکوه بلوار بسیج، روبه روی ترمینال مراجعه نمایند. بدیهی است 
اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم 
یم  حر بستر  و  نبوده  فیروزکوه(  آب  )امور  تهران  منطقه ای  آب  شرکت 

اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد.

گهی آ

مالک  نیگجه   پناهنده  نادیا  اینجانب  می رساند  اطالع  به 
در  واقع  اصلی    97 سنگ  از  فرعی    585 ثبتی  پالک  از  قسمتی 

تعیین  متقاضی  آباد  شهر  روستای  فیروزکوه-  نشانی  به  شهرآباد 
و  می باشم  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا  داخل  در  یم  وحر بستر 
حسب اعالم امور آب فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین 
و  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  حر و  بستر 
کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با  تکمیل پرونده می باشد لذا از 
در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روبه روی  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور  گهی  آ
ترمینال مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی 
ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران )امور 
مشاعی  مالکین  کلیه  برای  اعالمی  یم  حر وبستر  نبوده  فیروزکوه(  آب 

الزم الرعایه می باشد .

گهی آ

گهی انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی موسسات و گهی انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی موسسات وآ آ
شرکت های حمل ونقل شهرستان های فیروزکوه و دماوند شرکت های حمل ونقل شهرستان های فیروزکوه و دماوند 

با سالم 
باستناد تبصره یک ماده 1۳1 قانون کار وآیین نامه مصوب آبان 1۳89هیات محترم وزیران 
به  کل  اداره  این  در   ۷-/3/2  -۵0۵ شماره  به  فوق الذکر  وانجمن  ارسالی  مدارک  وسایر 
که در مجمع عمومی  ثبت رسیده است. اسامی اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره 
از  آنها  وبازرسان  سال  سه  مدت  به  مذکور  تاریخ  از  گردیده اند  انتخاب   ۱۴00/9/15 خ  مور
تاریخ مذکور به مدت یک سال دارای اعتبار می باشند. سمت اعضای هیات مدیره که به 

ح زیر می باشد: خ ۱۴00/9/2۵ تعیین شده اند، بشر موجب صورتجلسه مور
1-آقای سید احمد حسینی _ رئیس هیات مدیره 

2-آقای اکبر گرجی – نائب رئیس
۳-آقای سید عسکر حسینی – خزانه دار 

4-آقای قاسم کمالی – دبیر 
5-آقای سید مسعود حسینی – عضو علی البدل هیات مدیره 

6- آقای برزو السمی – بازرس اصلی 
7- آقای سید محسن حسینی – بازرس علی االبدل 

کلیه مکاتبات اداری واوراق عادی انجمن  برابر ماده 22 اساسنامه انجمن صنفی،  ضمنا 
، اسناد  آور ، ممهور به مهرانجمن وکلیه اوراق تعهد  با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر
رسمی و اسناد مالی از قبیل چک، سفته و برات که به تصویب هیات مدیره رسیده باشد، 
با امضای مشترک خزانه دار و رئیس هیات مدیره یا دبیر و ممهور به مهر انجمن معتبر 

خواهد بود .
مدیر کل - پروانه رضایی بختیاری

ایام  با  همزمان  کرد:  تصریح  شهرستان  این  در  یاس«  شبانه  »تشییع  نمایش  خصوص  در  فیروزکوه  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
سوگواری فاطمیه نمایش »تشیع شبانه یاس« کاری از گروه نمایشی نوا در مجتمع فرهنگی هنری آفرینش ویژه بانوان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی، کانون بسیج مداحان و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان فیروزکوه اجرا شد.
به گزارش جام جم، سید حسن حسینی، همچنین خاطرنشان کرد: این نمایش به نویسندگی و کارگردانی زینب مقدسی و با بازی فاطمه زهرا قدمی، یکتا 
محمد خانی، رحیمه محمد خانی، زینب محمد نیا، مهدیه حیدری، مریم شجاع، فاطمه رشیدی، مریم شهرآشوب، شکیبا فرهادی، زهرا سادات دریاباری، 
شوکا عرب، روجا عرب و محمد حسین احمدزاده به مدت سه  شب به روی صحنه رفت.حسینی در خصوص داستان این نمایش عنوان کرد: داستان 

این نمایش در خصوص مردی یهودی است که در همسایگی امیرالمومنین)ع( زندگی می کرد که طی اتفاقاتی مسلمان و شیعه می شود.

نمایش »تشییع شبانه یاس« در فیروزکوه به روی صحنه رفت

ایام اهلل  گرامیداشت  برنامه ریزی ستاد  اولین جلسه هماهنگی و    
آموزش و پرورش  ، با حضور اعضای ستاد در دفتر مدیر  دهه فجر

فیروزکوه تشکیل شد.
با  جلسه  این  گفت:  باره  این  در  سیر  فاطمه  جم،  جام  گزارش  به 
والیت مداری،  فرهنگ  تعمیق  و  گسترش  راه های  بررسی  هدف 
وطن دوستی و افتخار به ارزش های اصیل و ماندگار اسالمی ایرانی 
با توجه به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی تشکیل شد. در طلیعه 
برنامه  ایران چهل و سه  انقالب اسالمی  چهل و سومین سالگرد 
به  آن  معرفی  و  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  حفظ  راستای  در 

دانش آموزان پیش بینی شده است.
تدریجی  بازگشایی  به  توجه  با  امسال  کرد:  تصریح  سیر   
روزشمار  چهارچوب  در  و  تلفیقی  صورت  به  برنامه ها  مدارس، 
برگزاری  و  انقالبی  و  دینی  ورزشی،  فرهنگی،  برنامه های  شامل  و 

ویژه برنامه های فجر انقالب اسالمی ایران پیش بینی شده است.  

جشنواره استانی »حدیث سرو« 
به ایستگاه پایانی رسید

در آموزش و پرورش فیروزکوه صورت گرفت:

تشکیل جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 
گرامیداشت دهه فجر 

رئیس شورای اسالمی حصاربن خبر داد:
انفجار گاز در روستای حصاربن

 مراسم اختتامیه جشنواره استانی »حدیث سرو« با حضور مدیر 
اعضای  تهران،  استان  شهرستان های  پرورش  و  آموزش  کل 
شورای معاونان اداره کل، مدیران منطقه فیروزکوه، اسالمشهر و 
قرچک، نویسنده کتاب فرمانده من )یکی از کتاب های جشنواره( 
کل  اداره  والیت  سالن  در  برگزیدگان  و  مدعوین  از  جمعی  و 

آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران برگزار شد.
»حدیث  کتابخوانی  استانی  جشنواره  دوره  اولین  ا ست  گفتنی 
سرو« همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، 
فرهنگیان،  بین  کتابخوانی  فرهنگ  گسترش  و  تقویت  هدف  با 
همکاری  با  تهران،  استان  شهرستان های  دانش آموزان  و  اولیا 
فیروزکوه  پرورش  و  آموزش  اداره  فرهنگی  و  پرورشی  معاونت 
آغاز و مراسم اختتامیه و اعالم برگزیدگان این مسابقه، امروز ۱۵ 
دی، همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا )س( و شهادت شهید 

سلیمانی در حال انجام است.

این حادثه در ورودی روستای حصاربن در یک خانه مسکونی رخ داده 
است. در این حادثه دو نفر در زیر آوار ماندند که یک فرد حادثه دیده 
قبل از رسیدن نیروهای امدادی خود را از زیر آوار خارج کرده است. 
است  شده  خارج  آوار  زیر  از  اورژانس  نیروهای  همت  به  دیگر  فرد 
که حال وی مساعد گزارش نشده است. ۵۰ درصد بنای مسکونی 
محل انفجار روستای حصاربن تخریب شد. علی بابا شاه حسینی 
رئیس شورای اسالمی روستای حصاربن از تخریب ۵۰ درصدی بنای 
مسکونی محل انفجار خبر داده است.  وی با اشاره به این که نشت 
انفجار  گاز علت این حادثه بوده است گفت: بنای مسکونی محل 
شامل ۲ طبقه بوده که طبقه اول آن کامال و ۵۰ درصد طبقه فوقانی 
آن نیز تخریب شده است. وی تصریح کرد :خوشبختانه حادثه دیروز 
خسارت جانی نداشته و تنها یک مصدوم برجا گذاشت. شاه حسینی  
در پایان از زحمات پرسنل امدادی، آتش نشانی و حضور به موقع 

فرماندار و بخشدار مرکزی نیز تشکر و قدردانی کرد .
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پرورش  و  آموزش  پرورش،  و  آموزش  وزارت  سوی  از  ابالغی  صدور  طی 
عنوان  به  شده  تعریف  شاخصه های  اساس  بر  فیروزکوه  شهرستان 

ح ملی نماد انتخاب و معرفی گردید. پایلوت کشوری طر
آسیب های  برابر  در  دانش آموزان  اجتماعی  مراقبتی  )نظام  نماد  ح  طر
اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  برای  جامع  رویکردی  اجتماعی( 

کاهش  و  دانش آموزان  اجتماعی  روانی  سالمت  ارتقای  و  مدارس  در 
آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان است.

جلسات  منظم  تشکیل  ح،  طر این  کشوری  پایلوت  اجرای  اهداف  از   
شهرستان،  در  ح  طر اجرای  کامل  تبیین  نماد،  اجرایی  و  علمی  کمیته 
راستای  در  مرتبط  نهادهای  و  سازمان ها  همکاری  زمینه  فراهم آوری 

عملیاتی  و  دقیق  تبیین  نماد،  سامانه  در  ارجاعی  موارد  به  خدمات  ارائه 
اجرای  مدارس،  و  منطقه  سطح  در  اجرایی  عوامل  کلیه  برای  ح  طر اجرای 
اجتماعی  مددکاری  و  ارتقایی  فعالیت های  توانمندسازی،  برنامه های 
می توان را  نتیجه  حصول  تا  پیگیری  و  سامانه  در  اورژانسی  موارد  ثبت   و 

 برشمرد.

ح ملی نماد از سوی آموزش و پرورش صورت می گیرد؛ فیروزکوه مجری پایلوت کشـوری در طـر

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

ابوالفضل زمان بودی سپهبد
کالن مردسران بودی سپهبد

تو شاخص بوده ای در مرزبانی
برون مرزی به حق  مرد جهانی
جهان را شر داعش تو رهاندی

تروریست را به نابودی کشاندی
به هر دیده توئی دیدار به دلها

گلستان را توئی الله وگلها
شهید گشتی هزاران الله رویش
به هر دیده روان اشکی زگویش
تو مالک بوده ای خاک وطن را
به گلزارت شمیم بوید خطن را

تو قاسم بوده ای قسمت شهادت
بزرگ مرد نظام مرد رشادت

بگفتی بر مزار سرباز نویسند
شهید قاسم همی جانباز نویسند

قلم گرید که من گریان قلم را
زیاری جویدش صاحب علم را
به سردار سالم به سرباز درود
به قاسم سپهبد فراوان سرود

زیاری فیروزکوهی – پدر شهید احمد زیاری

14 هــکــتــار از اراضــــــی زراعــــی 
فیروزکوه آزادسازی شد

شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
زراعی  اراضی  از  آزادسازی ۱۴ هکتار  از  فیروزکوه 
و  داد  خبر  کلفور  منطقه  و  آور  نام  روستای  در 
 ۱۴ از  الزم،  قضایی  دستورات  صدور  با  گفت: 
هکتار از اراضی زراعی به ارزش ۱۴۰۰ میلیارد ریال 

آزادسازی به عمل آمد.
 به گزارش جام جم، عباس رضایی از آزادسازی 
آور  نام  روستای  در  زراعی  اراضی  از  هکتار   ۱۴
اعالم  با  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  کلفور  ومنطقه 
مبنی  فیروزکوه  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
گرفته  صورت  غیرمجاز  کاربری های  تغییر  بر 
و  کلفور  منطقه  در  باغی  و  زراعی  اراضی  در 
قانون   ۱۰ ماده  دو  تبصره  اعمال  درخواست 
دستورات  باغ ها  و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ 
قضایی الزم در این زمینه صادر شد. دادستان 
صدور  با  افزود:  فیروزکوه  انقالب  و  عمومی 
اراضی  از  هکتار   ۱۴ از  الزم  قضایی  دستورات 
آزادسازی  ریال  میلیارد   ۱۴۰۰ ارزش  به  زراعی 
با  قاطع  مقابله  کرد:  تاکید  وی  آمد.  به عمل 
از  یکی  غیرمجاز  متصرفان  و  خواران  زمین 
فیروزکوه  دادستانی  اولویت های  مهم ترین 
وجود  قرمزی  خط  هیچ  راستا  این  در  و  است 

ندارد.  

ــی جــرائــم غــیــر عــمــد در  ــدان 9 زن
فیروزکوه

عباس رضایی دادستان شهرستان فیروزکوه 
شهرستان  قضایی  حوزه  زندانی   ۹ آزادی  از 

فیروزکوه خبر داد.
شهرستان  قضایی  رتبه  عالی  مقام  این   
دو  بانوی  شهادت  مناسبت  :به  کرد  تصریح 
مرخصی  با  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  عالم 
 ، جابان  زندان  از  محکوم   ۷ آزادی  به  منتهی 
از  محکوم   ۱ و  بزرگ  تهران  زندان  از  ۱محکوم 
آنان به آغوش  زندان زنان شهرری موافقت و 

گرم خانواده خویش بازگشتند.

دیـــدار مسئوالن فــیــروزکــوه با 
مــدیــرعــامــل ســـازمـــان تأمین 

اجتماعی کشور

عامل  مدیر  با  فیروزکوه  شهرستان  مسئوالن 
تأمین اجتماعی کشور دیدار و پیرامون مشکالت 

شهرستان گفتگو کردند.
به گزارش جام جم، سیداحمد رسولی نژاد نماینده 
شورای  مجلس  در  دماوند  و  فیروزکوه  مردم 
فرماندار،  مهری  ابوالقاسم  همراه  به  اسالمی  
برنامه ریزی فرمانداری، روسای   ارجمندی معاون 
با  شهرستان  اجتماعی  تأمین  درمانگاه  و  اداره 
موسوی مدیرعامل تأمین اجتماعی کشور دیدار 

و گفتگو کردند. 
تبدیل  پیرامون  دیدار   این  در  است  گفتنی 
تخصصی،  کلینیک  پلی  به  فیروزکوه  درمانگاه 
ساختمان  نوسازی  جهت  اعتبار  تخصیص 
فیروزکوه،بکارگیری  و  رودهن  دماوند،  شعب 
شهرهای  برای  بومی  اداری  متخصص  نیروهای 
دماوند، فیروزکوه و رودهن، به کارگیری نیروهای 
متخصص درمان برای درمانگاه فیروزکوه، تامین 
داروی بیماران خاص و رسیدگی به اسناد پزشکی، 
جایگزین کردن کادر پزشکی رسمی به جای قرار 
درمانگاه  تعمیرات  برای  اعتبار  تخصیص  دادی، 

فیروزکوه و.. به بحث و گفتگو پرداختند.

ح آموزش خانواده ها  اجرای طر
در شهرستان فیروزکوه

رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه در 
ح آمـــوزش خــانــواده در شهرستان  خــصــوص طــر
ح، آموزش به  فیروزکوه تصریح کرد: اهداف این طر
همه افــراد متاهل با هدف ارتقای رضایت مندی 
و ارتقای سالمت روان و پیشگیری از آسیب های 

روانی-اجتماعی در اعضای خانواده است.
به گزارش جام جم، علی اصغر عموزاده، در ادامه 
به  منجر  خانواده  آموزش  ح  طر اجرای  افزود: 
کاهش  خانواده ها،  ارتباطی  مهارت های  افزایش 
افراد در خانواده  ارتباط میان  و بهبود  خ طالق  نر
در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  عموزاده  می گردد. 
راستای افزایش سطح سالمت خانواده، افزایش 
مهارت ارتباطی در خانواده، افزایش مهارت فرزند 
کاهش  طالق،  خ  نر کاهش  خانواده،  در  پروری 
ح آموزش زندگی خانواده  خشونت در خانواده، طر
و آموزش پیش از ازدواج  را به صورت مستمر در 

شهرستان برگزار می نمائیم. 

به ریاست معاون برنامه ریزی برگزار شد؛ 

جــلــســه کـــــارگـــــروه اشــتــغــال 
شهرستان فیروزکوه 

فیروزکوه:  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون  ریاست  به  اشتغال  کارگروه  جلسه 
اداره  رئیس  حضور  با  و  فرماندار  برنامه ریزی 
رئیس  اجتماعی،  رفاه  و  کار  اداره  رئیس  صمت، 
اداره بهزیستی، رئیس فنی و حرفه ای شهرستان 
فیروزکوه و دیگر اعضا با محوریت تخصیص اعتبار 
مشاغل خانگی در حوزه مستقل در محل اداره کار 

و رفاه اجتماعی برگزار شد.
  گفتنی است در این جلسه در خصوص بهره گیری 
رسانی  اطالع  و  ظرفیت ها  تمامی  از  ذیربط  ادارات 
به جامعه هدف نسبت به ارسال پرونده واجدان 
اقدام  خانگی  مشاغل  تسهیالت  دریافت  شرایط 
نمایند .  الزم به ذکر است که سقف تسهیالت از ۱۰ 

تا ۱۵ میلیون تومان تعیین گردیده است .
مدیران  از  جلسه  این  پایان  ،در  است  گفتنی 
درصدی  تحقق۹۴  جهت  ذیربط  کارشناسان  و 
اشتغال شهرستان در سال ۱۴۰۰ تقدیر بعمل آمد.
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این که  بیان  با  جم  جام  با  گفتگو  در  فیروزکوه  صمت  اداره  رئیس 
قیمت گذاری بر روی کاالهای اساسی اولویت دار توسط ستاد تنظیم بازار 
خ کاالهای اساسی نظیر روغن،  استان تعیین می گردد خاطرنشان کرد: نر
برنج، شکر در شهرستان های استان تهران براساس مصوبه ستاد تنظیم 
ابالغ  شهرستان  جهادکشاورزی  صمت،  اداره  به  و  تعیین  استان  بازار 

می گردد.
به گزارش جام جم، سیدامین حسینی یادآور شد: اداره صمت با همکاری 
اداره جهادکشاورزی، بسیج و تعزیرات حکومتی  وظیفه نظارت بر چگونگی 

توزیع کاالهای اساسی و قیمت آن را برعهده دارد.
حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو نفر از کارکنان اداره صمت به 
عنوان مامور جهت نظارت و بازرسی بر نحوه توزیع کاالهای اساسی در اداره 
جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت می باشند.این مقام مسئول تصریح 
کرد: قیمت گذاری بروی کاالها و خدماتی که از درجه اهمیت کمتری نسبت 
به کاالهای اولویت دار برخوردار هستند تحت نظارت اداره صمت تعیین 
می گردد.حسینی در ادامه با اشاره به میزان جذب اقالم تنظیم بازار برای 
برنج  ،۳تن  شکر  تن   ۲۷ تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  گفت:  شهرستان 
پاکستانی،۰۱ تن برنج تایلندی،۵ تن برنج هندی،۰۰۵ حلقه الستیک ،۰۴۶ تن 
غ گرم دولتی و۰۱ تن روغن ۶۱ کیلویی برای رستوران داران برای شهرستان  مر

تهیه گردید.  وی با بیان این که در ۶ ماهه نخست امسال ۵۶۱ برگه گزارش 
ازسوی این اداره صادر گردید خاطرنشان کرد: در طی این مدت ۷۹ گشت 
انتظامی،تعزیرات  ودرمان،نیروی  بهداشت  شبکه  همکاری  با  مشترک 
صورت  کشاورزی  وجهاد  دامپزشکی  ،دادستانی،فرمانداری،  حکومتی 
تاکنون  بازرسی   ۷۱۱۱ این که  اعالم  با  فیروزکوه  صمت  اداره  رئیس  گرفت. 
انجام گرفته یادآورشد: ۵۶۱ برگه گزارش جریمه به ارزش ریالی ۲۹۴ میلیون 
تومان تاکنون صادر گردید.  حسینی افزود: عمده تخلفات در واحدهایی 
و  داروخانه ها  غ،  مر فروش  فروشی ها،واحدهای  نانوایی ها،خواربار  چون 

رستوران داران و بتنی ها صورت گرفت . وی در ادامه به میزان و نحوه توزیع 
غ در شهرستان اشاره کرد و خاطر نشان کرد: باتوجه به میزان جمعیت  مر
فیروزکوه  شهرستان  در  غ  مر توزیع  میزان  سال  گرم  و  سرد  فصول  در 

متفاوت است.
غ  و  این مقام مسئول ادامه داد: در فصل پاییز و زمستان روزانه ۳ تن مر

در فصل بهار و تابستان این میزان به حدود ۷ تن افزایش  می یابد.
غ در شهرستان  حسینی با اذعان به این که در حال حاضر به لحاظ تامین مر
مشکلی نداریم گفت: همواره سعی کردیم با همکاری اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان این قلم از کاالی اساسی را به میزان الزم برای مردم شهرستان 
ج  تامین کنیم. وی تاکید کرد: اگر میزان مصرف مردم از ترتیب واقعی خار
از  غ تهیه کند این شوک  گردد و هر فردی بیش از مصرف روزانه خود مر
غ به میزان الزم در اختیار مردم قرار خواهد  بازار خواهد رفت و همیشه مر

گرفت.
شهروندان  حال  رفاه  منظور  به  یادآورشد:  پایان  در  صمت  اداره  رئیس   
شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  صنفی،  تخلفات  با  برخورد  و 
فیروزکوه و اتاق اصناف آماده دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات 
طریق  از  شبانه روزی  صورت  به  خدمات  و  کاالها  کلیه  خصوص  در  شما 

سامانه ۴۲۱ و تلفن ۰۹۱۰۰۴۶۷ می باشد.

خ کاالهای اساسی اولویت دار برعهده ستاد تنظیم بازار استان است تعیین نر

اولین نشست خبری فینالیست جام نبی اکرم )ص( در فیروزکوه
ــری تـــیـــم هـــای  ــ ــب اولــــیــــن نـــشـــســـت خــ
فینالیست جام نبی اکرم )ص( با حضور 
هیات  رئیس  اسفندیار  صــادق  محمد 
مصطفی  فیروزکوه،  شهرستان  فوتبال 
حسن  و  تلم  تیم  کاپیتان  نــژاد  عباس 
اسفندیار مربی و مدیر رسانه ای امالک 

داتیس برگزار شد.
همچون  موضوعاتی  نشست  ایــن  در 
اکــرم  نبی  جــام  مسابقات  کلی  بــررســی 
)ص(، انتظارات از هیات فوتبال و اداره 
تیم های  مالی  وضعیت  بدنی،  تربیت 

شرکت کننده مورد بحث قرار گرفت.
هیات  رئیس  اسفندیار  صــادق  محمد 
این  در  فــیــروزکــوه  شهرستان  فوتبال 

مسابقات  این که  به  اشــاره  با  نشست 
جام نبی اکرم )ص( بعد از دو سال وقفه 
با ۸ تیم برگزار شد، تصریح کرد: ۲۴ بازی 
مرحله  در  بــازی  دو  و  گروهی  مرحله  در 
نیمه نهایی و در سطح باالیی برگزار شد 
که اکنون برنامه ریزی الزم برای مسابقه 

فینال انجام شد.
به  با توجه  اظهار داشت:  ادامه  در  وی 
مصوبات ستاد کرونای شهرستان این 
تماشاگران  حــضــور  بـــدون  مسابقات 

برگزار می شود.
داوری  بحث  در  همچنین  اسفندیار 
ــان داشــــت: در ایـــن مــســابــقــات از  اذعــ
داوران سطح عالی شهرستانی استفاده 

شده و در بازی فینال هم از این داوران 
بـــرای قــضــاوت بـــازی اســتــفــاده خواهد 

شد.
رئـــیـــس هـــیـــات فـــوتـــبـــال شــهــرســتــان 
بــه  نــشــســت  ادامـــــــه  در  ــوه  ــ ــروزک ــ ــی ــ ف
دغدغه های ورزشکاران و پیشکسوتان 
از  گـــفـــت:  و  پـــرداخـــت  ــوزه  ــ حـ ــن  ــ ای در 
دغدغه های فوتبالی ها و پیشکسوتان 
شهرستانی  رسمی  لیگ  بــرگــزاری  عــدم 
است؛ مقرر شده است برنامه ریزی های 
از جــام رمضان  امــر بعد  ایــن  بــرای  الزم 
لیگ شهرستان انجام شود؛ همچنین 
با برنامه ریزی هیات فوتبال شهرستان 
لــیــگ فــوتــســال شــهــرســتــان بــا شکل 

بهتر  خیلی  بــرنــامــه ریــزی  و  منسجم تر 
انجام می شود.

طبق گفته مربی و کاپیتان های تیم های 
بازیکن  تلم  لبنیات  تیم  فینالیست 
از  همچنین  نـــدارد،  محروم  و  مصدوم 
تیم امالک داتیس نیز رضا ایلکا بازیکن 
حمیدرضا  و  ایلکا  محمد  و  مــصــدوم 

مسابقات  این  محروم  بازیکنان  ایلکا 
هستند.

مربی و کاپیتان تیم های فینالیست در 
پایان اظهار امیدواری کردند که با حضور 
هیات فوتسال قدم های ارزشمندی در 
شهرستان  فوتبال  و  فوتسال  راستای 

برداشته شود.

عبادی_سیاسی  خطبه های  در  فیروزکوه  شهرستان  جمعه  امام 
نمازجمعه این هفته شهرستان، گفت: بسیاری از دعواهای خانوادگی 
بخاطر عدم درک و فهم شرایط زندگی، توقعات بیجا و نامعقول است.

به گزارش جام جم حجت االسالم حیدری افزود: بنابراین در روایات، از 

ازدواج با انسان احمق برحذر داشته اند، زیرا همنشینی با او مصیبت 
از  والدین  هوش  و  عقل  شد؛  خواهند  تباه  هم  فرزندان  و  گرفتاری،  و 

طریق وراثت به فرزندان منتقل می شود.
ازدواج حاصل می شود،  از  ارتباط قبل  با  که  وی اظهار داشت: محبتی 
الشی  “حب  داریم  روایات  در  می شود؛  طرفین  صحیح  شناخت  مانع 
گوش  و  چشم  چیزی،  به   _ ضابطه  بی   _ محبت  یعنی  یصم”  و  یعمی 

_ می بندد. انسان را _نسبت به عیوب آن چیز
خطیب نماز جمعه فیروزکوه تصریح کرد: متاسفانه همه دوستی ها به 
آنها، در زندگی فرد سالها  علل مختلف به ازدواج نمی انجامد و خاطره 
خلل ایجاد می کند. حجت االسالم حیدری در ادامه گفت: جوانان پیرو 
مکتب حاج قاسم! هرجا هستید آنجا را مرکز عالم بدانید و صادقانه و 

مردانه کار کنید و بدانید نصرت الهی قطعی است.
انقالبی،  و  فرهنگی  کارهای  مهم  موانع  از  یکی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
خودخواهی و دنبال اسم بودن است؛ اگر اخالص نباشد، کار بی برکت 

می شود؛ رمز ماندگاری مکتب حاج قاسم، صدق و اخالص است.
امام جمعه فیروزکوه افزود: قاتلین شهید سلیمانی بدانند قبل از آن 

که به زباله دان تاریخ بپیوندند، تقاص دنیوی جنایت خود را خواهند 
دید.

حجت االسالم حیدری در ادامه بیان داشت: توقیف کشتی اماراتی به 
عمق  از  نشان  قاسم  حاج  شهادت  سالروز  در  یمن،  انصاراهلل  دست 

راهبردی ایران و شکست مفتضحانه آل سعود بود.
وی گفت: توقیف کشتی اماراتی، کابوس بزرگی برای غربی هاست، چرا 
که جریان اصلی تجارت اروپا با کشورهای آسیای جنوب و جنوب شرقی 
نقش  بین المللی  معادالت  در  مجبورند  آنها  و  است  خ  سر دریای  از 

انصاراهلل را به رسمیت بشناسند.
با اشاره به قیام خونین مردم  ادامه،  خطیب نماز جمعه فیروزکوه در 
قم در ۱۹ دی سال ۱۳۵۶، اذعان داشت: قیام ۱۹ دی مردم قم در دفاع 
و  کشور  مختلف  نقاط  در  مردمی  خیزش  سرآغاز  مرجعیت،  کیان  از 

سرنگونی حکومت پهلوی شد.
 ۱۹ در  قم  مردم  قیام  بزرگ  درس  کرد:  تصریح  حیدری،  االسالم  حجت 
دی این بود که هرگاه مردم از روی ایمان و احساس وظیفه و به هنگام 

حرکت کنند، نصرت الهی قطعی است.

یکی از موانع کار فرهنگی و انقالبی، منیت و خودخواهی است

مجلس  در  فــیــروزکــوه  و  دمــاونــد  مـــردم  نماینده 
ارائه پیشنهاد تبدیل  به  با اشاره  شورای اسالمی 
گفت:  مجزا  استان  سه  به  تهران  شهرستان های 
تقسیم بودجه در شهرهای هم جوار استان تهران 

عادالنه نیست.
به گزارش جام جم، سید احمد رسولی نژاد با اشاره 
به  جمهور  رئیس  سفر  آستانه  در  گرفتن  قــرار  به 
شهرستان های استان تهران اظهار داشت: نحوه 
رئیس  خود  که  است  شکل  این  به  ایشان  سفر 
شهرستان،  وسه  دو  یا  و  استان  مرکز  در  جمهور 
معاونان و وزرا در شهرهای استان حاضر می شوند 
سفر  مصوبات  مهم  که  چــرا  نــدارد  هم  تفاوتی  که 
مورد  مــوارد  قبل  از  برنامه ریزی ها  این  در  و  است 
نظر مشخص می شوند و به آنها رسیدگی می شود 
این که رئیس جمهور به کدام شهرستان می روند 
 برکات زیادی برای 

ً
هنوز مشخص نیست اما قطعا

استان خواهد داشت.
استان  شهرستان های  ایــن کــه  بــه  اشـــاره  بــا  وی 
تهران چوب هم جواری با تهران را می خورند گفت: 
استان  این  و  نیست  زعفرانیه  فقط  تهران  استان 
از  مــا  اعــتــبــارات  امــا  دارد  جمعیت  نفر  میلیون   ۶

استان های هم جوار ۱۰ برابر کمتر است.
مجلس  در  فــیــروزکــوه  و  دمــاونــد  مـــردم  نماینده 
استانی  مدیران  برخی  از  انتقاد  با  اسالمی  شورای 
اراده و  آقایان هیچ  این  از  برخی  افزود: متأسفانه 
انگیزه ای برای رفع مشکالت استانی و شهرستانی 

ندارند.
متأسفانه  ایــن کــه  بیان  بــا  ــژاد  ن رســولــی 

فــیــروزکــوه  شــهــرســازی  و  راه  بخش 
استان  شهرسازی  و  راه  اداره  بــه 
ــه شــرکــت  ــ ب و بـــخـــش ســـمـــنـــان 
ــود  ــده ب ــ ــذار ش ــ ــ زیـــرســـاخـــت واگـ

جــلــســه ای  در  ــفـــت:  گـ
ــور  ــح ــرای م ــ ــ بـ

ــوه  ــروزکـ ــیـ فـ
سمنان   -

مدیران 

ارشـــد اســتــان ســمــنــان حــضــور داشــتــنــد و دفــاع 
می کردند اما برای بخش فیروزکوه از استان کسی 
را پیگیری کنند چرا که افرادی  نبود که این محور 
برای معاونت بودجه می آمدند که بی تجربه بودند 
و سابقه ای در بودجه نویسی نداشتند و این اوج 
مظلومیت است که ما هنوز برخی از مدیران هنوز 
بــرای  تالشی  مــدیــران  کــه  چــرا  نمی شناسیم 
طی  نهایت  در  که  ندارند  مشکالت  رفع 
شهرسازی  و  راه  وزیــر  با  که  جلسه ای 
ــت  ــرک داشـــتـــیـــم ایـــــن مـــحـــور بــــه ش

زیرساخت واگذار شد.
بودجه  بـــرای  عــنــوان داشـــت:  وی 
ــد بــه  ــایـ ــنــــده بـ ــ ــال آی ــ سـ
ــبــال بــودجــه هــا و  دن
اعتبارها  تخصیص 
باشیم و برای سفر 
ــور  ــه ــم ــــس ج ــی ــ رئ
ــزی  ــ ــه ریـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
ــم کـــه  ــ ــی ــ ــن ــ ک
بـــــودجـــــه 
ی  بیشتر

نــمــایــنــدگــان  زمــیــنــه مــجــمــع  ایــــن  بــگــیــریــم و در 
استان   ۳ به  تهران  استان  که  اند  داده  پیشنهاد 
یــک اســتــان و  تــهــران  تقسیم بندی شــود و غــرب 
شرق استان تهران که ۶۰ درصد مساحت استان را 
دارد یک استان و خود تهران نیز یک استان مجزا 

شود.
تقسیم  در  حاضر  حال  داشــت:  اظهار  رسولی نژاد 
درآمـــد و بــودجــه کــشــور تــهــران را بــه عــنــوان یک 
ــوردار مــی بــیــنــنــد بـــه هــمــیــن دلــیــل  ــ ــرخ ــ مــنــطــقــه ب
گرفته  نادیده  تهران  اطــراف  شهرهای  مشکالت 
رو در صورت تشکیل استان های  این  از  می شود 
نیازهای  و  و  ضــرایــب  شــده  یــاد  مناطق  در  جدید 
گونه  ایــن  و  می شود  دیــده  واقعی  صــورت  به  آنها 
آنها به  در تقسیم بودجه و اعتبارات کشور سهم 

عدالت نزدیک تر خواهد شد.
مجلس  در  فــیــروزکــوه  و  دمــاونــد  مـــردم  نماینده 
گالیه های  از  یکی  داشــت:  عنوان  اسالمی  شــورای 
انتظامی در جنوب  ما در خصوص استقرار نیروی 
شرق استان تهران است و اعالم آمادگی کرده ایم 
انتظامی  نیروی  استقرار  بــرای  زمین  جابان  در  که 

داریم.

ح کرد؛ نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی مطر

تبدیل شهرستان های تهران به ۳ استان مجزا

خبر
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فــــــــوالد دلی که آه، نرمش نکند        
یا ناله دلسوخته گرمش نکند

طوقی ز جفا فکنده بر گردن خویش       
آزار دلم، دچــار شرمش نکند

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

پنجشنبه    2۳ دی  1400   شماره  6129

امام خمینی )ره(

لزوم تأمین اعتبارات پروژه های شاخص شهری از مراجع ملی و استانی:

یت شهری با پیگیری های نماینده مجلس ح های مدیر رفع موانع اجرایی طر
نــمــایــنــده مـــردم شــریــف دمــاونــد و فــیــروزکــوه در 
ــورای اســـالمـــی بـــه هـــمـــراه فــرمــانــدار  ــ مــجــلــس شـ
ریاست  فیروزکوه،  برق  اداره  ریاست  شهرستان، 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، رئیس 
مجلس  نماینده  دفتر  کارکنان  از  جمعی  و  دفتر 
رئیس  و  شهردار  با  شهرداری،  محل  در  حضور  با 
شـــورای اســالمــی شهر فــیــروزکــوه دیـــدار و گفتگو 

کردند.
انتصاب  تبریک  ضمن  نــژاد  رسولی  دیــدار  این  در 
و  فــیــروزکــوه  بــه سمت شــهــردار  علیرضا صــادقــی 
ج در سال های گذشته،  تقدیر از خدمات جعفر پر
ح ها و برنامه های  را جهت اجرای طر حمایت خود 
جهت  شهری  مدیریت  و  شهر  اســالمــی  شـــورای 
رفع مشکالت شهروندان و توسعه پایدار شهر با 
پیگیری رفع موانع پروژه ها و تأمین اعتبارات الزم 

از مراجع استانی و ملی، اعالم کرد.
شــهــردار فــیــروزکــوه در ایــن نشست بــا اشـــاره به 
ظــرفــیــت هــای شــهــر و فــرصــت حــضــور نــمــایــنــده 
پــرتــالش در شــهــرســتــان گــفــت: شــهــر فــیــروزکــوه 
دارای ظرفیت های بسیاری همچون هوای سالم و 
طبیعت زیبا است که باید برای توسعه گردشگری 
بازگشت  زمــیــنــه  ایــجــاد  و  ســرمــایــه گــذار  جـــذب  و 
و  استفاده  پتانسیل ها  این  از   ، شهر به  جمعیت 

رونق اقتصادی ایجاد کنیم.
صادقی ضمن تقدیر از پیگیری های موثر نماینده 
موانع  از  بسیاری  افــزود:  استانی،  و  ملی  مراجع  از 
شــورای  مجلس  در  مــردم  نماینده  رایــزنــی هــای  با 
است  رفع  حال  در  شهرستان  فرماندار  و  اسالمی 
کــه ۴ پـــروژه شــاخــص مــدیــریــت شــهــری نیز بــرای 
سفر رئیس جمهور شناسایی شده که امیدواریم 

اعتبارات خوبی برای اجرای آن ها تأمین گردد.

گرفتن  نــظــر  در  و  بـــودجـــه  الیــحــه  تــغــیــیــر  بـــه  وی 
و  اشـــاره  فــرســوده  بافت  در  تشویقی  بسته های 
تأکید کرد: بودجه شهرداری می تواند در سال های 
توجهی  قابل  افزایش   ، پــایــدار درآمــد  ایجاد  با  آتــی 
ساخت  بــرای  تشویقی  اهــرم هــای  و  باشد  داشته 
دستگاه های  مشارکت  گرفتن  نظر  در  با  مسکن 
تجمیع  در  فــرســوده  بــافــت  مــحــالت  در  مختلف 
عوارض سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده که به زودی 
شهر  اسالمی  شــورای  به  تصویب  و  بررسی  ــرای  ب

ارسال خواهد شد.
احداث  پارک های  کــرد:  تصریح  فیروزکوه  شهردار 
ــت و  ــ ــای مـــحـــلـــه ای اس ــ ــارک ه ــ ، پ ــده در شـــهـــر ــ ش
محل  تا  است  الزم  و  نــدارد  را  الزم  جمعیت پذیری 
بازی کودکان، مجموعه های تفریحی و گردشگری، 
مسافران  اسکان  محل  و  بانوان  پارک  گل ها،  باغ 
نیز تعبیه شده و طرحی در خور شأن شهروندان 

اجرایی گردد.
صــادقــی بــه ضعف جــدی در حـــوزه مــاشــیــن آالت 
ــت تــا با  ــاره و گــفــت: نــیــاز اس خــدمــات شــهــری اشـ
و  تــجــهــیــزات  اســتــانــی،  و  مــلــی  مــراجــع  از  پیگیری 
ماشین آالت حوزه آتش نشانی و خدمات شهری 
به ویژه در بحث امداد و خدمت رسانی در زمستان 

تقویت گردد تا پاسخگوی نیازهای شهر باشد.
رجــوع،  اربــاب  تکریم  داشــت:  اظهار  پایان  در  وی 
شهروندان  همه  بـــرای  قــانــون  و  عــدالــت  رعــایــت 
در  گــذاری  سرمایه  و  بــود  خواهد  ما  کــار  سرلوحه 
حوزه گردشگری و ایجاد درآمد پایدار برای شهر و 
شهروندان در اولویت کاری ما قرار دارد که با توجه 
به همدلی خوب بین مسئوالن در شهرستان، به 
دنبال آن هستیم تا مردم خدمات خوبی دریافت 

کنند.

سنتی  ــاه  ــارگ ــت ــش ک مــشــکــالت  و  مــســائــل  بـــررســـی 
فیروزکوه

شهر  دام  سنتی  کشتارگاه  مشکالت  و  مسائل 
فیروزکوه در نشستی با حضور شهردار فیروزکوه، 
اسالمی  شـــورای  در  شهرستان  شـــورای  نماینده 
اســـتـــان تـــهـــران و عــضــو شـــــورای اســـالمـــی شهر 
فــیــروزکــوه، مــعــاون خــدمــات شــهــری شــهــرداری و 
و  فیروزکوه  قصابان  صنف  نمایندگان  از  جمعی 

ح و بررسی شد. مسئوالن ذیربط، طر
وضعیت ذبح دام در کشتارگاه فیروزکوه و بررسی 
سطح رعایت موارد بهداشتی و راهکارهای تعامل 
و همکاری جهت رفع مشکالت کشتارگاه از جمله 

ح شده در این جلسه بود. موارد طر
مردمی  مالقات  در  شهروندان  مشکالت  بررسی 

شهردار فیروزکوه
عــلــیــرضــا صـــادقـــی، شـــهـــردار فــیــروزکــوه در ادامـــه 

سلسله نشست های هفتگی، مالقات مردمی در 
ح تکریم ارباب رجوع با جمعی از  راستای اجرای طر

شهروندان دیدار و گفت وگو کرد.
ضمن  شـــهـــرونـــدان  از  جــمــعــی  راســـتـــا،  ــن  ــ ای در 
مــالقــات حــضــوری بــا شــهــردار بــه بــیــان مشکالت 
دستورات  نیز  فیروزکوه  شهردار  و  پرداختند  خود 
به  شهروندان  مشکالت  رفع  بــرای  را  الزم  قانونی 

واحدهای مربوطه صادر نمودند.
آماده باش نیروهای خدمات شهری 

گفت:  فیروزکوه  شهر  بحران  مدیریت  ستاد  دبیر 
ماشین آالت،  همراه  به  شهری  خدمات  نیروهای 
ــرف،  ــا آغـــاز بـــارش ب ــاده بـــاش کــامــل بـــوده و ب ــ آم
هدف  با  شهر  پاشی  نمک  و  روبــی  بــرف  عملیات 
و  ســـازی  روان  و  مــعــابــر  زدگـــی  یــخ  از  پیشگیری 

تسهیل در تردد شهروندان در حال انجام است.
حسین شجاع، معاون خدمات شهری شهرداری 

فیروزکوه: از نخستین ساعت ابتدایی بارش برف، 
شهری  خدمات  واحد  روبی  برف  تجهیزات  تمامی 
و  کوچه ها  از  روبــی  بــرف  و  پاشی  نمک  بــه  اقـــدام 

معابر شهر نمودند.
اکیپ های اجرایی، ابتدا در معابر و میدان های پر 
رفت و آمد با در نظر گرفتن اولویت به نمک پاشی 
نیز در سایر  اکنون  اقــدام نموده و هم  برفروبی  و 
هستند.  خدمات  ارائــه  حال  در  شهر  فرعی  معابر 
و  صبوری  حفظ  ضمن  خواستاریم  شهروندان  از 
صورت  در   ، شهر در  ضــرور  غیر  تــردد  از  جلوگیری 
 ۰۲۱۷۶۴۴۲۸۹۸ شماره  با  معابر  گرفتگی  مشاهده 
خدمات شهری شهرداری فیروزکوه تماس گرفته 
اکیپ در حال فعالیت در محدوده  نزدیکترین  تا 

حاضر و نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
بــرگــزاری رزمــایــش امــداد و نجات و مــردم یــاری در 

فیروزکوه
رزمایش امداد و نجات و مردم یاری پیامبر اعظم 
مقاومت  ناحیه  همکاری  بــا  فــیــروزکــوه  در  )ص( 
بسیج شهرستان، اعضای ستاد مدیریت بحران و 
آتش نشانی فیروزکوه به مناسبت هفته ایمنی در 
برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی برگزار شد.

از  اســتــفــاده درســـت  رزمــایــش  ایــن  از   در بخشی 
منظور  بــه  حــریــق،  اطــفــا  بـــرای  کننده ها  خــامــوش 
رعایت  و  ایمنی  نکات  شناخت  و  آمادگی  کسب 
مسائل الزم در زمان بروز حادثه به اعضای گردان 
آتش  توسط  )ص(  االنبیاء  خاتم  بیت المقدس 

نشانان فیروزکوه، آموزش داده شد.
آینده  بهار  بــه  فــیــروزکــوه  بـــازار  جمعه  بازگشایی 

موکول شد
اعــضــای شــورای   ، بــا حــضــور شــهــردار در نشستی 
اداره  رئیس  فــرمــانــداری،  نماینده   ، شهر اسالمی 

صنعت، معدن و تجارت، رئیس شبکه بهداشت 
و درمان، نائب رئیس اول اتاق اصناف و جمعی از 
فیروزکوه،  شهرداری  مرتبط  واحدهای  مسئوالن 
بازارچه های  و  بــازار  جمعه  بازگشایی  خصوص  در 

فصلی بحث و تبادل نظر شد.
 در این نشست نقطه نظرات و دیدگاه های افراد 
در  با  و  شد  بیان  جلسه  در  حاضر  سازمان های  و 
ویــروس  شیوع  سرما،  فصل  شرایط  گرفتن  نظر 
برابر  در  پیشگیرانه  تــدابــیــر  اتــخــاذ  لـــزوم  و  کــرونــا 
ســویــه اومــیــکــرون، تــا اطـــالع ثــانــوی و کسب نظر 
بــازار  جمعه  بــرقــراری  مرتبط،  دستگاه های  سایر 
 ۱۴۰۱ فــروردیــن   ۱۵ از  بعد  به  فصلی  بازارچه های  و 

موکول شد.
همچنین مقرر شد در ماه ها و روزهای باقیمانده 
تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، ضمن هماهنگی با فرمانداری 
بین  هماهنگی های  و  الزم  تمهیدات  شهرستان، 
دستگاهی همچون نیروی انتظامی و پلیس راهور 
مهم  این  و  شده  اخذ  استقرار  محل  خصوص  در 
و  مشکالت  کمترین  بــا  منسجم  برنامه  یــک  در 

نواقص، اجرایی شود.
در  شهر  ــای  ــارک ه پ و  سبز  فــضــای  ســرانــه  ارتــقــای 

دستور کار شهرداری
ارزیابی و بررسی پارک های شهر و سرانه  نشست 
 ، شــهــردار حضور  بــا  فــیــروزکــوه،  شهر  سبز  فضای 
شهرداری  سبز  فضای  مسئول   ، شــهــردار مشاور 
برگزار  شهرداری  در  خصوصی  بخش  مشاوران  و 
شد.  در این نشست در خصوص طراحی و انجام 
مطالعات کارشناسی کاربری های فضای سبز شهر 
و احداث پارک های تفریحی و پارک بانوان، بحث و 

تبادل نظر شد. 

اصلی ترین  رهبری  گفته  طبق  گفت:  انارکی  سرهنگ 
آرمان انقالب اسالمی شکل دادن تمدن اسالمی   و 

زمینه سازی برای ظهور ولیعصر )عج( است.
در  انارکی،  پاسدار  سرهنگ  جم،  جام  گزارش  به 
قاسم  سردار  شهادت  سالگرد  دومین  بزرگداشت 
روستای  در  المهندس  ابومهدی  و  سلیمانی 
انقالب  شعارهای  از  یکی  کرد:  تصریح  حصاربن، 
اسالمی زمینه سازی ظهور امام زمان )عج( است؛ این 
آرمان هایی است که در انقالب بسیار پررنگ  از  یکی 
مرحله   ۵ امر  این  تحقق  برای  رهبری  گفته  بود؛طبق 
اعم از انقالب اسالمی، نظام اسالمی، دولت اسالمی، 
امت اسالمی باید تشکیل شود؛ در ۴۲ سال اخیر در 
آن طور که  تاسیس دولت اسالمی ناموفق بودیم و 

باید دولت اسالمی تشکیل نشده است. 
بیان   

ً
اخیرا انقالب  معظم  رهبر  افزود:  ادامه  در  وی 

بود؛  امتی  و  ملی  چهره ای  سلیمانی  سردار  کردند 
کنار  را  سازی  تمدن  سوم  مرحله  سلیمانی  سردار 
را  امت واحد اسالمی  و  کرد  بزرگی  گذاشت و جهش 
شکل داد؛ سردار سلیمانی به تنهایی جریان چهارم 
گام تمدن اسالمی را طی کرد و امت اسالمی را شکل 
سلیمانی  سردار  که  بود  جریانی  اصلی ترین  این  داد؛ 
داشت:  اذعان  همچنین  انارکی  سرهنگ  داد.  شکل 

اسالمی  انقالب  آرمان  اصلی ترین  رهبری  گفته  طبق 
شکل دادن تمدن اسالمی و زمینه سازی برای ظهور 
ولیعصر )عج( است؛ باید برای ظهور زمینه ساز کنیم 
زمینه ساز  اولین  کردیم؟  جریان  این  برای  کار  چه  و 
ظهور امام خمینی )ره( بود که انقالب اسالمی را شکل 
معظم  مقام  زمینه ساز  شخصیت  دومین  دادند؛ 
رهبری است که مسیر انقالب اسالمی را پیش بردند، 
سلیمانی  سردار  از  غیر  کسی  شخصیت  سومین 
سال   ۴۰ سلیمانی  سردرا  داشت:  بیان  وی  نیست. 
دنبال شهادت دویده است؛ یکی از ویژگی های سردار 
قاسم سلیمانی استمرار در جهاد بوده است؛ سردار 
دفاع  در  شدید  جراحت های  زمان  در  حتی  سلیمانی 

مقدس هم دست از جهاد برنداشت و بعد از دوران 
بازگشت  رزمنده ای به زندگی عادی خد  که هر  جنگ 

سردار سلیمانی میدان جهاد را رها نکرد.
سلیمانی  سردار  که  این  به  اشاره  با  انارکی  سرهنگ 
می دانست  رهبر  داشت:  اظهار  بود،  عملیاتی  فردی 
که  باشد  عملیاتی  فردی  قدس  نیروی  برای  باید 
کند؛ سردار سلیمانی  بجنگد، خون دهد و مقاومت 
انجام  ظهور  زمینه سازی  مراحل  در  را  کار  مهم ترین 
از ۱۲ کشور دنیا  داد که امت اسالمی را تشکیل داد؛ 
شکل  مقاومت  محور  حول  داعش  با  مبارزه  برای 
عملیاتی  فرد  یک  به  نیاز  امر  این  تشکیل  و  گرفت 
نتیجه  می شوند؛  مدیریت  افراد  این  االن  و  داشت 
مرد  یک  کرد؛  مدیریت  باید  را  سلیمانی  سردار  عمل 
میدان نیاز بود تا این را ایجاد کند که سردار سلیمانی 

این جریان را شکل داد.
وی در پایان اشاره داشت: یقین بدانید همه دعواها 
به  سلیمانی  سردار  است؛  اسالمی  انقالب  سر  بر 
در  داد؛  شکل  را  اسالمی  تمدن  چهارم  گام  تنهایی 
سلیمانی  سردار  شخصیت  مختلف  جوانب  تشریح 
این وجهه کمتر مورد توجه قرار گرفته است که وی 
معظم  مقام  و  )ره(  امام  از  بعد  فرد  سازترین  زمینه 
رهبری در راستای ظهور حضرت ولیعصر )عج( است.  

یم ومحسن رحمانیان  به اطالع می رساند اینجانبان  میثم، مر
فرعی  ثبتی332  پالک  از  قسمتی  غریبی مالک  داریوش  و 

فیروزکوه-   نشانی  به  دهگردان    یه  قر در  واقع  اصلی    65 سنگ  از 
یم در داخل  یندشت  روستای دهگردان   متقاضی تعیین بستر وحر زر
آب  امور  اعالم  وحسب  باشم  می  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا 
یم منوط  فیروزکوه بر اساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر وحر
به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده می باشد 
کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک  لذا از 
گهی امور آب فیروزکوه  مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آ
 . نمایند  مراجعه  ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به 
فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم  است  بدیهی 
آب فیروزکوه ( نبوده  آب منطقه ای تهران  ) امور  نافی اقدامات شرکت 

یم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد . وبستر حر

گهی آ

سرهنگ انارکی:
ین آرمان انقالب اسالمی شکل دادن تمدن اسالمی   و زمینه سازی  اصلی تر

 برای ظهور ولیعصر )عج( است

تمام  به  مقدم  خیر  ضمن  فیروزکوه:  شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس 
از  گزارشی  ارائه  و  بهزیستی  متعدد  وظایف  و  عملکرد  به  اشاره  و  مدعوین 
آمار جلب و جذب  مشارکت ها در سال گذشته امسال بیان نمود: علیرغم 
و  یاری رسانی  راستای  در  بهزیستی  کارمندان  و  مسئوالن  شبانه روزی  تالش 
خدمتگزاری به مددجویان و نیازمندان تحت پوشش بهزیستی، به دلیل تعدد 
وظایف و محدودیت اعتبارات و منابع دولتی، برای رفع مشکالت معیشتی، 
درمانی، اشتغال و مسکن مددجویان، می توان از طریق جلب و جذب موثر و 

شفاف به نتیجه مطلوب و دلخواه در این زمینه رسید.
حوزه  در  خدمتگزاران  و  تالشگران  همه  از  تشکر  ضمن  آریا:  کریم  محمد   
 مشارکت های مردمی تمام شهرستان های استان تهران و تشکر از حضورشان 
در جلسه بیان داشتند: نقش خیران و مهرورزان  اجتماعی در این برهه نمود 
پیدا می کند. در نتیجه الزم است در راستای جلب و هدایت کمک های خیران به 
این سمت تمهیداتی اندیشه شود که از آن جمله می توان به معرفی عملکرد 
و وظایف سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد خدمتگزار به عموم مردم و 
باالخص خیراندیشان و نیکوکاران عزیز برای آشنایی بیشتر با این سازمان و 

جلب اعتماد ایشان است .  

با حضور معاون  مشارکت های مردمی استان تهران در 
بهزیستی فیروزکوه خبر داد:

 برگزاری جلسه شورای  مشارکت های مردمی 

 تقابل لبنیات تلم و امالک داتیس برای قهرمانی
 مسابقات جام نبی اکرم )ص(

تیم های فوتسال لبنیات تلم و امالک داتیس)ماهان( از سری مسابقات فوتسال جام نبی 
اکرم)ص( برای کسب مقام قهرمانی به دیدار هم خواهند رفت.

این  در  شهرستان  فوتبال  هیات  رئیس  اسفندیار  صادق  محمد  جام جم،  گزارش  به 
خصوص گفت: این مسابقه بدون تماشاگر و با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد. وی 
با اشاره این که پاندمی کرونایی ۲ سال اخیر مانع از برگزاری این مسابقات شده بود گفت: 
خوشبختانه امسال این مسابقات با ۸ تیم برگزار که نهایتا بعد از انجام ۲۴ دیدار تیم های 
ذکر شده برای فتح جام قهرمانی به مصاف هم خواهند رفت. وی کرد: مسابقه نهایی این 
تورنومنت ورزشی در ۱۹ دی راس ساعت ۱۶ در محل سالن ورزشی شهدای شهرستان 

برگزار خواهد شد.   

پرتاژ ر


