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استاندار تاکید کرد:

امور شهری وشوراهای  کل  با حضور مدیر  مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید فیروزکوه 
استانداری تهران برگزار شد.

 مراسم تودیع ومعارفه شهردار جدید شهر فیروزکوه با حضور علیرضا طاهری نسب مدیر کل 
،  امام جمعه، اعضای شورای تامین، اعضای  امور شهری و شوراهای استانداری تهران، فرماندار
شورای شهر و مسئوالن شهرستانی در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه  برگزار 
شد. در این مراسم ،طاهری نسب مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری با بیان این که 
۹۰ درصد اهالی استان تهران شهرنشین هستند تاکید کرد: اولین اولویت مدیران شهری باید 
شناسایی و ایجاد درآمد پایدار،مدیریت حذف هزینه های اضافی و برخورد با ساخت وساز های 
غیر مجاز باشد. وی افزود: نباید به دنبال شهر فروشی و تراکم فروشی باشیم بلکه باید در 
کنار شناسایی درآمد پایدار با استفاده از روش های نوین هزینه ها را مدیریت کرده تا توسعه 
پایدارشهری محقق گردد. مدیرکل امور شهری و شوارهای استانداری تاکید کرد: مدیران شهری 
جلوگیری از فساد سیستمی و غیر سیستمی در شهرداری و جلوگیری از ساخت و سازهای 

غیرمجاز را باید به عنوان دو هدف اصلی در مقوله کاری خود قرار دهند.
طاهری نسب یادآورشد: بی شک تقویت بخش نظارتی در مجموعه شهرداری نقش بسزایی در 

شناسایی گلوگاه های فساد خواهد داشت.
ارتباط بین شهروندان و مدیریت  وی در بخش دیگری از سخنانش با اذعان به این که اگر 
شهری تنگاتنگ شود می توان شهروندان را در خدمت رسانی مشارکت داد، خاطر نشان کرد: 
شهروندان به عنوان ذخیره های ارزشمند می توانند در افزایش خدمات ، کاهش هزینه ها و 

همچنین در افزایش قانون گرایی نقش بسزایی داشته باشند. 
 مدیرکل امور شهری وشوراهای استانداری با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای آینده شهر و 
شهرداری گفت: مجموعه مدیریت شهری و پارلمان شهری  باید بتوانند با امیدآفرینی ،اطمینان 
بخشی ،ایجاد نشاط اجتماعی و سهل الوصول کردن مطالبات مردم در مسیر خدمتگزاری به 

مردم و حل مشکالت آنها گام بردارند.
چ شهردار سابق فیروزکوه و آرزوی  طاهری نسب در پایان ضمن قدردانی از تالش ها و زحمات پر
توفیق برای صادقی شهردار جدید خاطرنشان کرد: شهردار جدید فیروزکوه براساس قانون 
عمل کرده و خدمت صادقانه، عدالت محوری و عدالت گستری را در اولویت کاری خود قرار 
دهد. در ادامه ابوالقاسم مهری فرماندار فیروزکوه اظهار داشت: فرصت خدمت رسانی به مردم 
 به بیراهه 

ً
محدود و زودگذر است و اگر به دنبال هدفی غیر از رفع مشکالت مردم باشیم قطعا

رفتیم. وی تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری باید از این فرصت محدود خدمت به مردم 
استفاده کرده و با شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در جهت توسعه و آبادانی شهر 
فیروزکوه قدم بردارند. نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه در پایان ضمن قدردانی از 
چ شهردار سابق و آرزوی توفیق برای علیرضا صادقی شهردار  زحمات و خدمات ۸ ساله جعفر پر
جدید شهر فیروزکوه خاطرنشان کرد: همه ما برای ماندگار شدن آمده ایم و ماندگار کسی است 

که مردم از وی به نیکی یادکنند.
شایان ذکر است: در پایان این مراسم با اهداء لوح تقدیر و هدایایی ، از زحمات وتالش های 
فیروزکوه  شهر  جدید  شهردار  عنوان  به  صادقی  علیرضا  و  تقدیر  سابق  شهردار  پرچ  جعفر 

معرفی شد.

با حضور مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران؛

مراسم تودیع  شهردار سابق
 و معارفه شهردار جدید فیروزکوه 

امام جمه فیروزکوه:

2

3

ویــژه 

|    2
    |  

  

بازدید مدیرکل ورزش و 
جوانان استان تهران از 

اماکن ورزشی فیروزکوه

پرست جدید  معرفی سر
شهرستان  فوتبال  هیات 

فیروزکوه

آزاد  بازدید رئیس دانشگاه 
اسالمی تهران از دانشگاه 

آزاد اسالمی فیروزکوه

روستاییان  مشکالت 
پیش  روی  مدیران استانی

3

2

2

3

بیشتر بخوانید

 جلسه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع  ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید در فیروزکوه تولید در فیروزکوه برگزار شدبرگزار شد

رعایتسهاصل»عزت،حکمت،مصلحت«رمزرفعکاملتحریمها

به همت انجمن خوشنویسان اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نمایشگاه نقاشی خط “نقش فیروزه” از 
آثار سیف اله اسفندیار به همراه هنرجویان وی در نگارخانه 
مهر مجتمع فرهنگی هنری آفرینش با حضور عالقمندان 

به هنر افتتاح شد.
در این مراسم ابتدا سید حسن حسینی رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان فیروزکوه ضمن خوشامدگویی در 
خصوص هنر اصیل خوشنویسی که ریشه در تاریخ و فرهنگ 
ایران دارد، تصریح کرد: بازوی اصلی این هنر شعر است، که هنر 
اول ایرانیان به حساب می آید، یعنی با یک تقسیم بندی ساده 
می توان فهمید که خوشنویسی، جایگاه دوم را در هنر ایران...

نمایشگاه  برگزاری 
نقاشی خط »نقش فیروزه« 

در شهرستان
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شعبه جدید بانک دی فیروزکوه با هدف تسهیل در خدمت رسانی به جامعه 
ایثارگری شهرستان حضور فرماندار، نماینده مجلس، سمیعی مدیر عامل 
تجارت الکترونیک بانک دی، همت اهلل حسین زاده معاون بانکی و بازاریابی، 
افتخاری معاون سرمایه انسانی ودهاقین مدیر امور شعب بانک دی و جمعی  
از مسئوالن شهرستان در ساختمان جنب اداره بنیاد شهید وامور ایثارگران 

فیروزکوه افتتاح شد.
ایثارگران  وامور  شهید  بنیاد  رئیس  نیکدل  رضا  غالم  جام جم  گزارش  به 
فیروزکوه با اعالم این خبر گفت:  اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران فیروزکوه 
جهت تسریع در خدمات بانکی به جامعه ایثارگری شهرستان و همچنین 
صرفه جویی در وقت و هزینه وجلب رضایتمندی مردم توانست  با همکاری 

فرمانداری ونماینده مجلس این مهم را در این شهرستان محقق نماید.
وی خاطر نشان کرد: با افتتاح بانک دی در شهرستان از این پس کلیه خدمات 
مربوط به خانواده های شاهد وایثارگر در حداقل زمان ممکن ودر حوزه شهر 
انجام خواهد شد. گفتنی است: شعبه جدید بانک دی در محل  فیروزکوه 

جنب ساختمان اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان افتتاح گردید.

شعبه جدید بانک دی در فیروزکوه افتتاح شد اجتماعیاجتماعی2
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

پیـش   روسـتاییان  مشـکالت 
اسـتانی مدیـران  روی  

در  یافته  اختصاص  زمین های  بودن قیمت  باال 
ح مسکن روستایی و عدم توانایی افراد فاقد  طر
مشترک  دغدغه های  از  آن  خرید  برای  مسکن 
این  در  که  بود  روستاها  اسالمی  شوراهای 

نشست مطرح شد.
گفت:  تهران  استان  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار 
دارند یا توسط شوراهای روستایی به عنوان افراد 
ح  طر از  شوند  معرفی  مسکن  فاقد  درآمد  کم 

پیشنهادی ما بهره مند می شوند.
در  افزود:  صالحی  غالمرضا  جم  جام  گزارش  به   
به  اجاره  و  ساله   ۹۹ صورت  به  زمین  طرح  این 
شرط تملیک در اختیار متقاضیان واجد شرایط 

قرار می گیرد.
تکمیل طرح تعریض جاده سمنان به فیروزکوه 
پشتکوه  بخش  روستای   15 مسیر  در  که 
این  روستاییان  مطالبات  دیگر  از  شده  واقع 
شهرستان های  مردم  بود.نماینده  شهرستان 
اسالمی  شورای  مجلس  در  فیروزکوه  و  دماوند 
ح در حوزه استحفاظی  گفت : برای تکمیل این طر
استان تهران 3۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
احمد رسولی نژاد افزود: در صورتی که 1۰ درصد از 
ح از طریق راه و شهرسازی یا  اعتبار مورد نیاز طر
سازمان برنامه و بودجه در اختیار پیمانکار قرار 
گیرد ادامه کار به سرعت پیگیری خواهد شد و 

ح به اتمام می رسد. طر
راه های  بهسازی  ح هادی،  طر اجرای  و  بازنگری 
واگذاری  و  شرب  و  زراعی  آب  تامین  روستایی، 
زمین برای ساخت مجتمع های دامداری از دیگر 

خواسته های مردم در نشست امروز بود.

بازدید مدیرکل ورزش و جوانان 
ورزشی  اماکن  از  تهران  استان 

فیروزکوه

مالجعفری  همراه  به  وجوانان  ورزش  مدیرکل 
معاونت امور ورزشی،  قاسمی نژاد رئیس اداره فنی 
و مهندسی و رحیم پور مسئول روابط عمومی اداره 
تهران در شهرستان  و جوانان استان  کل ورزش 
فیروزکوه با حضور در شهرستان فیروزکوه از اماکن 

ورزشی این شهرستان بازدید کردند.
از  بازدید  از  پس  پریچهره   جام جم  گزارش  به 
خصوص  در  ای  جلسه  شهرستان  ورزشی  اماکن 
مشکالت ورزش و جوانان شهرستان فیروزکوه با 
در  شهرستان  و  استان  ورزشی  مسئوالن  حضور 

اداره ورزش و جوانان فیروزکوه برگزار شد.
نام آور سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان 
حضور  از  قدردانی  و  مقدم  خیر  ضمن  فیروزکوه 
در  فیروزکوه  شهرستان  به  مسئوالن  ارزشمند 
خصوص مشکالت تاسیساتی، سازه های فرسوده 
و کمبود تجهیزات اماکن ورزشی شهرستان،نبود 
درآمد پایدار و حامی مالی برای هیأت های ورزشی 
و  ورزشی  کاره  نیمه  پروژه های  شهرستان،  در 
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی این اداره بیان 
و در خصوص درآمد پایدار برای شهرستان چندین 

ح به مدیرکل ارائه نمود. طر
در ادامه مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با 
بیان این که ظرفیت مناسبی جهت رشد و توسعه 
تاکید  دارد  وجود  فیروزکوه  شهرستان  در  ورزش 
کرد: باید از پتانسیل ها وظرفیت های موجود برای 
نحو  به  شهرستات  ورزش  سطح  ارتقای  و  رشد 

مطلوب بهره برد
وی در خاتمه از طرح های ارائه شده استقبال کرد و 

قول مساعدت و همکاری داد.

خبرخبر

محسن  ریاست  به  استان  تسهیل  ستاد  جلسه 
منصوری استاندار تهران و با حضور جمعی از مدیران 
منظور  به  و  صنایع  صاحبان  و  شهرستانی  استانی، 
در  تولید  حوزه  مشکالت  و  موانع  رفع  و  پیگیری 

شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
تهران  استاندار  منصوری  محسن  نشست  این  در 
فراوان  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  به  اشاره  با 
اظهار  مختلف  حوزه های  در  فیروزکوه  شهرستان 
شهرستان  فراوان  ظرفیت های  اساس  بر  داشت:  
تولیدی،  و  کشاورزی  صنعت،  حوزه  در  فیروزکوه 
امکان رشد و توسعه پایدار در این شهرستان وجود 

دارد.
و  آب  واسطه  به  شهرستان  این  در  افزود: باید  وی 
ح  هوای مناسب، وسعت و ذخایر آبی فراوان یک طر

ح و برنامه ریزی گردد. توسعه متوازن طر
استاندار تهران توسعه بخش مسکن و شهرسازی 
منطقه را در گرو توسعه بخش صنعتی و اقتصادی 

دانست و افزود: اگر بخواهیم حوزه مسکن در این 
ابتدا  باشد  برخوردار  متوازنی  رشد  از  شهرستان 
باید بستر الزم جهت ایجاد اشتغال در این منطقه 
فراهم گردد. منصوری در بخش دیگری از سخنانش 
یک  شماره  صنعتی  شهرک  مشکالت  به  اشاره  با 
فیروزکوه تاکید کرد: باتوجه به این که مدیریت این 
و  دارد  قرار  فیروزکوه  شهرداری  اختیار  در  شهرک 
و  مسائل  رفع  به  قادر  درآمدی  لحاظ  به  نهاد  این 

مشکالت این شهرک نیست لذا می طلبد با واگذاری 
این شهرک صنعتی به شرکت شهرک های صنعتی 
صنعتی  ناحیه  این  به  سرمایه گذاران  ورود  مسیر 
هموار گردد و به موازات آن بخش تولیدی و صنعتی 

شهرستان رونق گیرد.
پروژه  تکمیل  در  تسریع  لزوم  بر  ادامه  در  وی 
به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  و  کرد  تاکید  سدنمرود 
ع وقت نسبت  اهمیت پروژه سد نمرود باید در اسر

به تعیین تکلیف این پروژه، جابجایی روستای سله 
الزم  اقدامات  آن  به  دسترسی  راه های  تعیین  و  بن 
صورت گیرد.استاندار در ادامه از اختصاص 5 میلیارد 
خبر  فیروزکوه  یاسین  آل  شهرک  به  اعتبار  تومان 
داد و یادآور شد: مقررگردید 5 میلیارد تومان اعتبار 
از محل منابع استانی جهت اجرای پروژه بهسازی و 
آسفالت شهرک مسکونی آل یاسین این شهرستان 
میلیارد   5 داد:  ادامه  منصوری  شود.  گرفته  نظر  در 
تومان اعتبار نیز جهت تهیه اقالم و وسایل مورد نیاز 
خمینی)ره(  امام  بیمارستان  به  درمانی  و  بهداشتی 

شهرستان فیروزکوه اختصاص یافت.
وی در پایان بر تکمیل پروژه محور سمنان_فیروزکوه 
تاکید کرد و گفت: باید باتوجه به اهمیت ایمن سازی 
ع وقت با بکارگیری  محور  سمنان_فیروزکوه، در اسر
تمام ظرفیت های استان با تامین و تخصیص منابع 
مالی مورد نیاز تکمیل این پروژه در دستور کار قرار 

گیرد.

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع  تولید در فیروزکوه برگزار شد

امام جمعه فیروزکوه در خطبه های عبادی_سیاسی نمازجمعه این هفته 
گفت: در ازدواج سختگیری بیجا نکنیم؛ باید در کشور »نهضت ازدواج 

آسان« را اندازی شود.
وی افزود: ازدواج مانع درس خواندن نیست؛ عالمه طباطبایی در سن 
پانزده  امین اصفهانی در سن  بانوی مجتهده  و  حدود بیست سالگی 

ج علمی رسیدند. سالگی ازدواج کردند، و به باالترین مدار
سالروز  به  اشاره  با  ادامه  در  حیدری  االسالم  حجت  جام جم  گزارش  به 
داشت:  بیان  دانشگاه،  و  حوزه  وحدت  روز  و  مفتح  اهلل  آیت  شهادت 
شهید مفتح، نماد عینی وحدت حوزه و دانشگاه بود؛ قشر روحانی و 

دانشجو، اگر وحدت داشته باشند، کشور پیشرفت خواهد کرد.
خطیب نماز جمعه تصریح کرد: دشمنان تالش کردند، دین را از فضای 
هم  فایده  باشد،  نداشته  ضرر  اگر  تنها  علِم  زیرا  کنند،  حذف  دانشگاه 
ندارد. امام جمعه فیروزکوه در ادامه گفت: سیاست جمهوری اسالمی 
آزمایی است و  در مذاکرات، رفع کامل تحریم ها، تضمین الزم و راستی 

ذره ای از حق مسلم خود، کوتاه نخواهیم آمد.

وی افزود: آمریکا با توافق موقت به دنبال فریب و دغل کاری است؛ در 
توافق موقت، تحریم ها به طور کامل و همیشگی رفع نمی شود و مخالف 

قانون اقدام راهبردی مصوب مجلس شورای اسالمی است.
حجت االسالم حیدری اظهار داشت: تیم مذاکره کننده ایرانی با رعایت 
سه اصل “عزت، حکمت، مصلحت” به دنبال رفع کامل تحریم هاست 

ولی ذره ای از حق مردم کوتاه نخواهد آمد.
خطیب نمازجمعه فیروزکوه تصریح کرد: گره زدن اقتصاد کشور به رفع 
تحریم ها، خطای راهبردی است؛ رفع تحریم مهم است ولی مهمتر خنثی 
کردن تحریم هاست؛ ایران اسالمی ظرفیت های زیادی دارد که با استفاده 
از آنها تحریم ها خنثی خواهند شد. وی افزود: تکیه به مدیریت جهادی، 
شفاف  بودجه،  ساختار  اصالح  اقتصادی،  معیوب  ساختارهای  اصالح 
سازی و بهینه سازی نظام پرداخت حقوق، جلوگیری از فرار مالیاتی، فعال 
بازار عظیم همسایگان، تنها  از  سازی دیپلماسی اقتصادی و استفاده 

بخشی از ظرفیت های کشور برای خنثی کردن تحریم هاست.
حجت االسالم حیدری در ادامه بیان داشت: برادران اهل سنت محب 

است؛  محکوم  آمیز  توهین  سخن  هرگونه  و  هستند  )ع(   بیت  اهل 
مواظب نقشه دشمن باشیم؛ نباید به هیچ بهانه ای به مقدسات اهل 
سنت توهین شود، به پیروی از اهل بیت )ع(  و بر اساس نظر امامان 

انقالب، حفظ وحدت واجب است.
امام جمعه فیروزکوه تصریح کرد: با دفاع منطقی، مستدل از اعتقادات 

حقه شیعه، جواب تفرقه افکنان و جاهالن را می دهیم.

رعایت سه اصل »عزت، حکمت، مصلحت« رمز رفع کامل تحریم ها 
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با حکم استاندار، »عبداهلل شجاع« به سرپرستی بخشداری مرکزی منصوب شد.
 در مراسمی با حضور ابوالقاسم مهری فرماندار، دادستان شهرستان، سرپرست 
معاونت سیاسی واجتماعی فرماندار، مسئول حراست فرمانداری و شورای بخش 

و دیگر مسئوالن عبداهلل شجاع  به عنوان سرپرست جدید بخشدار مرکزی شد.
به گزارش جام جم در این مراسم ابوالقاسم مهری فرماندار فیروزکوه ضمن تقدیر 

از زحمات و عملکرد مثبت روح اهلل حسینی در زمان تصدی بر بخشداری مرکزی 
فیروزکوه اذعان کرد: از زمان قبول مسئولیت تا پایان آن باید برای رفاه حال مردم 
و رفع مشکالت آنها گام برداریم تا این زحمات به یادگار بماند و مردم از آن به نیکی 
یاد کنند. وی افزود: مهم نیست عمر مسئولیت ما چقدر باشد مهم آن است که 
تا زمانی که در مسند خدمتگزاری به مردم هستیم برای رضایت مردم و در مسیر 

رشد و توسعه شهرستان حرکت کنیم. فرماندار با تاکید بر این که مسئولیت در 
نظام جمهوری اسالمی یک امانت است گفت: هریک از مدیران در زمان تصدی 
مسئولیت باید خدمتگزاری به مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و امانتدار 
خوبی برای مردم و نظام جمهوری اسالمی باشند. مهری در پایان و انتصاب عبداهلل 

شجاع را به عنوان سرپرست جدید بخشداری مرکزی  تبریک گفت.

سرپرست بخشداری مرکزی منصوب شد

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

نقاشی خط  نمایشگاه  برگزاری 
»نقش فیروزه« در شهرستان

فرهنگ  اداره  خوشنویسان  انجمن  همت  به 
“نقش  نقاشی خط  نمایشگاه  اسالمی  ارشاد  و 
همراه  به  اسفندیار  اله  سیف  آثار  از  فیروزه” 
هنرجویان وی در نگارخانه مهر مجتمع فرهنگی 
هنری آفرینش با حضور عالقمندان به هنر افتتاح 
حسینی  حسن  سید  ابتدا  مراسم  این  در  شد. 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
هنر  خصوص  در  خوشامدگویی  ضمن  فیروزکوه 
و فرهنگ  تاریخ  در  ریشه  که  اصیل خوشنویسی 
ایران دارد، تصریح کرد: بازوی اصلی این هنر شعر 
است، که هنر اول ایرانیان به حساب می آید، یعنی 
که  فهمید  می توان  ساده  بندی  تقسیم  یک  با 
ایران داشته  را در هنر  خوشنویسی، جایگاه دوم 
و در متن زندگی اجتماعی مردم جاری بوده است. 
در ادامه این مراسم حسینعلی اسفندیار مسئول 
انجمن خوشنویسان فیروزکوه در خصوص تاریخ 
خط اذعان داشت: کتیبه های رومی یا نسخه های 
اصیل  هنر  این  نمونه های  بهترین  از  یکی  خطی 
ایرانی است؛ خط ایرانی در بیشتر موزه های دنیا به 
نمایش گذاشته می شود و از این بابت مقبولیت 
اسفندیار،  اله  سیف  دارد.  و  داشته  را   خاصی 
با  مراسم  این  ادامه  در  فیروزکوهی،  هنرمند 
به  نقاشی خط  داشت:  بیان  خط   نقاشی  تشریح 
معنای ساده آن، ترکیبی از خوشنویسی و نقاشی 
است و شیوه ای است که مخاطب را با تلفیقی از 
هنر مدرن و سنتی در دنیای امروز آشنا می کند و 
هنرمند را در عرصه وسیعی از نوگرایی قرار می دهد 
تا بتواند با تکنیک های خالقانه ای که در این مسیر 
تجربه می کند به نوآوری و شکل گیری این شیوه 

بپردازد.

بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  تهران 

فیروزکوه

به  تهران  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
حراست  مدیرکل  صالحی  رضا  سید  دکتر  همراه 
واحد  از  تهران  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

فیروزکوه بازدید کردند. 
میری،  آقا  رضا  محمود  سید  جام جم  گزارش  به 
رفع  هدف  با  ای  جلسه  بازدید،  این  حاشیه  در 
دانشگاهی  واحد  این  ارتقای  موانع  و  مشکالت 
با حضور آقامیری و صالحی و محمد رضا تنهایی 
اهری، رئیس واحد ، مهدی امیر میاندرق، معاون 
برگزار  دانشگاهی  واحد  این  مدیران   از  جمعی  و 

شد. 
به  توجه  با  کرد:   تاکید  میری،  آقا  جلسه  این  در 
باید   ، اخیر سال های  در  دانشجو  تعداد  کاهش 
اقتصاد دانش  به سمت  رویکرد واحد فیروزکوه 
غیر  درآمد های  کسب  و  محور  پژوهش  و  بنیان 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  باشد.  شهریه ای 
می تواند  که  مانعی  هر  داد؛  ادامه  تهران،  استان 
بنیان  دانش  شرکت های  و  نخبگان  جذب  برای 
بازدارنده باشد، باید برداشته شود و همه دست 
این  دیگر  بار  این که  برای  دهیم  هم  دست  به 
واحد دانشگاهی را به جایگاه واقعی آن برگردانیم. 
در ابتدای جلسه، محمدرضا تنهایی اهری، رئیس 
سابقه،  از  گزارشی  ارائه  ضمن  فیروزکوه  واحد 
دانشجو  تعداد  زیرساخت ها،  توانمندی ها، 
واحد  آتی  و  جاری  برنامه های  و  علمی  هیات  و 
می تواند  دانشگاهی  واحد  این  گفت:  فیروزکوه 
صنعتی،  قطعات  گیاهی،  داروهای  تولید  قطب 

گردشگری و... باشد . 
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اســتــانــدارســتــانــدار تــهــران بــرلــزوم ایــجــاد و استقرار 
صنایع کوچک و بزرگ در شهرستان فیروزکوه تاکید 

کرد. 
به گزارش جام جم محسن منصوری استاندار تهران 
و  فیروزکوه  شهرستان  به  خــود  روزه  یک  سفر  در 
درحاشیه بازدید از شهرک صنعتی علیدره در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان فیروزکوه از ظرفیت 

و  توسعه،عمران  جهت  مناسبی  بسیار 
آبـــادی بــرخــوردار اســت و بــه جهت 

ــران و  ــه ــا شــهــر ت بــعــد مــســافــت ب
محدودیت های  نبود  دلیل  بــه 

ــوان  ــ ــی ت ــ ــــت مــحــیــطــی م ــس ــ زی
این  در  را  صنایع  از  بسیاری 

منطقه مستقر کرد.
در  تولید  بـــاالی  هزینه  وی 

این شهرستان را از علل عمده عدم توسعه بخش 
تولیدی و صنعتی در این منطقه برشمرد و اذعان 
از  که  مسافت  بعد  متاسفانه  کــرد: 
جنبه زیست محیطی تبدیل 
جنبه  از  شـــده،  فرصت  بــه 
تهدید  بـــه  تــبــدیــل  دیــگــر 
در  را  تولید  هزینه  و  شــده 
باالبرده  شهرستان  ایــن 
از  بسیاری  و 
واحدهای 
تولیدی 
بــا  را 

مشکل مواجه کرده است.
 استاندار تهران مشکالت مربوط به مواد اولیه، عدم 
عمده  از  را  بانکی  تسهیالت  ارائــه  عــدم  و  نقدینگی 
فیروزکوه  شهرستان  تولیدی  واحدهای  مشکالت 
اخیر  ســال هــای  در  متاسفانه  گفت:  و  کــرد  عــنــوان 
محدودیت هایی که در واگذاری مواد اولیه در بورس 
ایــجــاد شــده و همچنین  تولیدی  بـــرای واحــدهــای 
نوسانات بازار و ارز و عدم همکاری بانک ها در ارائه 
واحدهای  بــرای  را  عــدیــده ای  ،مشکالت  تسهیالت 
تولیدی ایجاد کرده و منجر به تعطیلی بسیاری از این 
ابــراز امــیــدواری کرد:  واحد ها شده اســت. منصوری 
دماوند  مردم  نماینده  و  استانداری  پیگیری های  با 
در  بتوانیم  اسالمی  شــورای  مجلس  در  وفیروزکوه 
آینده نزدیک گره های تولیدی در این شهرستان  را 
مرتفع کرده و شاهد رونق بخش تولیدی و صنعتی 

از  دیــگــری  بخش  در  وی  بــاشــیــم.   منطقه  ایــن  در 
سخنانش بر لزوم رشد و توسعه متوازن شهرستان 
به ویژه در حوزه صنعت تاکید کرد و گفت: باتوجه به 
عدم مشکالت و محدودیت های زیست محیطی در 
در  دارد  ضــرورت  راستا  این  فیروزکوه،در  شهرستان 
ع وقت با هدایت سرمایه گذاران به این منطقه  اسر
مستقر  شهرستان  ایــن  در  بــزرگ  و  کوچک  صنایع 

گردد. 
بخش  تقویت  لــزوم  بر  تاکید  با  پایان  در  استاندار 
فیروزکوه  شهرستان  در  باربری  و  ریلی  ونقل  حمل 
خاطرنشان کرد: ابتدا باید حوزه مدیریتی بخش ریلی 
استان  به  مازندران  استان  از  فیروزکوه  شهرستان 
گـــردد و سپس در صـــورت ضــرورت  تــهــران منتقل 
ایجاد ایستگاه و پایانه،سرمایه گذاری در این حوزه در 

دستور کار قرار گیرد.

استاندار تاکید کرد:
ضرورت ایجاد  صنایع کوچک و بزرگ در فیروزکوه 

به گزارش جام جم، مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید هیات فوتبال 
استان  فوتبال  هیات  رئیس  شیرازی  حضور  با  فیروزکوه  شهرستان 
معاونت  استان،فرماندار،سرپرست  فوتبال  هیات  دبیر  تهران،تیموری 
ورزش  اداره  شهر،رئیس  شورای  فرمانداری،رئیس  سیاسی،انتظامی 
شهرستان  این  فرمانداری  محل  در  فیروزکوهی  ورزشکاران  و  وجوانان 

برگزار شد. 
در این مراسم ابوالقاسم مهری فرماندار فیروزکوه بر نهادینه کردن امر 
ورزش در جامعه تاکید کرد و گفت: ورزش مهم ترین عامل ایجاد نشاط 
وجامعه  خانواده ها  میان  در  امر  این  شدن  نهادینه  و  است  شادابی  و 

موجب کاهش آسیب ها و آفت های اجتماعی می شود.
وی تصریح کرد: باید بستر الزم برای توسعه ورزش در شهرستان فراهم 
از ظرفیت های موجود به نحو مطلوب بهره گیری  گردد و در این راستا 
شود. نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه با اشاره به نقش موثر 
از  باید  کرد:  خاطرنشان  شهرستان  ورزش  توسعه  در  خصوصی  بخش 
ظرفیت بخش خصوصی برای جبران کمبودهای حوزه ورزش استفاده 
کرد و بی شک تحقق این امر مستلزم مشارکت جمعی در راستای تسهیل 

روند اداری جذب سرمایه گذار در این شهرستان خواهد بود.

مهری در بخش دیگری از سخنانش اصلی ترین پیش نیاز توسعه ورزش 
را مدیریت مطلوب دانست و افزود: وجود مدیران کارآمد و اثر بخش در 

این حوزه به پویایی و شکوفایی امر ورزش کمک خواهد کرد.
برنامه  رویکرد  با  باید  ورزش  امر  متولیان  و  مسئوالن  کرد:  اذعان  وی 
محوری و شناسایی و رفع نقایص و کمبودها بستر رشد و بالندگی این 

حوزه را در شهرستان فراهم نمایند.
 فرماندار فیروزکوه در پایان ضمن قدردانی از تالش ها و زحمات حسن
صادق  محمد  شهرستان،برای  فوتبال   هیات  سابق  رئیس  نام آور 
آرزوی  فیروزکوه  فوتبال  هیات  جدید  سرپرست  عنوان  به  اسفندیار 
کرد. شیرازی رئیس هیات فوتبال استان تهران ضمن قدردانی  توفیق 
از زحمات نام اور رئیس سابق هیات فوتبال فیروزکوه، انتصاب محمد 
صادق اسفندیار را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرد:  امید است این 
انتصاب سرمنشا تحوالت اساسی در فوتبال شهرستان شود و مدیریت 
از ظرفیت های موجود و همفکری با پیشکسوتان و  جدید با استفاده 

جوانان فعال بستر توسعه فوتبال شهرستان را فراهم آورد.
وی به ظرفیت مدارس فوتبال شهرستان اشاره کرد و گفت:  شهرستان 
و  است  برخوردار  فوتبال  حوزه  در  خوبی  بسیار  ظرفیت  از  فیروزکوه 

می تواند با بهره گیری از این استعدادها و ظرفیت ها در استان و کشور 
بدرخشد.  رئیس هیات فوتبال استان در بخش دیگری از سخنانش در 
رابطه با وضعیت فوتبال و فوتسال بانوان شهرستان یادآور شد: رئیس 
هیات شهرستان هر چه سریع تر ترکیب هیات شهرستان و همچنین 
نایب رئیس بانوان را مشخص نموده تا نسبت به صدور حکم آنها اقدام 
ع وقت  گردد. وی در پایان خاطرنشان کرد: هیات فوتبال استان در اسر
اقدامات الزم را نسبت به اخذ مجوزات الزم در خصوص راه اندازی مدارس 

فوتبال در شهرستان فیروزکوه انجام خواهد داد.

معرفی سرپرست جدید هیات فوتبال شهرستان فیروزکوه

به اطالع می رساند اینجانب  میثم رضایی زاده مالک قسمتی 
فیروزکوه    در  واقع  اصلی  یک  سنگ   از  1426فرعی  ثبتی   پالک  از 

هنرستان  کوچه  شمال  سمت  به  متری  خ 45    - فیروزکوه  نشانی  به 
یم در داخل  امام علی ) ع ( جنب هنرستان  متقاضی تعیین بستر وحر
آب  امور  اعالم  وحسب  می باشم  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا 
یم منوط  فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین بستر وحر
به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب و تکمیل 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 
نبوده   ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی 

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

قسمتی  مالک  ساداتی  قاسم  اینجانب  می رساند  اطالع  به 
کلفور به  ثبتی 570 فرعی از سنگ 5 اصلی واقع در دشت  از پالک 

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

مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد.

گهی آ
گهی آ

قسمتی  مالک  ابو  اسماعیل  اینجانب   می رساند  اطالع  به 
به  سرانزا   یه  درقر واقع  145اصلی  سنگ    از  فرعی  ثبتی-  پالک  از 

بستر  تعیین  متقاضی  دشت   سرانزا  منطقه   - فیروزکوه  نشانی 
یم در داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب  وحر
آب فیروزکوه بر اساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر  اعالم امور 
وتکمیل  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر
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  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 وبستر حر

الرعایه می باشد .

گهی آ

مالک  حسینی   بابا  ابوالفضل  اینجانب   می رساند  اطالع  به 
یه  ثبتی 656فرعی از سنگ 101 اصلی واقع در قر قسمتی از پالک 

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

مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ

به اطالع می رساند اینجانب نصرت اله امیری  مالک قسمتی 
به  ارجمند   در  واقع  اصلی   104 سنگ  از  932فرعی  ثبتی  پالک  از 

امیری  استاد  خیابان  بسیج  میدان  ارجمند   - فیروزکوه  نشانی 
یم در داخل یا مجاورت پالک  تعیین بستر و حر فیروزکوهی  متقاضی 
اساس  بر  فیروزکوه  آب  امور  اعالم  حسب  و  می باشم  فوق الذکر  ثبتی 
کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  حر و  بستر  تعیین  جاری  مقررات  و  ضوابط 
کلیه  از  لذا  می باشد  پرونده  وتکمیل  آب  امور  به  مشاعی  مالکین 
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

کمندی مالک قسمتی  به اطالع می رساند اینجانب  محسن 
از پالک ثبتی 287فرعی از سنگ    7    اصلی واقع در کمند   به نشانی 

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

می باشد.

گهی اطالعیهآ

بارها( بارها(  )وانت  عمومی  ینی  بنز خودروهای  مالکین  کلیه  اطالع  )وانت به  عمومی  ینی  بنز خودروهای  مالکین  کلیه  اطالع  به 
ونقل ونقل  حمل  یت  مدیر سازمان  از  معتبر  فعالیت  پروانه  دارای  حمل که  یت  مدیر سازمان  از  معتبر  فعالیت  پروانه  دارای  که 

شهرداری فیروزکوه می باشند می رساند: شهرداری فیروزکوه می باشند می رساند: 
پیرو دستورالعمل ابالغی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی پیرو دستورالعمل ابالغی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی 
سهمیه  تهران  استانداری  ترافیک  ونقل  حمل  فنی  کل  سهمیه واداره  تهران  استانداری  ترافیک  ونقل  حمل  فنی  کل  واداره 
>> به منظور ترغیب ناوگان به منظور ترغیب ناوگان  >> سوخت خودروهای تک سوز وانت بار سوخت خودروهای تک سوز وانت بار
طی   >> طی    >> سوز  دوگانه  به  تبدیل  رایگان  ح  طر در  مشارکت  به  سوزمذکور  دوگانه  به  تبدیل  رایگان  ح  طر در  مشارکت  به  مذکور 
خواهد  کاهش  یج  تدر به  خواهد   کاهش  یج  تدر به   14011401 اردیبهشت  تا  اردیبهشت   تا   14001400 آبان  از  ماه  آبان هفت  از  ماه  هفت 
ضرورت  برحسب  ح،   طر مزایای  از  برخورداری  جهت  لذا  ضرورت یافت،  برحسب  ح،   طر مزایای  از  برخورداری  جهت  لذا  یافت، 
ح دوگانه سوز به آدرس سامانه اینترنتی  ح دوگانه سوز به آدرس سامانه اینترنتی نسبت به مشارکت در طر نسبت به مشارکت در طر
    GcR.NIOPDC.IRGcR.NIOPDC.IR نشانی  به  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  نشانی شرکت  به  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
یت رایگان  ح از مز یت رایگان مراجعه وثبت نام نموده وبا مشارکت در این طر ح از مز مراجعه وثبت نام نموده وبا مشارکت در این طر

آن برخوردار شوید .آن برخوردار شوید .
سئواالت  به  پاسخگویی  آماده  سئواالت   به  پاسخگویی  آماده   0217644297602176442976 تلفن  شماره  تلفن ضمنا  شماره  ضمنا 

شهروندان محترم می باشد .شهروندان محترم می باشد .

روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری فیروزکوهروابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری فیروزکوه



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

ای یاد تو روح بخش جان درویش   
اى مهــــــــِر جماِل تو دواى دِل ریش

دل ها همه صیدهاى در بند تواند   
جوینده توست هر کسی در هر کیش

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

دو شنبه    29 آذر  1400   شماره  6109

امام خمینی )ره(

علی اصغر آخوندبابا مدیر اداره آبفای شهرستان فیروزکوه در گفتگو با جام 
ماه های  طی  در  خدماتی  دستگاه  این  اقدامات  مهم ترین  به  اشاره  با  جم 

گذشته اظهار کرد:
 ، • نصب سیستم کنترل سطح مخازن هوایی دشت ناصر و شهرک ولیعصر
مخازن روستاهای انزها، گدوک، دهگردان، مهن، بادرود، شهرآباد، دهین، 

کتاالن، طارس و هرانده برای کنترل سطح مخازن از راه دور
دشت   ۸ شماره  چاه  بسته  مدار  دوربین  همچنین  و  برق  ترانس  نصب   •

ناصر
• اتمام عملیات اجرای خط انتقال آب شرب روستاهای طارم و گورسفید

آب شرب روستاهای سرانزا،  توزیع  انتقال و شبکه   • اصالح و توسعه خط 
انزها، امین آباد، دهگردان و دمی آقا مجموعا به متراژ ۹۰۰ متر

آب شرب شهرک توسعه مسکن  توزیع  و توسعه توسعه شبکه  • اصالح 
سمنان دشت ناصر و شهرک مخابرات مجموعا به متراژ 4۰۰ متر

تبدیل  و  دیجیتال(  پمپ  )دوزینگ  کلرزنی  پیشرفته  سامانه  نصب   •
باقی  کلر  پایدارتر  حفظ  منظور  به  ژاول  آب  به  کلر  پودر  گندزدای  سیستم 
مانده در شبکه توزیع آب شرب روستاهای هرانده، مهاباد، سرانزا، طارس، 

پیرده، مهن، شهرآباد، کتاالن و امیریه
• تعویض و تقویت پمپ چاه آب شرب روستاهای بادرود، کتاالن، سیمین 
دشت، حصاربن، دهگردان، محمود آباد و طارس و پمپ چاه های شماره 5 

و 6 و ایستگاه پمپاژ پست امداد شهر فیروزکوه
• تعویض پمپ چاه آب شرب روستای نام آور به همراه تعویض تابلو برق و 
کابل پمپ چاه و همچنین افزایش قطر هیرولیکی خط انتقال این روستا 

به متراژ 4۰۰ متر
• تعویض و بهسازی تابلو برق چاه آب شرب روستای گدوک

• بازسازی و ایزوگام مخازن روستاهای طارس و گچه
از  جلوگیری  برای  مشترکین  فرسوده  کنتورهای  از  عدد   1۰ روزانه  تعویض   •

هدر رفت آب
شیر  عدد  دو  و  هوا  شیر   ، فشار تنظیم  برای  شکن  فشار  شیر  نصب   •

کشویی در شبکه ی توزیع آب شرب روستای طارس
• نصب شیر کشویی شبکه توزیع آب شرب روستای سیمین دشت
• نصب دو عدد شیر کشویی شبکه توزیع آب شرب روستای سرانزا

و  کتاالن  روستای  شرب  آب  مخزن  خروجی  فلکه  شیر  عدد  دو  تعویض   •
همچنین شستشوی مخزن این روستا

از  انتقال  خط  متر   1۰۰۰ اجرای  همراه  به  کتاالن  روستای  چشمه  بازسازی   •
چشمه به مخزن این روستا برای تامین بهتر آب شرب

• رفع افت فشار شبکه توزیع آب شرب روستاهای محمودآباد و دمی آقا
• رفع گرفتگی لوله خط انتقال روستای گدوک و تمیز کردن قنات این روستا

الزم به ذکر می باشد مجموعا 1۸ پمپ با ارزشی بالغ بر 4 میلیارد تومان در 
شهرو روستاهای تحت پوشش تعویض گردید.

خاطرنشان  اداره  این  اجرا  دست  در  پروژه های  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
وچهار  یک،دو،سه  شماره  چاه های  به  نیرورسانی  و  رسانی  برق  کرد: 
ومخزن  بشم  گردنه  دوهزار  آباد،مخزن  امین  آباد،چاه  ح  فر نمرود،روستای 

روستای کرک بنه که در حال انجام است.
آبفا  مدیر  سال  پایان  تا  مهاباد  و  آباد  ح  فر روستای  انتقال  خط  تکمیل 
پایین  به  باتوجه  کرد:  درخواست  شهرستان  مردم  از  پایان  در  فیروزکوه 
در  ساران،  چشمه  از  بسیاری  شدن  آب  کم  و  پاییزی  بارش  میزان  بودن 
آب  با مشکل قطعی  تا در فصول گرم سال  آب صرفه جویی کنند  مصرف 

مواجه نشویم.

ترین  مهم  بــه  اشـــاره  بــا  فــیــروزکــوه  بــرق  منطقه  مدیر  احمدیان  اســـداهلل 
اقدامات این نهاد امسال اظهار داشت:

در 6 ماهه نخست سال در بخش تعمیرات اقدامات پیشگیرانه صورت 
ح ذیل می باشد گرفت که به شر

بازدید از 3۲۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط)۲۰ کیلو ولت(
بازدید از 4۲۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف

تعمیرات 1۷۰ کیلومتر از شبکه فشار متوسط 
انجام 1۰۰ کیلومتر تعمیرات شبکه فشار ضعیف

تعویض ۹5 مورد مقره،سیم اصلی ویراقات فرسوده
رسیدگی به 15۰۰ اصلح شاخه های معارض با درختان به طول 1۲ کیلومتر 
انجام ۲5 مورد ضعف حریم شبکه فشار متوسط وشبکه فشار ضعیف 

ح جهادی توسط  اجرای 5 مورد جهت افزایش پایداری شبکه در قالب طر
کلیه اکیپ ها در روزهای تعطیل 

متعادل کردن شبکه روشنایی معابر 
تعویض ۲۷ مورد پایه های شکسته وفرسوده 

۲1 مورد رفع حریم 
وی اجرای پروژه بارگیری 1۰3۲ شبکه زمینی و هوایی را از شاخص 

شبکه  رســانــی  ــروز  ب جهت  خدماتی  انــهــاد  ایــن  اقــدامــات  ترین 
ح جریان خروجی پست ها  برشمرد و خاطر نشان کرد: در این طر
گرفته می شود و میزان بار مصرفی مشترکین صنعتی و خانگی 

را برآورد می کند.
شناسایی  پربار  پست   15 حــدود  داد:  ادامــه  مسئول  مقام  ایــن 

که  هستند  عمومی  پست   ۲ تــعــداد  ایــن  از  کــه  شــده 
شد  خــواهــد  انــجــام  امــســال  آن  اجــرایــی  عملیات 

مواجه  قطعی  مشکل  با  آینده  تابستان  در   تا 
نگردد.

ــن دستگاه  ــات ای ــدام ــم اق احــمــدیــان بــه اه
ــرد و  خــدمــاتــی در بــخــش طــراحــی اشــــاره کـ

 عــنــوان داشـــت: درســـال گذشته اصــالح و 
بهینه سازی ۹۰ درصدی شبکه برق انجام 
خود  کابل  شبکه  آن  ــاس  اس بــر  کــه  شــد 
سیمی  کــابــل  شبکه  جایگزین  نــگــه دار 

شد. 

ح در دستور کار گرفته  و ظرف ۲  وی افزود: اجرای 1۰ درصد دیگر از این طر
ماه آینده به پایان خواهد رسید بنابراین می توان امسال را به عنوان سال 

بدون سیم در استان تهران نامگذاری کرد.
ح سرویس  مدیر برق منطقه ای فیروزکوه تصریح کرد:از ابتدای امسال طر
دهی به شبکه فشار متوسط در شهرستان اجراشده که در این راستا از 
شرکت خط گرم دعوت کردیم و بدون قطعی شبکه برق تعمیرات شبکه 

با اعتباری بالغ بر 16۰ میلیون تومان انجام شد.
احمدیان اذعان کرد: تعمیرات شبکه شهرک صنعتی امیریه فیروزکوه که 
از بزرگترین معضالت برق منطقه ای محسوب میشد انجام شد و پیش 
صنعتی  ناحیه  این  در  برق  قطعی  و  شبکه  خرابی  امسال  می شود  بینی 

نداشته باشیم.
وی در پایان از مردم شهرستان خواست :  برق را به عنوان سرمایه ملی و 
بیت المال بدانند و همواره سعی کنند بهینه مصرف نمایند تا در آینده با 

کمبود برق و قطعی های مکرر مواجه نشویم.
اطالعیه روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه

در راستای تکریم ارباب رجوع و ارتباط بدون واسطه و چهره 
فیروزکوه  شهرستان  فــرمــانــدار  بــا  شــهــرونــدان  چهره  بــه 
مردمی،  مشکالت  و  مسائل  پیگیری  و  گاهی  آ منظور  به 
پروتکل های  رعایت   با  و  شنبه  سه  هفته  هر  روال  طبق 

بهداشتی برگزار می شود.
مردم  با  فرماندار  عمومی  مالقات  برنامه  است:  بذکر  الزم 
شریف شهرستان فقط با تعیین وقت قبلی امکانپذیر 

می باشد.
جهت  مــی تــوانــنــد  عــزیــز  همشهریان  لــذا 
تعیین وقــت یــا اخــذ نــوبــت بــه صــورت 
صــوتــی یــا مــتــنــی از طــریــق  لــیــنــک @
طریق  از  یا   farmandari_firuzkuh
 ۰۹۹۰۰1۲۷3۹4 واتــســاپ  شــمــاره 
فــرمــانــداری  عمومی  روابـــط  بــا 
شهرستان در ارتباط باشند
مدیر روابط عمومی 
فرمانداری فیروزکوه

اقدامات شرکت برق منطقه ای  فیروزکوه در یک نگاه اقدامات شرکت اقدامات شرکت 
آب و فاضالب آب و فاضالب 

شهرستان فیروزکوهشهرستان فیروزکوه


