
ــا  ــکــــن فــــــیــــــروزکــــــوه درگــــفــــتــــگــــو ب ــیــــن کــــیــــانــــی رئـــــیـــــس بــــنــــیــــاد مــــســ  حــــســ
خبرنگار جــام جــم بــا اشـــاره بــه ســالــروز تاسیس ایــن نهادخدماتی اظــهــار داشــت:

بنیاد مسکن انقالب اسالمی اولین نهاد سازندگی بوده است که پس از پیروزی انقالب اسالمی وبا 
فرمان امام خمینی )ره (تشکیل گردید وی افزود: باتوجه به اهمیت مساله مسکن محرومین به فاصله 

۱۰ روز پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی طی پیام مهمی در تاریخ ۲۱ فروردین سال ۵۸ 
3اقدام به افتتاح حساب ۱۰۰ در بانک ملی و تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی نمودند.
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از  فیروزکوه  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان  رضایی،  عباس 
آزادسازی ۵۰ هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغات خبر داد و اظهار کرد: با 
اعالم اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه مبنی بر تغییر غیرمجاز 
کاربری اراضی زراعی و باغات توسط یکی از مسئوالن در منطقه آب باریک 

حفظ  قانون   ۱۰ ماده  دو  تبصره  اعمال  درخواست  و  آباد  امین  روستای 
کاربری اراضی زراعی و باغات، دستورات قضائی الزم صادر شد.

خاطرنشان  فیروزکوه  انقالب  و  عمومی  دادستان  جم  جام  گزارش  به   
کرد: در نهایت ۲۵ فروردین ماه سال جاری اقدامات الزم جهت آزادسازی 

از ۵۰ هزار  با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز  اراضی به اجرا درآمد و 
متر مربع از اراضی رفع تصرف شد.

وی در پایان گفت: ارزش ریالی اراضی آزادسازی شده معادل ۳۰۰ میلیارد 
ریال است.

آزادسازی 50 هزار متر مربع از اراضی زراعی وباغات اجتماعی2
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

خبر

 چگونگی برگزاری امتحانات در 
27 اردیبهشت

پرورش  آموزش  اداره  مدیر  سیر،  فاطمه 
شهرستان فیروزکوه، در گفتگو یی با خبرنگار جام 
کرد:  تصریح  امتحانات  برگزاری  خصوص  در  جم 
برگزاری  خصوص  در  ای  بخشنامه  هیچ  تاکنون 
مجوز  به  منوط  امر  این  است؛  نیامده  امتحانات 
که  است  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  تصمیمات 
این بخشنامه در روز ۱۶ اردیبهشت ابالغ خواهد 
اردیبهشت   ۲۷ روز  در  امتحانات  شروع  و  شد 
طبق  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی  بود.  خواهد 
نظر وزیر کشور، چون پایه نهم به دلیل انتخاب 
رشته و پایه دوازدهم به دلیل کنکور حساسیت 
قابل توجهی در سرنوشت دانش آموزان دارد، به 
صورت حضوری برگزار شود. سیر در خصوص اتاق 
کرد: همه مدارس  سالمت مدارس خاطر نشان 
ما مجهز به اتاق سالمت است، ولیکن تجهیزات 
دو مدرسه که فاقد اتاق سالمت بودند؛ انجام شد 

و افتتاحیه آن نیز برگزار گردید.

دبیرستان  برجسته  آموز  دانش  سراج  پارمیدا  خانم  سرکار 
ریحانه  خانم  سرکار  همکاری  با  سمپادتهران  هوشان   تیز 
در  درختان  سرمازدگی  با  مقابله  ح  طر ارائه  با  محمدی؛  علی 
دارد  کارایی  نیز  بزرگ  باغات  در  وی  گفته  به  که  کوچک  باغ های 
جوان  جشنوار  دومین  و  بیست  در  دوم  رتبه  کسب  به  موفق 

خوارزمی در بخش دانش آموزی شد
دراین راستا از این دانش آموز ارزنده که افتخاری برای شهرستان 

فیروزکوه می باشد   با تالش تحسین برانگیز وحمایت و زحمات 
دراین  و  گردید  نائل  بزرگ  موفقیت  این  به  والدینش  دریغ  بی 
وزیر  ازسوی  تقدیر  لوح  اهداء  با  درخشید  خوش  جشنواره 

آموزش وپرورش تجلیل شد
دست  علمی  هدفمند  وانگیزه  جوان  نیروی  که  آنجا  تردید  بی 
به دست هم دهند دانش بالقوه خلق می گردد ؛ بدین وسیله 

بسیاری از گره های کور زندگی بشر گشایش می یابد 

افتخار  با  فیروزکوه  جم  جام  روزنامه  مدیریت  منظور  همین  به 
خانواده  برگزیده ،  جوان  دوشیزه  این  به  را  بزرگ  موفقیت  این 
محترم ایشان و همچنین معلمان ومربیان وی تبریک و تهنیت 

عرض می کند 
امید است به فضل الهی راه تعالی اندیشه های بشر که زیباترین 
ثابت قدم  تا رسیدن به سرمنزل سعادت  را  بهانه حیات است 

واستوار دنبال نماید.

کسب رتبه دوم بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی توسط خانم پارمیدا سراج

امام  حیدری  والمسلمین  االسالم  حجت 
جمعه  پیام  در  فیروزکوه  شهرستان  جمعه 
اهلل  سالم  خدیجه  حضرت  گفت:  هفته  این 
علیها، با نثار همه ثروت خویش در راه اسالم، 

حق بزرگی بر گردن مسلمانان دارد.
امام جمعه فیروزکوه افزود: حضرت خدیجه، 
تنها یک همسر نبود، بلکه در حقیقت، یار و 
ی 

ّ
همراه و بازوى صادقی براى پیامبر اکرم )صل

 اهلل علیه  و آله( به شمار می رفت.

ماه  در  نیازمندان  به  کمک  کرد:  تصریح  وی 
کریم  زندگی  سیره  از  پیروی  رمضان،  مبارک 

اهل بیت امام مجتبی علیه السالم است.
حجت االسالم والمسلمین حیدری در ادامه 
، رژیم صهیونیستی  از حادثه نطنز گفت: بعد 
با ضربات سنگینی که متحمل شد، به خوبی 
فهمید که دوران بزن در رو تمام شده است؛ 
دندان  و  قاطع  جواب  منتظر  هنوز  باید  البته 

شکن و پشیمان کننده باشد.

کشورهای  و  آمریکا  کرد:  نشان  خاطر  وی 
با یک مذاکره  که  این هستند  اروپایی دنبال 
آنها” را  فرسایشی “کاهش تحریم ها و تعلیق 
مذاکره  تیم  به  تحریم ها”  کامل  “لغو  جای  به 

کننده کشورمان تحمیل کنند.
قاطع  سیاست  افزود:  فیروزکوه  جمعه  امام 
آزمایی در  ایران، لغو کامل تحریم ها و راستی 
وعده های  فریب  نباید  است؛  عمل  صحنه 

پوچ کشورهای غربی را خورد.

وی اظهار داشت: تجربه برجام نشان می دهد 
که دل بستن به مذاکره و رفع تحریم، از موضع 
مشکالت  حل  راه  نمی دهد؛  جواب  ضعف 
ظرفیت های  بر  تکیه  جهادی،  کار   ، کشور

داخلی و تحقق “ایران قوی” است.
حجت االسالم والمسلمین حیدری در پایان 
گفت: گام اصلی در تحقق “ایران قوی”، حضور 
کارآمدن  روی  و  انتخابات  در  مردم  شکوه  با 

دولت جوان و انقالبی است.

مشکالت کشور با تکیه بر ظرفیت داخلی حل می شود

این  در  فیروزکوه،  شهرستان  فرماندار  مهری،  ابوالقاسم 
خصوص تصریح کرد: در سال های گذشته بنیاد برکت با هدف 
نقاط  مطالعه  و  تجربه  با  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  توسعه 
گام  حوزه  این  در  گذشته  طرحهای  در  موجود  قوت  و  ضعف 

برداشته است.
فرماندار شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه بدنبال اشتغال زایی 
واقعی باشیم اذعان کرد: این فرمانداری با مشارکت بنیاد برکت 
اشتغال  و  خانگی  مشاغل  از  حمایت  به  اقدام  گذشته  سال  از 
 ۵ بازپرداخت  دوره  با  الحسنه  قرض  تسهیالت  اعطای  با  خرد 
ساله به کارآفرینان اقدام کرده است که در همین راستا در سال 

شده  پرداخت  کارآفرینان  به  تسهیالت  ۱۱۰فقره  بر  بالغ   ۱۳۹۹
است.  

اشتغال  اهمیت  به  توجه  با  هم  جاری  سال  در  داد:  ادامه  وی 
تسهیالت  فقره  هفتاد  و  صد  سال،  شعار  تحقق  راستای  در  و 
گرفته  نظر  در  روستایی  حوزه  در  بخصوص  خرد  اشتغال  برای 
و  بخشداران  همکاری  با  مسیر  این  در  باید  که  است  شده 
ادارات جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، کمیته امداد، بهزیستی، 
ارشاد، و  اجتماعی، فرهنگ  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   بنیاد شهید، 
 فنی حرفه ای، شوراهای اسالمی روستایی و دهیاران افراد واجد 
کارگروه  در  تائید  و  ح  طر از  بعد  نهایت  در  و  شناسایی  شرایط 

اشتغال شهرستان تسهیالت توسط بنیاد برکت پرداخت شود.
توسعه  و  معکوس  مهاجر  برای  دولت  تالش  بر  تاکید  با  مهری 
اشتغال  ح های  طر صدرصدی  تحقق  منظور  به  گفت:  روستایی 
تخصصی  کارشناسی  نظر  از  استفاده  با  بایست  می  روستایی 
با  و  کرد  شناسایی  را  شرایط  واجد  ح های  طر متولی  دستگاه 

ح ها گام برداشت. مدیریت زمان نسبت به اجرای طر
حضور  مستلزم  امر  این  کرد:  تاکید  پایان  در  فیروزکوه  فرماندار 
مستمر و بازدید های میدانی دست اندر کاران مربوطه در سطح 
شهر و روستا است چراکه صرفا اعطای تسهیالت مالک نیست و 

باید آثار رونق تولید در سطح شهرستان مشهود باشد.

تخصیص تسهیالت اشتغال بنیاد برکت به 170 نفر در فیروزکوه مشاهده یک قالده پلنگ در 
ارتفاعات فیروزکوه

کرد:  تصریح  خبر  این  اعالم  با  فرخی  داریوش 
کنترل  و  گشت  حین  اداره  این  اجرایی  ماموران 
مناطق طبیعی شهرستان، موفق به مشاهده و 

تصویربرداری از یک قالده پلنگ شدند.
وی با اشاره به اینکه وجود این گونه ارزشمند در 
این منطقه نشانگر مناسب بودن زیستگاه برای 
در  نیز  این  از  پیش  کرد:  اظهار  است،  آن  حیات 
گشت و پایش های محیط بانان در مناطق تحت 
گونه  این  دفعات  به  شهرستان  این  مدیریت 

مشاهده و از آن تصویربرداری شده بود.

ح کرد: فرماندار شهرستان فیروزکوه مطر



3 فیروزکوه،  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست  حسینی،  عبدالمجید 
کرد:  کرونایی شهرستان فیروزکوه تصریح  بیماران  در خصوص تعداد 
شهرستان  این  بیمارستان  در  تنفسی  ایزوله  بیمار   ۱۵ حاضر  درحال 
بستری هستند که از این تعداد تاکنون تست ۷ نفر مثبت قطعی اعالم 

شده است و ۸ نفر در انتظار پاسخ هستند.
همچنان  فیروزکوه  شهرستان  بندی  رنگ  نظر  از  افزود:  رادامه  د  وی 
در وضعیت قرمز کرونایی می باشد و تغییر در این رنگ بندی منوط 
و  شهرستان  در  کرونایی  بیماران  شدگان  بستری  تعداد  کاهش  به 

براساس اعالم نرم افزار ماسک خواهد بود.
حسینی همچنین در پایان تاکید کرد: رعایت پروتکل های بهداشتی و 
این  انتقال  زنجیره  از حضور در تجمعات عامل مهمی در قطع  امتناع 

بیماری است.
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اقتصادی
 اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه   در فیروزکوه

فیروزکوه همچنان در وضعیت قرمز کرونایی است

با  درگــفــتــگــو  ــوه  ــروزک ــی ف مسکن  بــنــیــاد  رئــیــس  کــیــانــی   حسین 
خبرنگار جام جم گفت:  بنیاد مسکن انقالب اسالمی اولین نهاد 
سازندگی بوده است که پس از پیروزی انقالب اسالمی وبا فرمان 
اهمیت  به  باتوجه  افــزود:  وی  گردید  (تشکیل  )ره  خمینی  امام 
مساله مسکن محرومین به فاصله ۱۰ روز پس از استقرار نظام 
سال  فــروردیــن   ۲۱ تاریخ  در  مهمی  پیام  طی  اسالمی  جمهوری 
بنیاد  تاسیس  و  ملی  بانک  در   ۱۰۰ حساب  افتتاح  به  اقــدام   ۵۸
با اشاره به  این مقام مسئول  انقالب اسالمی نمودند.  مسکن 
نقش وجایگاه این نهاد در توسعه روستاها وایجاد مسکن برای 

اقشار ضعیف خاطر نشان کرد:
بستر  با  تا  کــرده  تــالش  هــمــواره  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
گام  مهمی  برای اقشار ضعیف  سازی سازندگی وایجاد مسکن 
در مسیر توسعه و عمران روستاها بردارد. کیانی با تاکید بر لزوم 

ایجاد مسکن روستایی برای محرومان خاطرنشان کرد:
افراد خّیر وبرخوردار می توانند با واریز هر میزان مبلغ به حساب 
زدایــی  محرومیت  راســتــای  در  ملی  بانک  شعب  تمامی  در   ۱۰۰
از  که  مبلغی  میزان  هر  شد:  یــادآور  وی  بردارند  گام  روستاها  در 
شهرستان به این حساب واریز گردد دوبرابر آن مبلغ، اعتبار به 

شهرستان اختصاص می یابد.
 ۱۰۰ حساب  محل  از  کرد :  تصریح  فیروزکوه  مسکن  بنیاد  رئیس 
به افرادی که فاقد مسکن هستند و از سوی فرماندار ونماینده 
میلیون   ۱۵ مبلغ  شوند  معرفی  مربوطه  کــل  اداره  بــه  مجلس 

تومان ودیعه مسکن بالعوض تعلق می گیرد
کیانی ادامه داد: همچنین دو تسهیالت ۳۰ میلیون تومانی و ۸ 
می  قرار  افراد  این  دراختیار  بالعوض  صورت  به  تومانی  میلیون 
گیرد. وی عنوان کرد: به روستاییانی که سرپرست خانوار هستند 
و واحدهای مسکونی آنها دچار فرسودگی شده و یا دارای زمین 
میلیون   ۵۰ مبلغ  نــدارنــد  مسکن  ساخت  توانایی  امــا  هستند 
تومان تسهیالت ۵ درصد با ۳ سال استراحت با بازپرداخت ۱۲ 
ساله و همچنین مبلغ ۳۰ میلیون تومان بالعوض به این افراد 

تعلق می گیرد.
مسکن  ساخت  حدنصاب  اینکه  بیان  بــا  مسئول  مقام  ایــن   
باید ۶۰ متر مربع باشد یادآورشد: تهیه نقشه و نظارت برساخت 
نیز  گیرد و صدور جواز ساخت  بنیاد مسکن صورت می  توسط 
برای  ساخت  اولــویــت  اینکه  بابیان  کیانی  بــود.  خواهد  رایــگــان 
مسکن محرومین با افراد تحت پوشش کمیته امداد،بهزیستی 
با  تا  کردیم  درخــواســت  دهــیــاران  ازهمه  کــرد:  تاکید  بــود  خواهد 
راستای  در  را  نهاد  ایــن  شرایط  واجــد  افــراد  ومعرفی  شناسایی 
اینکه  اعــالم  با  وی  رسانند  یــاری  روستاها  در  زدایــی  محرومیت 
به  محرومین  مسکن  ساخت  بــرای  سهمیه   ۱۰۰ تعداد  تاکنون 

شهرستان تعلق گرفت تاکید کرد:
بنیاد مسکن استان  از مدیرکل  ح استقبال شود  این طر از  اگر 
اختصاص  فــیــروزکــوه  شهرستان  بــه  دیــگــر  سهمیه   ۱۰۰ تــعــداد 
خواهد گرفت رئیس بنیادمسکن فیروزکوه در ادامه با اشاره به 

اقدامات مهم این ارگان در یک سال گذشته عنوان کرد:
۲۰۰ فقره  تــاکــنــون  تــســهــیــالت مــســکــن مــحــرومــیــن  بــر  افــــزون 
باالی  روستاهای  به  تومانی  میلیون   ۵۰ سازی  مقاوم  تسهیالت 
ارجمند  و  فیروزکوه  شامل  هزارنفر   ۲۵ زیر  شهرهای  و  خانوار   ۲۰
پروژه  ح هادی  طر اجــرای  راستای  در   ۹۹ درســال  گردید.  پرداخت 
و  آسور  روستای  وآسفالت  زیرسازی  حصاربن ،  روستای  عمرانی 
دهیاری  و  شوراها  ومشارکت  مسکن  بنیاد  اعتبارات  با  دهین 

این ۳ روستا محقق شد.  
تحویل ۱۰۸ جلد سند اراضی وامالک به مردم 

صــدور  جهت  پــرونــده  فقره   ۳۰۰ تــعــداد  راســتــا  درایـــن  همچنین 
تحویل  نزدیک  درآینده  که  گرفته  قرار  ثبت  اداره  دراختیار  سند 
با ۲۳۵ فقره  مردم خواهد شد.  تحویل ۲۳۵ واحد مسکن مهر 
تسهیالت ۴۰ میلیون تومانی به افراد متقاضی ازجمله اقدامات 
مهم این ارگان  بوده که با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد و۶۰۰ میلیون 
میلیون   ۷۰۰ ومبلغ  واستانی  عمرانی  اعتبارات  محل  از  تومان 

تومان اعتبارات ملی اجرایی شد. 
سال  در  فــیــروزکــوه  مسکن  بنیاد  اداره  بــرنــامــه هــای  بــه  کیانی   
روستای   ۴ برای  روستا   ۱۶ ازمجموع  کرد:  واعــالم  کرد  اشــاره   ۱۴۰۰
امسال  پایان  تا  باید  وگذرخانی  ماهیان،کالرخان  سرخدشت، 
برای  باید   ۹۵ سال  ابالغیه  طی  همچنین  شود  تهیه  ح هادی  طر
ح  تهیه گـــردد وی  ح، طـــر روســتــاهــای بـــاالی ۲۰ خــانــوار فــاقــد طـــر
که  ح طــی شــده  ۱۰ ساله طــر افــق  افـــزود:بـــرای ۱۲ روســتــای دیگر 

این  ح هادی  طر و  شود  انجام   ۱۴۰۰ سال  پایان  تا  باید  مهم  این 
روروستاها مجددا بازنگری شود 

متاسفانه  کــه  شــهــرســتــان  ــای  ــت روس  ۱۹ در  ح هـــادی  طـــر ــرای  اجــ
نشده  اجرایی  روستاها  این  در  ح  طر ازاین  فاز  یک  حتی  تاکنون 
است برای تحقق این امر نیاز به ۸ میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان 
ح وتوزیع اعتبارات  اعتبار خواهد بود شایان ذکر است: اجرای طر
برنامه ها  ازدیــگــر  باشد  روســتــا مــی  تــعــداد خــانــوار در  بــراســاس 
ح ۵ پروژه  وچشم انداز های اداره بنیاد مسکن فیروزکوه به  طر
شاخص و مهم در کمیته برنامه ریزی شهرستان اشاره کرد که 
شامل  شــود  گرفته  درنظر  الزم  اعتبارات  خصوص  ایــن  در  باید 
پروژه دیوار حائل تعریض معبر تنگه واشی که بسیار پروژه مهم 

است وباید ملی دیده شود. 
تــا ۱۲ متر  ارتــفــاع  ۸  بــه  پـــروژه شامل ۴۵۰ متر طــول مسیر  ایــن 
چهارم  فاز  اجــرای  دیوارحائل  معبر  تعریض  جهت  دیوارسنگی 
اجرایی  تاکنون  آن  فاز   ۳ که  حصاربن  روستای  بند  سیل  دیــوار 

شده است. 
احـــداث پــل روســتــای انــزهــا کــه بــه اجـــرای ایــن پـــروژه بــه دلیل 
 ۷۵۰ امسال  خوشبختانه  که  است   شده  اعتبارمتوقف  کمبود 
از  اعتبار  تــومــان  میلیون  و۲۵۰  استانی  اعتبار  تــومــان  میلیون 
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی وهمچنین مبلغ ۱ میلیارد ریال از 
فرمانداری شهرستان برای تکمیل این مهم درنظر گرفته شده 
است.  واگذاری ۶ هکتار اراضی الحاق به بافت به مردم روستای 
گرفته  قــرار  سمنان  جــاده  تعریض  ح  طر در  آنها  منازل  که  کمند 
واگذاری ها  این  منطقه  به  دسترسی  راه  ایجاد   با  باید  که  است 
جابجایی  ــروژه  پـ ــرای  اجـ بـــرای  اعتبار  درخــواســت  گــیــرد.  صـــورت 

روستای سله بن به منطقه چزکین 
اتمام پروژه های مسکن مهر 

پــروژه  تکمیل  بـــرای  ملی  اعــتــبــارات  از  تــومــان  میلیارد   ۱ جــذب 
وبرنامه های  پــروژه هــا  ازجمله  ورســخــواران  روستای  گردشگری 
اداره بنیاد مسکن درسال جاری خواهدبود که درمجموع به ۲۸ 
میلیارد تومان اعتبار نیازمند است  الزم به ذکر است: اعتبارات 
شده  هزینه   ۹۹ سال  در  عمرانی  پروژه های  انجام  برای   ۹۸ سال 

واعتبارات سال ۹۹ در سال ۱۴۰۰ هزینه خواهد شد.
وی درپایان ضمن قدردانی از تالش ها وپیگیری های دکتر رسولی 
فرماندار  همچنین  و  وفــیــروزکــوه  دمــاونــد  مـــردم  نماینده  نـــژاد 
بزرگوار  دو  این  پیگیری  و  کرد:تالش ها  نشان  خاطر  شهرستان 
مسکن  بنیاد  اداره  ارزشــمــنــد  هــمــکــاران  زحــمــات  وهمچنین 
را  قبولی  قابل  نمره  بتواند  ارگــان  ایــن  تا  شــده  باعث  فیروزکوه 
تقدیر  عزیزان  این  از  است  شایسته  که  نماید  کسب  مردم  نزد 

وتشکرنمایم.

جایگاه  بنیاد مسکن انقالب اسالمی در توسعه 
روستاها و تهیه  مسکن برای اقشار ضعیف جامعه

خبر

نــام  ثبــت  افزایــش 30 درصــدی 
شــورای  انتخابــات  داوطلبــان 
اسالمی روستا در بخش ارجمند

اشاره  با  ارجمند،  بخشدار  بوربوری،  اهلل  روح 
داوطلبان  نام  ثبت  درصدی   ۳۰ افزایش  به 
بخش  در  روستا  اسالمی  شورای  انتخابات 
ارجمند نسبت به دوره گذشته، تصریح کرد: 
برگزاری  برای  مناسب  بستر  آوردن  فراهم 
انتخابات  در  مردم  حداکثری  حضور  و  پرشور 
همچنین  و  است  بخشداری  تاکید  مورد 
اجرای  و  امانتداری  طرفی،  بی  اصل  رعایت 
نظارتی  اجرایی،  از وظایف مهم عوامل  قانون 

و همچنین دهیاران تابعه است.
در  افزود:  ارجمند  بخشدار  بوربوری،  اهلل  روح 
یا  نفع  به  تبلیغات  گونه  هر  مشاهده  صورت 
علیه هر یک از کاندیداهای احتمالی از سوی 
دهیاران با متخلفان برابر مقررات برخورد می 

شود.
خصوص  در  همچنین  ارجمند  بخشدار 
اذعان  ارجمند  بخش  در  کرونا  وضعیت 
اسالمی،  شورای  اعضای  همت  و  تالش  کرد: 
دهیاران و اعضای شورای بهداشت روستاها 
روستاها  اهالی  اهتمام  و  فرهنگسازی  در 
بیماری،  انگاری  ساده  گونه  هر  از  پرهیز  در 
هر  برگزاری  از  پرهیز  و  ماسک  از  استفاده 
به  توجه  با  دورهمی  و  تجمع  و  مراسم  گونه 

وضعیت قرمز بخش ارجمند اهمیت دارد.
با  امیدواریم  داشت:  اشاره  پایان  در  بوربوری 
دستورالعمل های  رعایت  و  همگان  تالش 
به  سخت  شرایط  این  از  بتوانیم  بهداشتی 

سالمت عبور کنیم.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه خبر داد؛

رئیس بنیاد مسکن فیروزکوه خبر داد؛
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

جــــــز فیض وجود او، نباشد هرگز   
عکس نمود او، نباشد هرگز

مرگ است، اگر هستی دیگر بینی  
بودى جز بود او، نباشد هرگز

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

سه شنبه     7 اردیبهشت     1400   شماره 5924

برگزاری نمایشگاه مجازی نقاشی 
در فیروزکوه

و  فرهنگ  اداره  رئیس  حسینی،  حسن  سید 
خبر  این  اعالم  با  فیروزکوه،  شهرستان  ارشاد 
و  کشور  در  کرونا  ویروس  شیوع  کرد:  تصریح 
محدویت های فراوان باعث شد که بسیاری از 

نگارخانه ها به تعطیلی کشیده شود.
افزود: انجمن هنرهای تجسمی  ادامه  وی در 
هنرمندان  همکاری  با  فیروزکوه  شهرستان 
عرصه تجسمی و به منظور پیشگیری از شیوع 
آثار خود را در فضای  بیماری کرونا، نمایشگاه 
آغاز زمان تعطیلی  مجازی برگزار می نمایند؛ از 
از ۲۵ نمایشگاه  امروز بیش  به  تا  نگارخانه ها 

به صورت مجازی برگزار شده است.
حــســیــنــی هــمــچــنــیــن خــاطــرنــشــان کــــرد: ایــن 
هنرمند  از  ــر  ــ اث  ۳۰ از  بــیــش  ــا  بـ نــمــایــشــگــاه 
با  حسینی  الــســادات  سحر  سید  شهرستان 
شده  بــرگــزار  آبرنگ  تکنیک  با  و  آزاد  موضوع 

است.
اســـالمـــی  ــاد  ــ ــ ارشـ و  فـــرهـــنـــگ  اداره  ــیـــس  رئـ
شــهــرســتــان فـــیـــروزکـــوه بــیــان داشـــــت: ایــن 
و  هنرجویان  از  حمایت  هــدف  بــا  نمایشگاه 
با  آنها  ارتباط  و  تعامل  حــوزه،  این  هنرمندان 
شرکت کنندگان،  بین  ارتباط  ایجاد   ، یکدیگر
ترغیب هنرجویان به انجام کار اصولی از زوایای 
زمینه  در  برتر  استعدادهای  کشف  متفاوت، 
بازدید  و  مخاطب  افزایش  تجسمی،  هنرهای 
شده  بــرگــزار  شرکت کنندگان  منتخب  ثــار  آ از 
است. وی در پایان تاکید کرد: عالقمندان می 
از این نمایشگاه به لینک  بازدید  برای  توانند 
https://www.aparat.com/v/مــــــراجــــــعــــــه 

نمایند.

خبر

امام خمینی )ره(

خصوص  در  سیاسی،  مسائل  کارشناس   ، اسفندیار اکبر  علی 
در  ــران  ایـ پیشبرد  کـــرد:  تصریح  انتخابات  در  مـــردم  مــشــارکــت 
در  مـــردم  مــشــارکــت  از  غیر  مولفه هایی  شـــدن،  قــوی  راســتــای 
اما  است  مهم  حداکثری  حضور  دیگر  عبارت  به  دارد،  انتخابات 
کافی نیست؛ مردم باید به این نتیجه برسند افرادی وارد عرصه 

شوند که در نهایت مردم در تصمیم گیری جامعه موثر باشند.
کــه مــردم مشارکت داشته  ایــن  افـــزود: بــه صــرف  وی در ادامـــه 
بود؛  خواهد  پرشور  انتخابات  بحث  از  بخش  یک  تنها  باشند 
داشتن تفکر انقالبی، توجه ویژه به دانش بومی و عدم وابستگی 
اقشار  به  ویژه  نگاه  و  سرزمین  این  جوانان  به  اعتماد  غرب،  به 
گیرد؛  قــرار  نظر  مد  باید  مشارکت  بر  عــالوه  جامعه  پذیر  آسیب 
 موجب تقویت نظام است و 

ً
حضور حداکثری در انتخابات قطعا

مشارکت مردم در تصمیم گیری ها سبب حاکم شدن مدیریت 
مردم بر مردم خواهد شد. اسفندیار همچنین خاطرنشان کرد: 
کشور  مدیریت  صالحیت  که  کنند  انتخاب  را  افــرادی  باید  مردم 

را داشته باشند؛ نگاه خدمت به مردم نگاه خوبی در نامزدهای 
در  سیاسی  جناح  تقویت  جهت  به  حضور  امــا  اســت  انتخاباتی 
راستای خدمت به مردم نخواهد بود. این استاد دانشگاه اذعان 
که  باشند  داشته  را  نگاه  این  انتخاباتی  نامزدهای  اگر  داشــت: 
برای خدمت  ح های مختلف  تواند طر گروه و جناح من می  تنها 
به مردم را اجرا کند، رویکرد خدمت به مردم نیست؛ اگر هدف و 
نیت حرکت در راستای منافع مردم باشد برای من تفاوتی ندارد 
ح  ح را اجرایی می کند، بلکه اجرا شدن این طر چه کسی این طر
در راستای پیشرفت مملکت اهمیت دارد؛ متاسفانه این تفکر 

در جامعه امروز وجود ندارد.
از مشارکت مردمی،  تر  بیان داشت: بخش مهم  وی همچنین 
انتخاب فرد شایسته در اداره امور است؛ برخی دوره ها رای آوری 
نامزدها مالک انتخاب مردم بوده است، که این امر دستخوش 
هجمه ها و ترفندهای انتخاباتی می شود؛ نگاه ها باید به سمتی 
هجمه های  بازیچه  نباید  شــود،  انجام  اصلح  انتخاب  که  باشد 

انتخاباتی شد. اسفندیار با اشاره به شاخص های انتخاب اصلح 
از سوی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: جوان مومن انقالبی 
از شاخصه هایی است که رهبری بیان کردند؛ ویژگی جوان بودن 
فرد  بــودن  تجربه  کم  یا  سن  کم  منزله  به  رهبری  گفته های  در 
پیشبرد  بــرای  نفس  تــازه  دولــت  و  جوانان  از  استفاده  نیست؛ 
از  انقالب مدنظر رهبری است که گاهی فرد ۵۰ ساله ای  حرکت 

نظر ایشان به منزله جوان است. 
افزایش  در  رسانه  نقش  خصوص  در  سیاسی  کارشناس  ایــن 
مشارکت مردمی در انتخابات، اشاره داشت: دشمنان جمهوری 
تغییر  را  مــردم  تفکر  نتوانستند  هنوز  ســال   ۴۰ از  بعد  اسالمی 
رسانه  فعالیت های  بستر  بــر  دشمنان  تــالش  غالب  و  دهند 

بودند، رسانه  اگر دشمنان ما در جایی موفق  بوده است؛  ای 
افــزود: رسانه در بحث  پایان  آن ها موفق بوده است. وی در 

ای  گونه  به  تواند  می  رسانه  زند؛  می  را  اول  حرف  انتخابات 
یا برعکس عمل  و  بیاورد  را به صحنه  که مردم  کند  عمل 

دنبال این امر هستند که از این کــنــد؛ غــالــب مـــردم به 
اقتصادی  بــد  وضعیت 
 
ً
قطعا شوند،  ج  خــار

در  امـــیـــدآفـــریـــنـــی 
از  غــیــر  را  مـــــردم 
ــر  ــت رســــــانــــــه بــس
دیگری نمی تواند 

ایجاد کند.

تقویت نظام با حضور حداکثری در انتخابات
کارشناس سیاسی:

نشست مشترک رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
با رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان فیروزکوه

نشست شهردار ورئیس  محیط زیست فیروزکوه
 در روز زمین پاک

 توزیع 14۸0 پرس غذای گرم در بین 
نیازمندان 

عباس دهباشی   در گفتگویی با خبرنگار جام جم تصریح کرد: 
۶ مرکز نیکوکاری در شهرستان فعالیت می کنند به همت این 
بین   در  گرم  غذای  مشخصی  تعداد  روزانه  توانستیم  خیرین 

نیازمندان توزیع کنیم.
 ۵۸۲ کنون  تا  رمضان  مبارک  ماه  ابتدای  از  گفت:  ادامه  در  وی 
عدد سبد کاال و ۱۰۰ بسته افطاری  در بین  نیازمندان شهرستان 
تا این لحظه از ماه مبارک رمضان در بین نیازمندان  توزیع  شد.

ریئس کمیته امداد فیروزکوه ضمن تشکر از کمک های خیرین 
طریق  از  توانند  می  محترم  شهروندان  و  خیرین  کرد:  اظهار 
به  را  خویش  کمک های   ۶۰۳۷۹۹۷۹۲۶۵۵۱۷۰۷ کارت  شماره 

نیازمندان شهرستان  اهدا کنند.

نشست مشترک بین اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران فیروزکوه با رئیس اداره فنی و حرفه 
ای شهرستان در خصوص ارائه خدمات اداره فنی و حرفه ای به خانواده های معظم شهدا و 

ایثارگران در سالن جلسات اداره فنی و حرفه ای برگزار شد.
را در  آموزش های فنی و حرفه ای  ایثارگران نقش  غالمرضا نیکدل رئیس بنیاد شهید و امور 
ایجاد اشتغال مولد بسیار پررنگ توصیف کرد و از همکاری های این اداره در ارائه آموزش های 
مهارتی الزم به جانبازان و خانواده های معزز شهدا تقدیر نمود و همچنین خواستار گسترش 
این همکاری در تمامی زمینه ها مهارتی گردید. در ادامه حسینی، وی اظهار داشت: خانواده های 
معظم شهدا ،  ایثارگران و جانبازان چشم و چراغ امت اسالمی هستند و این خانواده ها در دوران 
دفاع مقدس با عزم راسخ، ارزش ها و فضیلت های انقالب را پاس داشته و در تحقق حاکمیت 

اسالم نقش اساسی ایفا کردند و برماست که نسبت به تکریم آنان اقدام الزم را به جا آوریم.

شهردار  حضور  با  نشستی  در 
فیروزکوه، رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان، جمعی از مسئوالن 
بانان  محیط  و  شهرداری  واحدهای 
فیروزکوه، برنامه ها و اقدامات مشترک 
در حوزه محیط زیست فیروزکوه طرح 
و بررسی شد. در این نشست ضمن 
برای  از تالش مدیریت شهری  تقدیر 

اجرای پروژه ها و برنامه ریزی جهت رفع مشکالت چندین ساله زیست محیطی حوزه شهری، بر تالش در راستای 
تداوم اقدامات و همکاری دوجانبه برای ارتقاء سطح رعایت موارد زیست محیطی در ارائه خدمات شهری و حفظ 

محیط زیست فیروزکوه تأکید شد. 
یست فیروزکوه به مناسبت روز جهانی زمین پاک    پاکسازی محیط ز

به مناسبت روز جهانی زمین پاک، برنامه پاکسازی حاشیه مسیر ۴۵ متری شهر فیروزکوه به صورت نمادین با 
همکاری شهرداری فیروزکوه و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انجام شد.  ذکر این نکته حائز اهمیت 
است ،  روز ۲۲ آوریل مصادف با دوم اردیبهشت به نام روز جهانی زمین پاک نامگذاری شده است که سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور، »احیای زمین، افزایش بهره وری برای توسعه  پایدار« را به عنوان شعار روز زمین 

پاک برای سال ۱۴۰۰ انتخاب کرد.

اعتماد شما سرمایه ماست
پل ارتباطی

شهروندان با پلیس
شکایات، انتقادات، پیشنهادات و تقدیر

بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان فیروزکوه دفتر 
نظارت همگانی


