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ترقی؛ سکاندار شبکه 
بهداشت فیروزکوه 

اقدام هالل احمر فیروزکوه 
برای کمک به سیل  زدگان 

مطالبات مردمی از جمله اهداف 
طرح محله های اسالمی است 

 جانشــین فرمانده ســپاه ناحیه فیروزکوه در جمع خبرنگاران به مناسبت ایام اهلل دهه فجر از برگزاری مراسم چهلم 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی در این شهرستان خبر داد

خبرنگار جام جم فیروزکوه : محمد حیدری منش، جانشین فرمانده سپاه فیروزکوه، در جمع خبرنگاران این شهرستان به 
مناسبت ایام اهلل دهه فجر گفت: ۴۰ سالگی انقالب اسالمی با بیانیه گام دوم همراه بود که چراغ راه و کلیدی برای فتح آینده است؛ 

در این بیانیه با اشاره به مشکالت و سختی های ابتدای انقالب، فتوحات و ...

چند طرح عمرانی 
در فیروزکوه 

افتتاح شد
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فیروزکوه

تشریح گزارش عملکرد نیمسال اول 1398 )درآمد-هزینه( شهرداری فیروزکوه

صالحیت 17نفر در حوزه 
انتخابیه دماوند و فیروزکوه 

افتتاح ۹۶ پروژه در فیروزکوه با زمینه اشتغال 1400نفر 
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جمعیت هالل احمر شهرســتان فیروزکوه بمنظور کمک به هموطنان متاثر از سیل 
و آبگرفتگی در جنوب و جنوب شــرق کشــور و بویژه اســتان سیستان و بلوچستان، به 
جمــع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی نوعدوســتانه مردم برای یاری رســاندن به 

هموطنان اقدام کرد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: اکبر اسفندیار رییس جمعیت هالل احمر فیروزکوه 

در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: به دنبال وقوع ســیل و آب گرفتگی در سیســتان و 
بلوچســتان به علت شــدت  یافتن طغیان رودخانه ها و در نتیجه زیرآب رفتن بسیاری از 
روســتاهای این استان، بســیاری از هموطنان ناچار به خروج از منازل مسکونی خود و 
زندگی در اردوگاه های اســکان اضطراری شــده اند.وی گفت:بر این اساس با توجه به 
تاکیدات مقام معظم رهبری برای یاری  رســاندن دستگاه های دولتی و مجموعه های 

مردمی به ســیل  زدگان و جلوگیری از خسارت های بیشتر، جمعیت هالل احمر اقدام به 
جمع آوری کمک های نقدی مردم نوعدوست کشورمان برای هموطنان خود در سیستان 
و بلوچســتان کرده است.این مقام مســئول تصریح کرد: پایگاه هالل احمر فیروزکوه 
بصورت ۲۴ ســاعته آماده دریافت کمکهای غیر نقدی از جمله پتو، موکت، زیرانداز نو، 

مواد غذایی و بهداشتی شهروندان گرامی می باشد.

اقدام هالل احمر فیروزکوه برای کمک به سیل  زدگان  ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبرورزشی

تیم فوتســال دانشــگاه 
آزاداسالمی فیروزکوه بار دیگر 

قهرمان تهران شد

در چهارچوب مســابقات فوتسال دانشجویی 
دانشگاه آزاد اســتان تهران به میزبانی واحد پرند، 
در 1۲ بهمن، در فینال این دوره از مســابقات تیم 
فیروزکوه با غلبه بر تیم شــهر ری )یادگار امام( به 

قهرمانی این مسابقات دست پیدا کرد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: این دیدار 
در وقت معمولی صفر-صفر مساوی و درضربات 
پنالتی بادرخشــش دروازه بان تیــم فیروزکوه) 
مجید عرب( با مهار دو پنالتی بانتیجه پنج برچهار 
به قهرمانی تیم فیروزکوه انجامید.گفتنی اســت 
این تیم به زودی راهی مســابقات فوتسال سراسر 
کشــور - به میزبانی استان مرکزی -خواهد شد. 
ســرمربی این تیم ضمن اعــالم رضایت از نحوه 
بازی بازیکنانش از کلیه عوامل ومسئولین وپرسنل 
دانشــگاه آزاداســالمی فیروزکوه و باشگاه های 

شهرستان فیروزکوه تقدیر و تشکر نمود.

تیم شهرآباد به عنوان تیم 
اخالق برگزیده شد

برگزاری مسابقه والیبال جام فجر با حضور 
تیم های پدیــده فیروزکوه، جوانــان دماوند، 

جوانان پل سفید و جوانان شهرآباد
خبرنگار جام جم فیروزکوه : در این 
دوره از مســابقات که بــه همت حوزه مقاومت 
بسیج ۲ روح اهلل به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل 
دهه فجر در ســالن شهدای مدافع حرم برگزار 
شــد تیم پدیده فیروزکوه بــه عنوان قهرمانی 

دست یافت.

دانش آموزان فیروزکوهی 
به اردوی راهیان نور رهسپار 

می شوند

ســرهنگ پاســدار غالمرضا درویش 
متولی، فرمانده ســپاه ناحیــه فیروزکوه 
گفــت: در 13 بهمــن ماه برنامــه اعزام 
مرحله دوم دانش آموزان پســر بسیجی به 
مناطق عملیاتی ۸ ســال دفاع مقدس در 
قالب اردوهای راهیــان نور برنامه ریزی 
شده اســت؛ در مرحله اول دانش آموزان 
دختر در آذر ماه سال جاری به این مناطق 

اعزام شدند.
خبرنگار جام جم فیروزکوه : وی 
در ادامــه افزود: این اردو ۴ روزه اســت و 
همانند ســال های گذشــته برنامه های 
فرهنگــی متنوعی بــرای دانش آموزان 
در نظر گرفته شــده اســت؛ این برنامه ها 
هم برای طول مســیر و هــم در بازدید از 
یادمان های شــهدا در مناطــق عملیاتی 
برنامــه ریــزی شــده اســت؛ دو راوی 
متخصص دفــاع مقدس برای آشــنایی 
دانش آموزان با ســبک زندگی، حماسه و 
مقاومت رزمندگان اســالم در هشت سال 
دفاع مقدس این عزیزان را در این ســفر ۴ 

روزه همراهی می کنند.
یادآوری شود اردوی راهیان نور بسیج 
دانش آمــوزی از ســال 13۸۹ کار خود را 
آغاز کــرد و تا به امــروز دانش آموزان را 
در قالب زائران و خادمان شــهداء به این 
اردوی نورانی اعزام می کنند، امروزه این 
اردو مورد اســتقبال دانش آموزان و حتی 

خانواده هایشان قرار گرفته است.

افتتاح چند  پروژه در روستاهای گچه، محمود آباد و حصاربن 

در چهارمیــن روز از ایام اهلل دهه فجر 
بــا حضور اســتاندار تهــران، طرح های 
عمرانــی رفاهــی بــه ارزش ۷۰ میلیارد 

تومان در فیروزکوه افتتاح شد.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه : 
با حضور انوشــیروان محســنی بندپی، 

اســتاندار تهران، یــداهلل صادقی، معاون 
وزیــر صنعت، معدن و تجــارت وجمعی 
از مســئولین  اســتانی وشهرســتانی 
پروژه های صنعتی و تولیدی شهرســتان. 

به بهره برداری رسید 
مســئولین  در این ســفر با حضور در 

منزل شــهید اهلل قلی قدمی، اولین شهید 
انقــالب در شهرســتان فیروزکــوه، با 
خانواده این شــهید دیــدار کردند؛ افتتاح 
شــرکت الیک پارت، تولیــد کننده لنت 
ترمز با اعتبار بالغ بــر 3۵ میلیارد تومان، 
افتتاح شرکت آویشن با اعتبار 3۵ میلیارد 
ریال، بهره برداری از ۴۲۶ واحد مســکن 
مهر در دشــت ناصــر و کلنگ زنی مرکز 
معاینــه فنی خودروهای ســبک با اعتبار 
1۰ میلیارد ریال در برنامه های ســفر یک 

روزه استاندار تهران به فیروزکوه بود.
قابل ذکر اســت در واحد تولیدی الیک 
پارت فرصت اشــتغال ۲۴۰ نفر به صورت 

مستقیم و ۸۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم 
در فاز یک این شرکت ایجاد شده است؛ با 
افتتاح واحد تولیدی آویشــن برای ۷۰ نفر 
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم ایجاد 
اشــتغال شده اســت؛ هم چنین عملیات 
احداث مرکــز معاینه فنــی خودروهای 
ســبک در شهرستان فیروزکوه که شامل 
یک خــط معاینه فنی خودروی ســبک، 
یک ایســتگاه آزمون چشمی و یک خط 
موتور سیکلت است، با مشارکت سازمان 
حمل و نقل شهرداری و بخش خصوصی 

کلنگ زنی شد.
محســنی بندپــی، اســتاندار تهران، 

با اشــاره بــه کمترین نرخ بیــکاری در 
شهرســتان فیروزکوه در مقایسه با ادوار 
گذشــته گفــت: راهبرد در این شــرایط 
تحریم و مشــکالت اقتصــادی حمایت 
همه جانبــه از صنایــع و تولیدکنندگان 
است؛ ســعی در حفظ اشــتغال موجود و 
ایجاد اشــتغال جدید داریم تا روند رونق 
تولید تداوم داشــته باشد؛ قطعا صنعت در 
رشــد و شکوفایی کشــور نقش بسیاری 
دارد؛ در این مدت بســیاری از واحدهای 
تولیدی نیمــه فعال و یا غیرفعال، فعالیت 
خود را شروع کردند و این موجب کاهش 
نرخ بیکاری در استان تهران شده است.

با حضور استاندار تهران؛

چند طرح عمرانی در فیروزکوه افتتاح شد 

بمناســبت گرامیداشــت چهل ویکمین ســالگرد پیروزی انقالب 
شــکوهمند اســالمی در مراســمی با حضور مهدی یوسفی جمارانی، 
فرمانــدار فیروزکوه،  وجمعی از مســئولین  شهرســتان ،  پروژه های 

عمرانی چند روســتای شهرستان  به بهره برداری رسید .
خبرنــگار جام جم فیروزکوه : به مناســبت ایام دهه فجر در 
روســتاهای گچه و محمودآباد پروژه گازرسانی، در روستای حصاربن 
ســومین مرکز نیکوکاری شهرستان فیروزکوه با محوریت کمیته امداد 
امام خمینی )ره( به بهره برداری رســید؛ هم چنین در این روستا مرکز 
طرح خوداشــتغالی ) کارگاه خیاطی( افتتاح شــد که 1۷ زن سرپرست 
خانوار در این مرکز مشــغول بکار شــدند؛ قابل ذکر اســت از ۲۲ چرخ 
خیاطی در این مرکز 1۶ چرخ توســط اداره بهزیستی تامین شده است.

هــم چنیــن در ادامه افتتــاح پروژه های عمرانی از دیوار ســاحلی 
شــهرک بنیاد مسکن به میزان 1۲۰۰ مترمکعب، پروژه تعویض شبکه 
برق محله های ســرخه، چمــن و اونباهون، پروژه تامین آب شــرب 

محله های ســرخه، چمن و اونباهون بهره برداری شد.
مهــدی یوســفی جمارانی، فرمانــدار فیروزکــوه، در جمع اهالی 

روســتای حصاربن از تخصیص حدود شــش میلیــارد و ۵۸۰ میلیون 
تومان از اعتبارات جرایم راهنمایی و رانندگی برای روســتاها خبر داد 
و گفت: به زودی این مبلغ به حســاب دهیاری ها به تناســب طرح های 
نیمه کاره که ارائه کردند، واریز می شــود تا طرح های نیمه کاره تکمیل 

شــود و به بهره برداری برســد.وی هم چنین اذعان داشت: به برکت 
انقالب اســالمی امروز درباره موضوعاتی در روستاها صحبت می کنیم 
که با همان کیفیت در شــهرها وجود دارند؛ توســعه روستاها پا به پای 
شــهرها انجام می شود؛ با تالشــی که در جهت توسعه روستائی انجام 
می شــود، ان شااهلل در آینده شاهد حضور بیشتر روستائیان در محدوده 

روستایی باشیم.
وی با اشــاره به اهمیت طرح های اشتغال زایی در روستاها تصریح 
کرد: باید تالش شود تا طرح های اشتغال زایی و ایجاد اشتغال در سطح 
روستا را در سال آینده بیشتر داشته باشیم؛ البته اجرای این طرح ها نیاز 
به مشــارکت بیشتر بخش خصوصی دارد تا در کنار امکانات زیرساختی 
همانند گاز، برق و غیره اشــتغال روســتایی را بیش از پیش بتوانیم رقم 

بزنیم و شــاهد حضور جوانان روستایی در محدوده روستایی باشیم.
وی هم چنین تاکید کرد: مبنای توزیع اعتبارات در روســتاها بحث 
جمعیت اســت؛ امیدواریم با طرح هایی که برای توسعه روستاها انجام 
می شــود جمعیت قابل توجهی را در سرشــماری سال 1۴۰۰ در سطح 

روستاهای شهرستان داشته باشیم.
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برنامه های فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان فیروزکوه  
در دهه مبارک فجراعالم شد. 

سید حسن حسینی سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسالمی فیروزکوه به جام جم  
گفت  : انقالب اســالمی ما برخاسته از مکتب نجات بخش اسالم است که با رهبری 

هوشــمندانه حضرت امام خمینی )ره( به وقوع پیوست وی افزود: دهه فجر ،  سرآغاز 
طلوع اسالم،  خاستگاه ارزشهای اسالمی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ 

ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است.
 حسینی برگزاری مسابقه مشاعره -برگزاری  شب شعر – تئاتر خیابانی برگزاری 

نمایشــگاه نقاشــی - رونمایی از چند کتاب - افتتاح انجمن ســینمای جوان شعبه 
فیروزکوه - افتتاح دفتر انجمن تجســمی- اکران فیلم ســینمایی و اهداء کتاب را 
از جملــه  برنامه های فرهنگی هنری ایــن اداره در دهه مبارک فجر ذکر کرد  که با 

همکاری انجمن های وابسته  به اداره ارشاد انجام می شود.

3برنامه های اداره فرهنگ فیروزکوه در دهه فجر ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

 )اجــرت المثل( انتقال 
نصف اموال شوهر به زن 

چیست؟

اوال این امر اختیاریست و باید در عقد 
نامه امضا شده باشــد تا نصف اموال به 

خانم منتقل شود.
اما اگر امضا شــده باشــد، یکی از دو 

راه زیر را به آقایون پیشــنهاد می کنیم.
اوال رضایت و توافق همســر را برای 

طالق توافق بدست بیاورید.
در دادگاه بدرفتاری و یا عدم تمکین 

همسرتان را ثابت کنید.
اگر مرد چنین بندی در عقدنامه امضا 
کند و با وجود خــوش رفتاری و تمکین 
همســرش،طالق بخواهد زن عالوه بر 
مهریه،مالــک حداکثر تــا نصف اموال 
و دارایی های شــوهر در ایــام زندگی 

مشترکشان می شود.
به این بند اصطالحا »شرط تنصیف« 

می گویند. 
در انتقــال نصف دارایی به زن اموال 
زیر مستثنی هســتند:اموالی که در ایام 
ازدواج به مرد ارث رســیده باشد، هدایا 
یا مثال جوایز بانکی که به هر شــکلی به 

مرد تعلق گرفته باشد.
رسیدگی به شــرط تنصیف مستلزم 
درخواست زن می باشد و دادگاه شخصا 

به این امر رسیدگی نمی کند.
منظــور از دارایــی مرد بــه مفهوم 
حقوقی،میزان دارایی وی پس از کســر 

بدهی ها می باشد. 

قنبرعلی وران  
وکیل پایه یک 

دادگستری

خبر

صالحیت 17نفر در حوزه 
انتخابیه دماوند و فیروزکوه  

براســاس اعالم منابع خبری صالحیت 
1۷ نفر از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شــورای اســالمی در حوزه انتخابیه 
دماوند و فیروزکوه پس از بررســی شکایت ها 

توسط شورای نگهبان تایید شده است.
خبرنــگار جام جــم فیروزکوه: تا 
تاریخ ۹۸/11/1۲ شــورای نگهبان لیســت 
تایید شــدگان انتخابات دوره یازدهم مجلس 
شورای اســالمی حوزه دماوند و فیروزکوه را 
به شــرح ذیل اعالم کرد. 1- محسن اکبری   
۲- مصطفی خانزادی 3 - سعید درویشی۴- 
شاهرخ رامی ۵- ســید احمد رسولی نژاد ۶- 
نادر رشــیدی ۷- مهدی شیرازی ۸- مجتبی 
صدیق دماوندی ۹- عیسی فرحی 1۰- حسن 
قزوینی 11- سعید محمد نجفی 1۲- علیرضا 
محمدی فر13- کامران نام آور1۴- حســام 
نوحــی 1۵- امراهلل کیام مقــدم 1۶- غالم 

عباس کیانی 1۷- مجتبی گلبازی

 اجرای گروه سرود دانش 
آموزان آموزشگاه  دخترانه 

بنت الهدی فیروزکوه
خبرنگار جام جم فیروزکوه : اجرای 
گروه ســرود دانش آموزان آموزشگاه  دخترانه 
بنت الهدی فیروزکوه بمناسبت پاسداشت سردار 
سرافراز جبهه مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی در نمازجمعه انجام پذیرفت. در مراسم 
عبادی سیاسی  نمازجمعه این مراسم از اجراء و 
نظــم خاص برخوردار بود و از مدیریت ومعاون 
پرورشی دبستان شهید بنت الهدی  وهمچنین 

از دانش آموزان گروه سرود تقدیر و تشکر شد.

فرماندار شهرســتان فیروزکوه از افتتاح 
۹۶ پروژه شهرستان فیروزکوه با اعتبار 1۴۴ 
میلیارد تومانی در دهه فجر سال جاری خبر 
داد و گفت: امسال در ایام دهه فجر سه پروژه 

هم کلنگ زنی خواهد شد

خبرنــگار جام جــم فیروزکوه : 
مهدی یوســفی جمارانی در نشست خبری 
پنج شنبه در تشــریح پروژه های ویژه ایام 
دهه فجر ســال 13۹۸ گفــت: در این ایام 
۹۹ پــروژه صنعتــی، تولیــدی، خدماتی و 

عمرانی در این شهرســتان افتتاح یا کلنگ 
زنی خواهد شــد. برای اجرا و بهره برداری از 
این تعداد پــروژه 1۴۴ میلیارد تومان اعتبار 
هزینه و زمینه اشــتغال 1۴۰۰ نفر ) ۴۰۰نفر 
مستقیم و 1۰۰۰نفر غیر مستقیم( را به طور 

مستقیم و غیر مستقیم فراهم خواهد کرد
وی افــزود: اعتبــار پروژه هــای قابل 
افتتاح ۹۸ میلیارد تومان می باشــد و اعتبار 
ســه پروژه کلنگ زنــی ۴۶ میلیارد تومان 
اســت. همچنین 31 پروژه روســتایی و در 
بخش هــای مرکزی و ارجمنــد با اعتباری 
بالغ بر ۷ میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان افتتاح 
خواهد شــد که از محل ارزش افزوده تامین 

اعتبار شده است
وی در تشــریح پروژه های کلنگ زنی 
دهه فجر امسال به مدول اولیه تصفیه خانه 
فاضــالب شــهری بــا اعتبــاری بالغ بر 
3۰میلیارد تومان اشــاره کــرد و افزود: گاز 
رسانی به روســتاهای درده، پیرده، کدوده، 
کاوده با اعتباری بالــغ بر1۵ میلیارد تومان 
و ایجاد مرکز معاینه فنی خودروی ســبک 
با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی با 
اعتبار یک میلیارد تومان از دیگر پروژه هایی 
هســتند که در دهه فجر امسال کلنگ زنی 

خواهند شد
فرماندار شهرستان فیروزکوه در بخش 
دیگــری از صحبت های خود در تشــریح 
پروژه هــای شــاخصی کــه در دهه فجر 
امســال افتتاح خواهند شــد، تصریح کرد: 
شرکت الیک پارت تولید کننده لنت ترمز با 
اعتباری بالغ بر 3۵ میلیار تومان )۲۰ میلیارد 

تسهیالت از تبصره 1۸ و 1۵ میلیارد تومان 
آورده( که توســط بخش خصوصی انجام 
شده اســت، اشــتغال زایی برای ۲۴۰ نفر 
بصورت مستقیم را فراهم می کند. همچنین 
شرکت نوید تجارت ایستاتیس تولید کننده 
چسب کاغذی با اعتباری بالغ بر 1۲ میلیارد 
تومان، اشتغال برای 11 نفر را فراهم می کند

وی در ادامه بیان داشت: تولیدی آویشن 
فیروزکوه بــا اعتباری بالغ بــر 3میلیارد و 
۵۰۰ میلیــون تومان که اشــتغال برای 1۰ 
نفــر را فراهم خواهد کرد و پروژ ه مســکن 
مهر و افتتاح ۴3۶ واحد مســکونی با اعتبار 
1۷ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومان از محل 
اعتبارات ملی و با اشــتغال ۲۰ نفر همچنین 
مجتمع تجــاری فیروزه با 1۴ واحد تجاری 
با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 3۰۰میلیون 
تومــان از منابــع داخلی بنیاد مســکن که 
اشتغال برای 1۵ نفر را فراهم می کند، افتتاح 
خواهند شــد  جمارانی هم چنین تاکید کرد: 
اجــرای عملیات آبخیــزداری در حوزه آرو، 
سله بن، جلیزجند با اعتباری بالغ بر 3میلیارد 
و 1۰۰میلیــون تومان از منابع ملی توســط  
اداره منابــع طبیعی و پروژه عشــایری بالغ 
بر یک میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان توســط 
فرمانداری از دیگر طرح هایی اســت که در 

دهه فجر امسال بهره برداری خواهند شد.

افتتاح ۹۶ پروژه در فیروزکوه 
با زمینه اشتغال 1400نفر 

بندگی یعنی در کوچه پس کوچه های زندگی دست کسی را بگیری
چــه قدر خوب اســت در این دریای بی کرانــه ی زندگی نگاهمان به 

دست های غریقی باشد که«فریاد بی صدایش« ما را به خود می خواند!
خبرنگار جام جــم فیروزکوه : واحد اکرام و ایتــام کمیته امداد 
شهرســتان فیروزکوه از شــهروندان  دعوت به عمل می آورد تا با حمایت 
یــک نفر از فرزندان نیازمند این نهاد مقدس گره گشــایی از مشــکالت 

خانواده های نیازمند باشید.
چگونگی این حمایت به شــرح ذیل به حضورتان اعالم 

می گردد:
1-این واحد دارای دو طرح اکرام و محسنین می باشد.

۲-اکرام شــامل فرزندانی که پدرشــان فوت نموده، و محســنین به 
فرزندانی گفته می شــود که پدر در این خانــواده بیمار و یا از کار افتاده و یا 

فرزندانی که از خانواده های طالق می باشند.
3-شــما بزرگواران می توانید با ماهیانه مبلغ بین 3۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰ 
تومــان از یک فرزند نیازمند )فرزند معنوی( به صورت یک ســاله حمایت 

نمایید.
۴-بعد از اعالم همکاری شما بزرگواران در خصوص تحت حمایت قرار 
دادن یکی از این فرزندان نیازمند،شــماره کارتی جهت واریز مســتقیم به 
حساب فرزند معنوی به شــما اعالم می گردد. ۵-شما گرامیان می توانید 

بعد از ســه دوره واریز با فرزند معنوی خود مالقات حضوری داشنه باشید و 
از نزدیک مشکالت خانواده را رویت فرمایید. ۶-شما بزرگواران می توانید 
کمک های غیر نقدی نیز به این فرزندان نیازمند داشته باشید)پوشاک،لوازم 

التحریر،اثاثیه منزل،سبد ارزاق و ... (
۷-در صورت اعــالم آمادگی و ارائه نظرات و پیشــنهادات می توانید 
بــا واحد اکرام ایــن اداره خانم محمدی نیا با شــماره های ۷۶۴۰۰۰۰۵ و 

۷۶۴۴۷۵۷۰ تماس حاصل فرمایید.
*بخشــنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد قلب 

بزرگ می خواهد.
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید
حافظز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها

یادداشت

دور انداختن ته ســیگار 
اشتباه بزرگی است

فیلتر سیگار حاوی فلزات سنگین و ترکیبات 
بسیار سمی با غلظت باالست.سیگاری هایی که 
ته ســیگار خود را دور می اندازند ساالنه بیش از 
یک تن آرســنیک وارد چرخــه حیات میکنند.

پژوهشــگران دانشگاه ســن دیه گو در امریکا 
هشدار میدهند که انداختن ته سیگار درون آب 
و به خطر انداختن سالمت ماهی ها خطر بزرگی 
برای ســالمت تمامی چرخه ی حیات به شمار 
می آید.ماهی ها حساس ترین جانداران چرخه 
ی حیات هســتند. در دانش اکولوژی،سالمت 
ماهی ها شاخص برای سالمت زیستی چرخه 
ی حیات محســوب می شــود.به عبارت ساده 
تر اگر ســالمت ماهی ها به خطر افتد سالمت 
تمامی جانــداران کره ی زمین در خطر خواهد 
بود.حتی فیلتر سیگار دود نشده هم موجب مرگ 
ماهی ها می شود. مواد شیمیایی که از آن ها برای 
تهیه فیلتر استفاده شده است به اندازه ی کافی 
مضر هستند.پژوهشگران اکولوژی از مدت ها 
پیش میدانستند که دود ته مانده سیگار به حیات 
میکرو ارگانیسم های آب آسیب می زند تا جایی 
که حتی در برخی موارد،گونه هایی از این میکرو 
ارگانیســم ها که از حلقه های نخســت چرخه 

حیات به شمار می آیند نابود می شوند.

 آزادی 12 زندانی به دستور 
دادستان فیروزکوه

خبرنگار جام جم فیروزکوه: با دستور 
دادســتان فیروزکوه در ایام فاطمیه 1۲ زندانی 
دادسرای این شهرستان که در زندانهای دماوند 
وتهــران دوره حبــس خــود را می گذراندند با 
مرخصی منتهی به آزادی این افراد موافقت  وبه 

آغوش خانواده باز گشتند 

  فائزه جلیل 
خانی

خبرنگار جام 
جم فیروزکوه

چند خط خبر

*در اولیــن روز  از ایام اهلل دهه فجر جمعی 
از مســئولین ادارات ودانش آموزان ،  نیروهای 
نظامی و انتظامی، بســیجیان، شهر ارجمند با 
حضور  بر مزار شــهدای  گمنام وشهدای شهر 
ارجمند  به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند .

*برپایی ایستگاه صلواتی پایگاه مقاومت 
بســیج امام حسین )ع( به مناسبت یادبود ورود 

امام خمینی )ره( به کشور
*نشســت اعضای شورای اســالمی با 
شهردار و بررسی مسائل و مشکالت شهری به 
ویژه آغاز برنامه ریزی پروژه پل معبر 1۸ متری

 * واژگونــی یــک دســتگاه تریلرحامل 
ســوخت گاز مایع در محور فیروزکوه-تهران  

یک فوتی و پنج مصدوم برجای گذاشت 
بــا توجه بــه انفجار تریلر متاســفانه یک 
دســتگاه کامیون و یک دستگاه خودرو سمند 

عبوری دچار حریق شدند.

دیدار رئیس بنیاد شهید 
فیروزکوه با جانباز 7۰ درصد 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فیروزکوه 
با جانبــاز ۷۰ درصد، محمد عامری، در تهران 

دیدار نمود.
خبرنگار جــام جــم فیروزکوه: 
غالمرضــا نیکدل با حضــور در منزل محمد 
عامری، جانبــاز ۷۰ درصد این شهرســتان 
از ایشــان دیدار و عیادت نمود.گفتنی اســت 
جانباز محمد عامری مدتی اســت که در بستر 
بیماری می باشــد.در این دیدار نیکدل با بیان 
اینکه شــهدای گرانقدر و جانبــازان عزیز از 
ارزشمندترین ســرمایه های خود برای حفظ 
ارزش های نظام مقدس جمهوری اســالمی 
گذشتند افزود: خدمت به انسان هایی که برای 
حفظ دین و انقالب از خود گذشــتگی کرده و 
جان خود را فدا نمودند، بســیار ارزشمند است 
و همه ی مســئولین می بایست نسبت به این 
موضوع احســاس وظیفه نماینــد.وی بیان 
داشت:جانبازان ۷۰ درصد باتحمل سختی ها 
و محدودیت های جسمانی وحرکتی. خستگی 

وناامیدی را خسته وناامید کرده اند.

جانشین فرمانده ســپاه ناحیه فیروزکوه در 
جمع خبرنگاران به مناســبت ایام اهلل دهه فجر 
از برگزاری مراســم چهلم شهید سپهبد قاسم 

سلیمانی در این شهرستان خبر داد
خبرنگار جام جم فیروزکوه : محمد 
حیدری منش، جانشین فرمانده سپاه فیروزکوه، 
در جمع خبرنگاران این شهرستان به مناسبت 
ایــام اهلل دهه فجر گفت: ۴۰ ســالگی انقالب 
اسالمی با بیانیه گام دوم همراه بود که چراغ راه 
و کلیدی برای فتح آینده اســت؛ در این بیانیه با 
اشاره به مشکالت و سختی های ابتدای انقالب، 
فتوحات و توســعه امروز انقالب اسالمی بیان 
می شود؛ دکترین ایدئولوژیک انقالب اسالمی 
بر اســاس بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی 
مشخص شده اســت و تمام عناصر جمهوری 
اسالمی باید تالش کنند تا به این سمت حرکت 

کنیم
جانشــین فرمانده سپاه فیروزکوه با اشاره به 
برنامه ها و فعالیت های این مجموعه در ایام اهلل 

دهه فجر، تصریح کرد: بخشی از برنامه های ما 
معطوف به برگزاری نشست هایی با محوریت 
تبییــن دســتاوردهای انقالب اســالمی و 
روشنگری پیرامون خباثت و فتنه انگیزی های 
دشمن علیه کشور است؛ این نشست ها در سطح 
پایگاه ها، مســاجد، حســینیه ها و مکان های 
مختلف برنامه ریزی شده است؛ بحث نواختن 
زنگ انقالب در ســطح مدارس شهرستان را با 
همکاری اداره آموزش و پرورش شهرســتان را 
در برنامه خود داریم؛ برنامه های مختلف برای 
زمان ورود حضــرت امام به میهن و هم چنین 
پیروزی انقالب اســالمی توسط بسیج دانش 
آموزی تدارک دیده شــده است از جمله برنامه 
مشاعره در ســطح مدارس ویژه دانش آموزان 
طراحی شده است؛ هم چنین برنامه فرهنگی در 
قالب هشتگ من سلیمانی هستم توسط بسیج 
دانش آموزی با محوریت برنامه های فرهنگی 
مختلف اعم از ســرود، تئاتر، دل نوشته، مقاله و 

غیره در سطح مدارس برگزار می شود. 

وی با اشــاره به کانون آینده ســازان اذعان 
داشــت: این کانون با هدف ایجــاد کادر تراز 
انقالب برای آینده انقالب اسالمی و روشنگری 
برای جوانان انقالب تشکیل شده است که این 
کانون در روزهای ابتدائی ایام اهلل دهه فجر با امام 
جمعه شهرستان دیدار خواهند داشت؛ برنامه هم 
اندیشی در سطح اقشار مختلف بسیج طراحی 
کردیم که از جمله هم اندیشی بسیج عشایر در 
قالب نقش عشایر در انقالب اسالمی، نشست 
کانون بســیج مهندسین عمران و صنعت، هم 
اندیشی اعضای بسیج مهندسین کشاورزی با 
محوریت تبیین دســتاوردهای طرح همگام با 
کشاورز برگزار می شود؛ قابل کر است که طرح 
همگام با کشــاورز با هدف مشاوره و کمک به 

کشاورزان شکل گرفته است.
 حیــدری منش در ادامه افزود: مســابقات 
کتابخوانــی با محوریــت کتاب های مرتبط با 
سیره شــهدا در ســطح حوزه ها و پایگاه های 
بسیج محالت برگزار می شود؛ یادواره شهدای 
دانش آموز با عنوان »شــهدا الله های روشن« 
با همــکاری اداره آموزش و پــرورش برنامه 
ریزی شــده اســت؛ هم چنین گلبــاران مزار 

شــهدا با همکاری مجموعه هــای مختلف 
انجام خواهد شــد؛ نشست ارکان شجره طیبه 
صالحین در این ایام برگزار خواهد شــد که در 
طول ســال مواضع انقالب اسالمی و گفتمان 
انقالب را تبیین می کنــد. وی هم چنین بیان 
اشت:در این ایام میز خدمت جهادی با محوریت 
حضور بسیج کارمندان شهرستان برگزار خواهد 
شــد؛ کارمندان و مدیران شهرستان با حضور 
در محله های اســالمی و روستاهای مختلف 
شهرستان به خدمت رسانی و پاسخگویی نسبت 
به دغدغه هــای مردم اقدام می کنند؛ قطعاً این 
اقدام خیرات خوبی را در راستای رفع مشکالت 
مردم به همراه خواهد داشت؛ محله های اسالمی 
طرحی است که از ابتدای امسال در سپاه استان 
تهران برنامه ریزی شــده است و در این راستا 
ســه محله شامل محله اســالمی شهرک آل 
یاسین، محله اسالمی مســجد سی و خیابان 
تختی، محله اسالمی امام حسین با محوریت 
شهرک ایثار و جاده قدیم تعیین شده که با هدف 
تشخیص مطالبات مردمی است و شورای محله 
در موضوعات مختلف اعم از بهداشتی، امنیت، 
فرهنگی و غیره اعضایی را دارد و اینها به دنبال 

مطالبه مردمی و رفع مشــکالت مردم و بهره 
گیری توان محله است. 

وی اظهار کرد مراســم چهلم شهید سپهبد 
قاســم ســلیمانی را در روز ۲۰ بهمــن ماه در 
مسجد جامع شــهر فیروزکوه برگزار می کنیم 
که با ســخنرانی فرمانده ســپاه استان تهران 
انجام می شود؛ در این مراسم راه، اهداف و آینده 
انقالب اسالمی بر اساس رویکرد انقالبی این 
شهید بزرگوار تبیین خواهد شد؛ هم چنین ویژه 
برنامه هایی برای تجلیل از پیشکسوتان عرصه 
جهاد و شــهادت داریم چون ایــن نهادی که 
امروز در قالب دستاورد انقالب اسالمی فعالیت 

می کند ثمره ایثارگری این عزیزان است
محمد حیدری منش در پاســخ به ســوال 
خبرنگاران در خصــوص انتخابات تاکید کرد 
اصلح تاکید شــود؛ در این راســتا نشست های 
بصیرتی را بــا محوریت تبیین انتخاب اصلح و 
شــاخص های انتخاب اصلح بر اساس فرامین 
مقام معظم رهبری برنامه ریزی شــده است تا 
روشــنگری در این امر انجام شود و فضای فته 
انگیز در جامعه از بین برود و هم چنین به مرم در 

جهت انتخاب اصلح کمک کند.

مطالبات مردمی از جمله اهداف 
طرح محله های اسالمی است 

تشریح گزارش عملکرد نیمسال اول 13۹8 )درآمد-هزینه( شهرداری فیروزکوه 

شــهردار فیروزکــوه در گفتگویی بــا خبرنگار 
روزنامــه نســبت بــه بیــان و تشــریح گــزارش 
عملکــرد مالــی )درآمد و هزینه( مربــوط به 6 ماه 
نخســت ســال 1398 شــهرداری اظهار داشت: 
بودجــه مصوب ســال جــاری شــهرداری معادل 
163/000/000/000 ریــال بــوده کــه در 6 
ماه نخســت بــا در نظر گرفتن شــرایط اقتصادی و 
مجوزات صادره و ... مبلغ 69/215/131/648 
ریــال برابر کدهــای درآمدی وصول و برابر ســر 

فصل های مربوطه هزینه گردید.
دکتــر جعفــر پــرج همچنیــن بیان داشــت که 
میــزان درآمد وصولی نیمســال اول ســال جاری 
در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال گذشــته که 
52/957/949/957  ریــال بــوده بــه میزان 
16/257/181/692  ریــال افزایــش درآمد 

مشاهده گردید.
میــزان  از  اینکــه  بیــان   بــا  وی  
69/215/131/648  ریــال وصولی حدود 48 
درصــد  بــه مبلــغ 36/067/145/193  ریال 
از شــهروندان بابــت عوارضــات محلــی و صدور 
مجوزات ســاختمانی وصول گردید و بقیه وصولی 
از ســایر منابــع بــوده و همچنیــن شــهرداری بر 
اساس سرفصل بودجه در سه آیتم اداری بمبلغ 
12/123/025/754 ریال خدمات شــهری به 
مبلــغ 29/279/679/850  ریــال و عمرانی به 
مبلغ  22/812/713/924 ریال هزینه داشته 

است.
شــهردار فیروزکوه در ادامه اظهار داشــت: با 
عنایت بــه آیین نامه مالی شــهرداری ها گزارش 
عملکرد 6 ماهه شــهرداری در موعد مقرر تقدیم 
شــورای شهر گردید واعضاء  شورا هم با برگزاری 

جلســات متعدد کارشناسی نســبت به بررسی و 
تصویــب گزارش اقدام نموده انــد و پروژه های 
عمرانی در سال جاری هم عمدتا شامل موارد ذیل 

می باشد:
   1- تکمیــل و اجــراء واحدهای تجاری شــهرک 

مخابرات.
   2- تکمیــل فاز 1 و اجــرا و تکمیل فاز2 پارک 

خلیج فارس فضای مقابل شهرداری.
   3-تکمیل بلوار و اجرای زیرســازی و آسفالت 
و جــدول گــذاری انتهــای خیابان شــهید فامیلی 
)مسکن مهر( به همراه اجرای سیستم روشنایی.

   4-اجــرای فاز اول ســاماندهی پله های جاده 
تندرســتی.    5-اجرای فاز اول اگو کوهسار جهت 
جمع آوری آبهای ســطحی شهرک کوهسار واقع در 

سه راه شهرک.
   6- پروژه ســنگ فرش پیاده رو خیابان تنگه 
و ســاماندهی آبشــار صخره ای به همــراه اجرای 

سیستم روشنایی. 
   7-اجــرای زیرســازی و آســفالت الین کندرو 
مقابل بیمارســتان امام خمینی )ره( جهت تکمیل 

میدان امیری فیروزکوهی.
   8- احداث دیوار حائل سنگی نهر کنگرخانی.

   9- اجرای پروژه پیاده روسازی سطح شهر.
   10- اجــرای ادامه طرح جدول گذاری ســطح 

شهر.
   11-اجرای آسفالت سطح شهر.

   12-انجام درزگیری آســفالت ســطح شــهر و 
شهرک.

   13- ســاماندهی پارکها و فضای ســبز ســطح 
شهر.

   14-انجام عملیات الیروبی نهر رودخانه وسط 
شهر.

   15- ادامــه پــروژه مجتمع تجاری شــهرک در 
خیابان پاسداران.

دکتــر پــرج در پایــان با بیــان این نکتــه اظهار 
داشــت: در دوره مالی یاد شــده 66 فقره پروانه 
ســاختمانی، 20 فقره تمدید پروانه ساختمانی، 5 
فقره گواهی عدم خــاف و 38 فقره گواهی پایان 

کار ساختمانی صادر گردیده است.

با توجه به افزایش هزینه ها؛
پروژه های شهرداری متوقف نشده است

شــهردار فیروزکــوه گفت: با وجــود افزایش 

هزینه ها در تمام بخش ها، پروژه های شــهرداری 
نه تنها متوقف نشده بلکه پروژه های جدیدی هم 

تعریف شده و در حال انجام است.
خبرنگار جام جم فیروزکوه : جعفر پرج، شهردار 
فیروزکــوه، در خصــوص پروژه های شــهرداری 
این شهرســتان گفت: در طول 2 ســال گذشته و 
ســال جاری حتی یک ریال از محــل تملک دارایی 
به شــهرداری پرداخت نشــده و با وجود افزایش 
هزینه ها در تمام بخش ها، پروژه های شــهرداری 
نه تنها متوقف نشده بلکه پروژه های جدیدی هم 

تعریف شده و در حال انجام است
وی با اشــاره به مبلغ بودجه سال 98 به میزان 
16 میلیــارد و 300 میلیــون تومان، تصریح کرد: 
در 6 ماه اول سال، 6 میلیارد و 920 میلیون تومان 
از بودجه امسال محقق شده که بر مبنای تجربیات 
سنوات گذشــته عقب افتادگی مبالغ پیش بینی 
شــده در ماه های آخر سال وصول و تحقق خواهد 

یافت.
پرج با اشاره به روند افزایش بودجه شهرداری 
در 7 سال گذشته از سال 92 تا سال 98، افزود: 
شهرداری را در شهریور ماه سال 92، با 5 میلیارد 
و 100 میلیــون تومــان بدهی شناســایی شــده 
تحویــل گرفتم که بودجه محقق شــده آن ســال 
شــهرداری حــدود 6 میلیارد تومان بــود و میزان 
بدهی در مقایســه با رقــم بودجه و توان درآمدی 
شــهر، بســیار چشــمگیر بود. بدهی شــهرداری 
در ســال 92 مربــوط به دارایــی، تأمین اجتماعی، 
اشخاص حقیقی و حقوقی و پیمانکاران بوده است 
و برخی احکام قضایی مربوط به سنوات گذشته در 
طول سال های اخیر شناســایی و شهرداری آن را 

پرداخت نموده و یا در حال پرداخت است
وی ضمــن تصریــح بــر تخصیص تقریبــا برابر 
بودجــه شــهرداری به مــوارد عمرانــی و خدمات 
شــهری و اداری در طــول ســال های گذشــته، 
یــادآور شــد: در ســال های 92، 93 و 95 مبالغی 
از اعتبارات تملک و دارایی توســط کمیته برنامه 
ریزی شهرســتان و اســتانداری برای پروژه های 
ایمنی معابر و فضای ســبز به شهرداری اختصاص 
یافت و در طول ســه سال اخیر هیچ گونه اعتباری 
از این منابع نداشــتیم و بودجه شهرداری بیشتر 
از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض محلی تأمین 

شده است.
این مقام مسئول به روند کاهش ساخت و ساز 

در شــهر اشــاره و تأکید کرد: با وجود تســریع در 
زمان صــدور مجوزات با راه اندازی اتوماســیون 
اداری و بهینه سازی فرآیندها، به دلیل افزایش 
قیمــت مصالــح و هزینه تمام شــده ســاختمان، 
ســاخت و ســاز در شــهر فیروزکوه از سال92 تا 
98 در مقایســه با ماه های گذشته و مدت مشابه، 
همانند سایر شهرهای کشور کاهش داشته است 
شهردار فیروزکوه با اشاره به افزایش هزینه در 
تمام بخش ها و عدم توقف پروژه های شهرداری، 
تأکیــد کرد: با وجود افزایــش هزینه ها به عنوان 
نمونــه هزینــه خریــد، لکه گیــری، زیرســازی و 
روکش آســفالت هر متر مربع نسبت به سال 92، 
به صورت تقریبی 3٫2 برابر، هزینه اجرای دیوار 
ســنگی، 5 برابر، هزینه اجــرای نهر با جداول 50 
در 50، 1٫9 برابر، هزینه اجرای پیاده رو سازی و 
کفپوش، 3 برابر و هزینه حقوق و مزایای ماهیانه 
پرســنل به طــور متوســط، 3٫2 برابر، ســال 98 
نســبت به ســال 92، افزایش داشته و این روند 
افزایش هزینه ها با افزایش سطح بودجه ساالنه 

شهرداری تطابق نداشته است.
وی در ادامــه بــه تشــریح برخــی اقدامــات 
شــهرداری پرداخــت و بیان کرد: ســرانه فضای 
ســبز از 8٫2 متر مربع در ســال 92، به 13٫2 متر 
مربــع در ســال 98 افزایش پیدا کــرده و تعداد 
پارک های ســطح شــهر از 15 مورد بــه 23 مورد، 
میزان استفاده از آبیاری تحت فشار از 0 کیلومتر 
بــه 12 کیلومتر و میزان تکثیر قلمه گل و گیاه در 
مرکز تولیدات گیاهی شهرداری از 50 هزار مورد 
به 80 هزار مورد در ســال 98 رســیده است پرج 
هــم چنین عنوان کرد: بیش از 40 هزار متر مربع 
از اراضــی جهت اجرای طرح تعریض و بازگشــایی 
معابــر از ســال 92 تا نیمســال اول 1398 تملک 
شده که اکثرا مربوط به معبر مهارت جنب ساختمان 
آمــوزش فنی و حرفــه ای، معبر شــهید فامیلی و 
ارتبــاط دهی به دانشــگاه پیام نور و شــهرک های 
مسکونی کوهسار و ولیعصر )عج(، معبر 18 متری 
جنب درمانگاه قدیم شهر و تصرفات اراضی جهت 
اجــرای پروژه میــدان امیــری فیروزکوهی بوده 
اســت. این میزان از تملک اراضی در مقایســه با 
ادوار گذشــته شهرداری بی ســابقه و نکته مهم 
این اقــدام عدم طرح پرونــده در محاکم قضایی 
و تحصیل و تملک امــاک، عمدتا با توافق طرفین 
بود وی در ادامه به احداث پارک ها و توســعه آن، 

زیبا سازی و احداث آبشار صخره ای، اجرای آبنما، 
احــداث میــدان امیری فیروزکوهی، زیر ســازی 
و آســفالت خیابان شــهید فامیلی، ســاماندهی و 
احداث بازار روز، تکمیل ســاختمان شــهرداری و 
شورای اسامی شهر، تعویض 85 دستگاه تاکسی 
فرســوده و تخصیــص 400 حلقــه الســتیک به 
تاکســی داران و ... به شهردار فیروزکوه با تأکید 
بر اینکه پیشنهادات سازنده را با جان و دل پذیرا 
خواهیم بود، گفت: شــهرداری ها در بیش از 36 
موضوع کاری و 5 سرفصل اصلی در سطح شهرها 
انجــام وظیفه می کنند و این گســتردگی قطعا کم 
و کاســتی هایی را در بــر خواهد داشــت و از همه 
مهم تر اخذ عوارضات از شــهروندان درصدی از 
نارضایتی در بین شهروندان خواهد داشت که از 
تمامی ادارات و شــهروندان درخواست می گردد 
در صورت مشــاهده هرگونه مشــکل و نارسایی، 

موارد را به ما اباغ نمایند.

تخفیفات جدید عوارض شــهرداری فیروزکوه 
به مناسبت دهه فجر

جعفر پرج شــهردار فیروزکوه اظهار داشت: به 
مناســبت ایام اهلل دهه مبارک فجر، کلیه مودیان 
و شــهروندان فیروزکوه می توانند جهت دریافت 
تخفیف ویــژه عوارض های محلــی از دوازدهم تا 
پایان بهمن ماه به واحد درآمد شــهرداری مراجعه 

نمایند.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری و شــورای 
اسامی شــهر فیروزکوه، وی همچنین بیان نمود: 
افــرادی که در ســنوات گذشــته بابــت بدهی و 
عوارض به شــهرداری چک ارائه نموده و تاکنون 
موفق به تأمین و پرداخت مبلغ چک نشده اند هم 

میتوانند از مزایای این طرح برخوردار شوند.
شــهردار فیروزکــوه در ادامه ضمن تصریح بر 
نهــاد عمومی غیردولتی بودن شــهرداری و تأمین 
منابــع ارائــه خدمــات بــه شــهروندان از طریق 
خودگــردان و وصــول عوارض هــای محلی، اظهار 
داشت: امیدواریم شهروندان خوب فیروزکوهی 
با مشارکت خود در توسعه شهر سهیم باشند چرا 
که انجام و اجرای فعالیت های شــهرداری همچون 
جدول گذاری، آســفالت، تجهیز و توســعه فضای 
سبز و پارک ها، تکمیل مجتمع تجاری، پل معبر 18 
متری و ... با مشــارکت همه جانبه شــهروندان در 

پرداخت به موقع عوارض، میسر خواهد بود.

ترقی؛ سکاندار شبکه بهداشت فیروزکوه 
مراســم تودیع و معارفه سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
فیروزکــوه بــا حضور دکتر بهــادری معاون امور بهداشــتی 
دانشــگاه،دکتر جانبازی معاون حراســت دانشگاه،دکتر بنداد 
کرمانی سرپرســت ســابق ،دکتر رجب ترقی سرپرست جدید 
شــبکه بهداشــت و درمان فیروزکوه،دکتر طهماسبی معاون 
بهداشــتی شــبکه و مســئولین و پرسنل شــبکه بهداشت و 
بیمارســتان امام خمینی)ره(  در محل سالن اجتماعات شبکه 

بهداشت و درمان فیروزکوه برگزار شد.
بهادری معاون امور بهداشــتی دانشگاه قدردانی از زحمات 

ســاله دکتر بنداد کرمانی در دوران تصدی شــبکه بهداشت و 
درمان فیروزکوه و معرفی مهدی رجب ترقی بعنوان سرپرست 
جدید شبکه و آرزوی موفقیت برای ایشان اظهار امیدواری کرد 
با هماهنگی، همکاری و تعامل بین بخشــی و خارج بخشــی 
و به بوجــود آوردن محیطی مطلوب برای کار ، شــاهد ارتقاء 
شاخص های بهداشتی و رضایتمندی ارباب رجوع بیش از پیش 

باشیم.
دکتــر بنداد کرمانی ضمن بیان خالصه ای از عملکرد های 
شاخص شبکه بهداشت و درمان در طی این چندسال، از زحمات 

و تــالش همکاران خود در این مدت قدردانی نمود و برای دکتر 
رجب ترقی آرزوی توفیق و ســربلندی کرد.مهدی رجب ترقی 
سرپرست جدید شبکه بهداشت ودرمان نیز ضمن معرفی خود 
اظهار داشــت:  در راســتای حفظ تأمین و ارتقاء شاخص های 
ســالمت مردم شریف شهرســتان فیروزکوه از هیچ کوششی 
دریغ نخواهم کرد.در پایان مراســم تودیع و معارفه ، ابالغ دکتر 
مهدی رجب ترقی توسط معاون امور بهداشتی دانشگاه بعنوان 

سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان به وی تقدیم شد.
الزم به ذکر است دکتر بهادری در حاشیه این مراسم از مرکز 

خدمات جامع ســالمت شــهدای ۷ تیر و ساختمان جدید ستاد 
شبکه بهداشت و درمان نیز بازدید به عمل آورد.


