
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

غالمرضا نیکدل: ترویج فرهنگ شهادت، یعنی زنده نگه داشتن مفهوم ایثار بخشدار فیروزکوه: نصب دوربین مدار بسته، در دستور کار دهیاران

www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

عرضه مستقیم 
محصوالت کشاورزی با 

هدف کاهش قیمت

احداث بنای مجاز با 
رعایت اصول فنی برای 

روستائیان

 انتخابات  پنجمین
  دوره مجامع 

42 هالل احمرفیروزکوه  2

4

 ساماندهی مسیر خطوط لوله نفت
 در فیروزکوه

شهردار:

اکبر اسفندیار:حید ر قاسم زاده: ابوالفضل جعفری:

شــهردار فیروزکوه، از ســاماندهی و نصب تأسیسات و سازه های سبک در محدوده مسیر عبور خطوط لوله نفت 
در شــهر فیروزکوه جهت ایجاد مکانی برای تفریح و تفرج شهروندان خبر داد.

جام جم فیروزکوه :جعفر پرج، با اعالم این خبر، اظهار داشت: با هماهنگی مدیریت خطوط لوله و مخابرات 
نفت شــمال کشور واقع در ساری، مســیر عبور تجهیزات و تأسیسات متعلق به اداره یاد شده در شهر فیروزکوه، 
توســط شهرداری ساماندهی خواهد شــد. وی در ادامه بیان داشت: تجهیزات و تأسیســات نفتی از دو منطقه 
مســکونی شهرک کوهسار و شــهرک ولیعصر )عج( عبور نموده و در حال حاضر به خاطر تخلیه زباله و پسماند 

ســاختمانی، جلوه و منظر نامناسبی را ایجاد نموده است. ...

مجلس یازدهم 
انقالبی و تاثیر گذار 
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بیمه روستایی؛ امتیازی 
2در اختیار کشاورزان 



ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان فیروزکوه از عرضه مستقیم 
محصوالت کشاورزی در راستای حذف واسطه و کاهش قیمت 

خبر داد.
مستقیم  عرضه  از  جعفری،  ابوالفضل  فیروزکوه:  جم  جام 
محصوالت کشاورزی شرکت تعاونی کشاورزان فیروزکوه خبر داد 

و گفت: مرکز عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی شرکت تعاونی 
کشاورزان فیروزکوه واقع در ابتدای جاده فیروزکوه به تهران در 
راستای حذف واسطه و کاهش قیمت، مبادرت به خرید مستقیم 
محصوالت کشاورزی از جیرفت استان کرمان نموده است. وی 
در ادامه افزود: این محصوالت شامل پیاز ، گوجه، سیب زمینی، 

خیار، سیر تازه، ملون و هندوانه است  که قیمت عرضه به صورت 
عمده برای میوه فروشی ها و قیمت خرده برای مصرف کنندگان 
کمتر از قیمت میدان میوه و تره بار تهران عرضه می گردد؛ این 
اقدام در جهت کاهش قیمت محصوالت کشاورزی و رفاه حال 

شهروندان انجام می شود.

ابوالفضل جعفری:  عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی با هدف کاهش قیمت

بخشدار فیروزکوه عنوان کرد: 
نصــب دوربیــن مــدار بســته 

ــاران ــتور کار دهی در دس

بخشدار مرکزی فیروزکوه گفت: همکاری و تعامل 
میان دهیاران و شوراها با نیروهای انتظامی حائز 
به  از تالش های  اهمیت است که ضمن سپاس 
عمل آمده، این تعامل و همکاری باید افزایش یابد.

حسینی،  اله  روح  سید  فیروزکوه:  جم  جام 
در نشست رئیس پاسگاه حبله رود، در خصوص 
اهمیت و نقش بنیادین امنیت در روند و فرایند 
توسعه و تعالی جامعه گفت: امنیت یکی از نیازهای 
اصلی زندگی جوامع است؛ سربلندی، عزت و امنیت 
امروز کشور ما مرهون ایثار، مقاومت، پایداری و 
تالش های شبانه روزی نیروهای نظامی و انتظامی 
است.وی نیروی انتظامی را نماد اجرای قانون و 
بازوی اجرایی نظام دانست و اظهار داشت: نیروی 
تامین  و  امنیت  و  نظم  استقرار  وظیفه  انتظامی 
آسایش مردم و مقابله با آسیب های اجتماعی و 
وظایف تعریف شده در چهارچوب قانون را بر عهده 
دارد که با توجه به حجم باالی روستاهای این 
بخش و پراکندگی آنها نیاز به همراهی و همکاری 
مرکزی  بخشدار  می باشد.  دهیاران  و  شوراها 
فیروزکوه تاکید کرد: در این راستا همکاری و تعامل 
میان دهیاران و شوراها با نیروهای انتظامی حائز 
اهمیت است که ضمن سپاس از تالش های به 
عمل آمده، این تعامل و همکاری باید افزایش یابد.

این مقام مسئول همچنین افزود: برای امنیت بیشتر 
روستاها نصب دوربین های مدار بسته در دستور کار 
نشست  این  پایان  است.در  گرفته  قرار  دهیاران 
رئیس پاسگاه حبله رود نیز مباحثی پیرامون برخورد 
با اتباع خارجه غیر مجاز، سرقت ها و دستگیری 

سارقین مطرح نمود.

مســیرخطوط  ســاماندهی  
ــوه ــت در فیروزک ــه نف لول

نصب  و  ساماندهی  از  فیروزکوه،  شهردار 
تأسیسات و سازه های سبک در محدوده مسیر 
عبور خطوط لوله نفت در شهر فیروزکوه جهت 
شهروندان  تفرج  و  تفریح  برای  مکانی  ایجاد 

خبر داد.
خبر،  این  اعالم  با  پرج،  :جعفر  فیروزکوه 
خطوط  مدیریت  هماهنگی  با  داشت:  اظهار 
در  واقع  کشور  شمال  نفت  مخابرات  و  لوله 
ساری، مسیر عبور تجهیزات و تأسیسات متعلق 
توسط  فیروزکوه،  شهر  در  شده  یاد  اداره  به 
ادامه  در  شهرداری ساماندهی خواهد شد. وی 
از دو  نفتی  تأسیسات  بیان داشت: تجهیزات و 
شهرک  و  کوهسار  شهرک  مسکونی  منطقه 
به  در حال حاضر  و  نموده  )عج( عبور  ولیعصر 
خاطر تخلیه زباله و پسماند ساختمانی، جلوه و 
منظر نامناسبی را ایجاد نموده است. وی افزود: 
و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  تأکیدات  با 
پیگیری های مکرر شهرداری در سنوات گذشته 
مقامات  و  مسئولین  طریق  از  اخیر  روز  چند  و 
اداره خطوط لوله و مخابرات نفت شمال کشور، 
موافقت گردید با نظارت کارشناسان و همچنین 
فاز  حفاظتی،  و  ایمنی  موارد  و  الزامات  رعایت 
شهرک  محدوده  در  ساماندهی  طرح  نخست 
گردد.  اجرا  شهرداری  توسط  )عج(  ولیعصر 
شهردار فیروزکوه در پایان با اشاره به چگونگی 
اجرای این طرح خاطر نشان کرد: با اجرای فاز 
نخست طرح یادشده در سال جاری، با پاکسازی 
و نصب تأسیسات و سازه های سبک در محدوده 
مورد نظر، مکانی برای تفریح و تفرج شهروندان 

ایجاد خواهد شد.

خبرخبر
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مجمع تعاونی دهیاران بخش مرکزی به ریاست بخشدار مرکزی و با حضور 
نماینده اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دهیاران بخش مرکزی جهت انتخاب 
اعضای هیئت مدیره تعاونی دهیاران بخش مرکزی در محل سالن جلسات 

بخشداری مرکزی برگزار شد.
جام جم فیروزکوه: در این مجمع سید روح اهلل حسینی، بخشدار مرکزی، 
ضمن قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره سابق شرکت تعاونی دهیاران، 
گفت: از نظرات و دیدگاه های نخبگان و صاحبنظران در تعیین هر چه بهتر 
افزود:  وی  نمایید.  استفاده  دهیاران  تعاونی  گذاری های  سیاست  و  اهداف 
ساماندهی امور مربوط به روستاها و ورود تعاونی برای اجرای صحیح و دقیق 
پروژه عمرانی و ساماندهی پسماند و نیروها از اهم وظایف این تعاونی می باشد.

سید روح اهلل حسینی همچنین خاطر نشان کرد: بیمه روستایی یکی از امتیازاتی 

است که در اختیار روستائیان قرار گرفته است که آنها می توانند با پرداخت 
مبالغی اندک به صورت ساالنه از مزایای بازنشستگی و ازکارافتادگی، فوتی، 
مستمری بازماندگان و انتقال سابقه استفاده نمایند لذا این مهم باید مورد توجه 
دهیاران و تعاونی دهیاران قرار گیرد.بخشدار مرکزی در ادامه اذعان داشت: 
دهیاران می توانند افراد بی بضاعت یا سرپرستان خانوار در روستا را شناسایی 
و نسبت به پرداخت حق بیمه آنها با مصوبه شورا و تاییدیه کمیته انطباق با 
هماهنگی مسئول امور شوراها و دهیاری های بخش مرکزی اقدام نمایند.

گفتنی است پس از برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره و دریافت آرای 
مأخوذه آقایان عزیزاله ابوحمزه، محمد حسین رحیمی، مهدی درویشی، مهدی 
کمندی و محمود کریمی با کسب بیشترین آرا به عنوان اعضای هیئت مدیره 

و آقای قنبر حسینی به عنوان بازرس انتخاب گردید.

بیمه روستایی؛ امتیازی در اختیار کشاورزان 

فیروزکوه  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
جم  جام  روزنامه  خبرنگار  با  تلفنی  گفتگوی  در 
فیروزکوه اظهار کرد: در تاریخ بیست وسوم خرداد 
سال جاری و همزمان در سراسر کشور  پنجمین 
و  احمر  هالل  جمعیت  مجامع  انتخابات  دوره 
شورای  اعضای  وانتخابات  شهرستانها  مجامع 

اجرایی وبازرسان  برگزارخواهد شد.
اطالعیه  طبق  گفت:  ادامه  در  اسفندیار  اکبر 
سراسری برگزاری انتخابات و چگونگی ثبت نام 
نامزدهای شورای اجرایی و بازرسین شهرستان ها 

از 9 تا 10 اردیبهشت آغاز گردید.
نامزدهای شورای اجرایی و بازرسین از 11 تا 17 
اردیبهشت 99 فرصت داشتند تا براساس تبصره 2 
اجرایی  بند 11دستورالعمل  و  نامه  آیین  ماده 23 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
ستاد اجرایی شهرستان و حراست بر اساس ماده 
به  اردیبهشت   18 از  نامه  آیین   16 ماده  و   24
مدت یک هفته فرصت دارند تا وضعیت نامزدها 
به لحاظ دارابودن شرایط عمومی و اختصاصی را 

بررسی کرده و نتیجه را به نامزدها اعالم کنند. بر 
این اساس نامزدهای معترض به رد صالحیت خود 
از 25 تا 27 اردیبهشت اعتراض خود را به صورت 
شهرستان  انتخابات  بر  نظارت  هیات  به  مکتوب 
اول  تا  اردیبهشت  از 28  این هیات  و  کنند  ارائه 
خرداد سال جاری موظف به رسیدگی به اعتراض 
نامزدها و اعالم نتیجه است. پس از اعالم نتایج 
از سوی هیات نظارت بر انتخابات شهرستان، اگر 
اعتراض  شده  اعالم  نتیجه  به  هم  باز  نامزدی 
داشت می تواند از 2 تا 4 خرداد  اعتراض خود را 
به هیات نظارت استان اعالم کند. هیات نظارت 
بر انتخابات استان براساس تبصره ذیل ماده 26 
آیین نامه موظف به رسیدگی به اعتراض نامزدها 
در خصوص تصمیمات هیات نظارت شهرستان و 

اعالم نتیجه نامزدهاست.
هیات نظارت بر انتخابات شهرستان هم براساس 
ماده 27 آیین نامه موظف به اعالم اسامی نهایی 
واجدین شرایط است و این ستاد براساس ماده 30 
وظیفه  اجرایی  دستورالعمل   21 بند  و  نامه  آیین 

تشکیل  جهت  فعال  داوطلبان  و  اعضا  از  دعوت 
مجمع شهرستان را بر عهده دارد.

 20 بند  و  نامه  آیین   28 ماده  براساس  نامزدها 
تا 21 خرداد به مدت  از 17  اجرایی  دستورالعمل 
5 روز می توانند نسبت به معرفی و تبلیغات اقدام 

کنند.
 34 تا   31 مواد  براساس  شهرستان  اجرایی  ستاد 
موظف  اجرایی  دستورالعمل   24 بند  و  نامه  آیین 
به تشکیل مجمع شهرستان و برگزاری انتخابات 
در روز جمعه 23 خرداد است. نامزدهای معترض 
خرداد   24 از  می توانند  نامه  آیین   35 ماده  طبق 
یا  انتخابات  نحوه  به  نسبت  روز   2 مدت  به 
نظارت  هیات  کنند.  اعتراض  آرا  شمارش  نتیجه 
اعتراض  به  خرداد   29 تا   27 از  هم  شهرستان 
نامزدها رسیدگی خواهند کرد. این هیات روز 31 
خرداد نتیجه انتخابات شهرستان را به معترضین 
و ستاد اجرایی استان و هیات نظارت بر انتخابات 
استان اعالم خواهد کرد و اول تیر نتیجه قطعی 

انتخابات مجامع شهرستان اعالم خواهد شد.

23 خرداد برگزار می شود؛ 

انتخابات  پنجمین دوره مجامع  هالل احمر فیروزکوه

 شنبه 20 اردیبهشت 1399   شماره 5655



3آغاز و تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری فیروزکوه در نشستی که با حضور شهردار و مسئولین اجرایی شهرداری برگزار 
شد در خصوص آغاز و تکمیل پروژه های عمرانی شهرداری بحث و 

تبادل نظر شد. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: شهردار فیروزکوه در حاشیه این 

نشست از آغاز عملیات اجرایی پروژه های عمران شهری فیروزکوه 
در روزهای آتی خبر داد و اظهار داشت: با تصویب بودجه پیشنهادی 
شهرداری توسط شورای اسالمی، عملیات اجرایی پروژه ها در روزهای 
آتی شروع می شود و تالش شده در اجرای طرح ها، توسعه متوازن و 

عادالنه رعایت شود. پرج با اشاره به پروژه های تکمیل معبر 18 متری، 
ساختمان تجاری و اداری شهرداری و زیرسازی و آسفالت معابر شهر 
به عنوان بخشی از مهمترین پروژه های مدنظر شهرداری در سال 99، 
گفت: کارگاه پروژه احداث پل معبر 18 متری با آغاز سال جدید فعال 

شده است.وی تصریح کرد: با رعایت تدابیر بهداشتی و پروتکل های 
مربوطه تالش می کنیم از زمان و شرایط مساعد آب و هوایی نیز بهره 
مند شویم و پروژه های ابالغی را که از نیازهای اساسی فیروزکوه است، 

با همراهی شهروندان و در کمترین زمان ممکن اجرایی کنیم.

خبریادداشت

ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

 ۱۸ پــل  پــروژه  اجــرای 
ــت  ــت مدیری ــری؛ اولوی مت

شــهرداری  شــهری 

اسالمی  شورای  رئیس  شهردار،  پرج  جعفر 
شهرداری  کارشناسان  از  جمعی  و  شهر 
پل  پروژه  اجرایی  عملیات  روند  از  فیروزکوه 
18 متری در ابتدای معبر 18 متری فیروزکوه 
جنب درمانگاه قدیم شهر بازدید و در جریان 

میزان پیشرفت پروژه قرار گرفتند.
اجرای  اصلی  هدف  فیروزکوه:  جم  جام 
خیابان  ترافیکی  گره های  رفع  پروژه  این 
پاسداران و سهولت دسترسی در نقاط ورودی 
شهر  کالبدی  و  فضایی  توسعه  و  خروجی  و 
است که عملیات اجرایی آن در سال 99 در 
دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.گفتنی 
است  که معبر 18 متری به موازات خیابان 
آغاز  شهر  قدیم  درمانگاه  جنب  از  پاسداران 
و در طول خیابان شهید مطهری و شهرک 
مخابرات عبور و در نهایت شاخه ای از این 
و  )سپاه(  خمینی)ره(  امام  میدان  به  معبر 
اجتماعی  تأمین  به درمانگاه  شاخه ای دیگر 
و محور 45متری منتهی خواهد شد که بالغ 
بر 95 درصد امالک اشخاص در طول مسیر 
پروژه ، توسط شهرداری تملک شده و علیرغم 
محدودیت در تأمین منابع مالی، تکمیل این 
اولویت های مجموعه  از  پل  و ساخت  پروژه 
در  فیروزکوه  شهرداری  و  اسالمی  شورای 

سالجاری می باشد.

ته سیگارها انتقام می گیرند
بعد  سیگار ها  ته 
یا  شدن  پرت  از 
تنها  نه  شدن  له 
پایان  عمرشان 
با  بلکه  نمی یابد 
آرسنیک،  ترشح 
مس و سرب انتقام 
انسان  از  را  خود 
پژوهشگران  می گیرند.  طبیعت  چرخه  توسط 
دانشگاه سن دیه گو که در مورد مضرات فیلتر 
سیگار تحقیقی داشتند ، متوجه شدند که یک فیلتر 
ته سیگار دود شده در هر لیتر آب در مدت 4 روز 
را می کشد  از ماهی های درون آن آب  نیمی  و 
اگر این فیلتر بدون باقی مانده تنباکو باشد اثر آن 

اندکی کم می شود.
فائزه جلیل خانی - خبرنگار جام جم فیروزکوه

گواهی تجرد چیست؟
بسیار  موارد  از  یکی 
شایع جرم فریب در 
عدم  اعالم  ازدواج 
سابقه ازدواج یکی از 
طرفین عقد است.به 
تجرد  دیگر  عبارتی 
یکی از مواردی است 
مبنای  بر  عقد  که 
می شود. واقع  آن 

هرگاه شخصی به حکم قانون مرتکب فریب در 
ازدواج شود، موجب 6 ماه تا دو سال حبس است.

یکی از راه های جلوگیری از فریب خوردن، گواهی 
گواهی  دیگر  عبارتی  است.به  ازدواج  قبل  تجرد 
است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابق ازدواج 
واقع شده منجر به جدایی بر اثر طالق، فسخ نکاح، 
بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر 
شده باشد.به عالوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی 
از مدارک الزم برای استخدام در برخی مشاغل 
خاص، سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل در 
برخی از مقاطع و حتی ثبت تعدادی از ازدواج هاست.
  قنبر علی وران – وکیل پایه یک دادگستری

در  فیروزکوه  و  دماوند  مردم  منتخب 
که  درصددیم  گفت:  یازدهم  مجلس 
به  شروع  اول  ماهه  چند  همان  در 
کار مجلس یازدهم با ارائه طرح های 
تاثیرگذار  و  کارشناسی  فوریتی،  یک 
بتوانیم موجب امیدواری مردم شویم.

احمد  سید  فیروزکوه:  جم  جام 
دماوند  مردم  منتخب  نژاد،  رسولی 

عملکرد  خصوص  در  فیروزکوه،  و 
بکار  شروع  از  قبل  مردم  منتخبین 
ما  اقدامات  گفت:  یازدهم،  مجلس 
و  نهادها  ادارات،  از  بازدید  شامل 
منتشر  روزانه  صورت  به  سازمان ها 
از  که  زمانی  مدت  در  می شود؛ 
است  گذشته  اسفند  دوم  انتخابات 
در  و  داریم  حضور  انتخابیه  حوزه  در 

مردم  معضالت  و  مشکالت  جریان 
از  گزارشات  گرفتیم؛  قرار  منطقه 
سازمان ها  همچنین  و  مردم   سوی 
که  مشکالتی  خصوص  در  ادارات  و 
در منطقه وجود دارد دریافت می شود.

این  در  افزود:  همچنین  نژاد  رسولی 
گروه های  اصناف،  با  دیدار  مدت 
کارمندی  و  کارگری  از  اعم  مختلف 
و  مسائل  داشتیم؛  کار  دستور  در  را 
احصاء  را  مختلف  اقشار  مشکالت 
را  خود  مشکالت  نیز  مردم  کردیم؛ 

بیان کردند.
بیان  با  یازدهم  مجلس  منتخب 
یازدهم  مجلس  منتخبین  که  این 
اند،  کرده  شروع  را  خود  کار   عمال 
با  متناظر  کارگروه   14 داشت:  اظهار 
شده  تشکیل  مجلس  کمیسیون های 
فضای  در  مردم  منتخبین  است؛ 
آماده  را  طرح هایی  و  کار  مجازی 
ماه  اوائل  در  انشااهلل  که  می کنند 

خواهیم  بندی  جمع  یک  به  جاری 
رسید ؛ برنامه این است که در همان 
کار مجلس  به  اول شروع  ماهه  چند 
یازدهم با ارائه طرح های یک فوریتی، 
کارشناسی و تاثیرگذار بتوانیم موجب 
مجلس  اگر  شویم؛  مردم  امیدواری 
و  انقالبی  مجلسی  بخواهد  یازدهم 
مردمی باشد باید تاثیر خود را در چند 

ماهه اول نشان دهد.
کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
است  شده  تشکیل  که  کارگروه هایی 
دارد  نظر  در  را  مهمی  اولویت های 
با  مبارزه  تورم،  با  مبارزه  شامل  که 
گرانی و رکود، رفع مشکالت ازدواج، 
بررسی ابعاد افزایش طالق و کاهش 
یکی  قطعًا  می شود؛  ملی  پول  ارزش 
یازدهم  مجلس  مهم  اولویت های  از 
که  ای  نامه  در  است؛  مردم  معیشت 
نوشته  رهبری  معظم  مقام  به  اخیرا 
اقتصادی،  بحث های  از  گذشته  شد 

راستای  تولید و تالش در  رفع موانع 
که  جاری  سال  در  تولید  جهش 
عملی  اقدامات  باید  دولت  و  مجلس 
از  یکی  دهند،  انجام  زمینه  این  در 
مشخص  صورت  به  که  مواردی 

مطرح شد بحث معیشت مردم بود.
پایان خاطر  نژاد همچنین در  رسولی 
مجموعه  در  دوستان  کرد:  نشان 
فعال  اسالمی  انقالب  نیروهای 
پیش  که  این  به  توجه  با  هستند؛ 
از  نفر   240 تا   200 می شود  بینی 
نیروهای  از  یازدهم  دوره  نمایندگان 
با  می رسد  نظر  به  هستند،  انقالب 
تالش دوستان علی رغم بحث کرونا 
وجود  زمینه  این  در  که  مشکالتی  و 
برنامه  و  طراحی  مطالعات،  دارد، 
امیدواری  و  شود  انجام  ریزی ها 
زیادی وجود دارد که مجلس یازدهم 
و  باشد  گذار  تاثیر  اول  ماهه  چند  در 
مردم امیدوار به مجلس یازدهم شوند.

مجلس یازدهم، انقالبی و تاثیر گذار خواهد بود 

اصالح و مرمت پل  معبر مهارت در خیابان شهید فامیلی که 
انسداد  ایجاد مخاطراتی برای خودروها و شهروندان و  باعث 
اجرای معاونت خدمات شهری و  آب رو می گشت در دستور 
واحد عمران قرار گرفت و عملیات اصالح و مقاوم سازی آن 

توسط اکیپ های مختلف خدماتی، اجرایی شد.
بر  پل ها، عالوه  مرمت  و  اصالح  با   : فیروزکوه  جام جم 
از  برداری،  بهره  مطلوب  شرایط  در  زیرساخت ها  این  حفظ 
خواهد  حاصل  اطمینان  بحران  وقوع  زمان  در  آنها  استقامت 

شد.

مرمت پل معبر مهارت در 
خیابان »شهید فامیلی«
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معـاون عمرانـی فرمانـدار شهرسـتان فیروزکـوه گفت: احـداث بنای 
مجـاز بـا رعایـت تمامـی اصول فنـی، مسـتحکم و ایمن بـرای رفع 

نیـاز روسـتائیان در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت.
جـام جم فیروزکـوه : حیـدر قاسـم زاده، در خصـوص واگذاری 
زمیـن بـرای روسـتائیان گفت: واگـذاری زمین و صـدور مجوز برای 
روسـتائیان توسـط بنیـاد مسـکن و دهیـاری سـله بـن در روسـتای 
جدیـد چزکیـن انجـام و بـا تامین زیرسـاخت های مورد نیـاز اتفاقات 
خوبـی در سـال جاری رقـم خواهد خورد. وی در جلسـه سـاماندهی 
سـاخت و سـاز غیـر مجـاز شهرسـتان تاکیـد کـرد: انتظـار داریم در 
راسـتای جلوگیری از سـاخت و ساز غیرمجاز بخشـداران، شهرداران، 
دهیـاران و شـوراهای اسـالمی در حـوزه اسـتحفاظی خـود دقـت و 
رصد بیشـتری داشـته باشـند.وی در ادامه افزود: مسـئوالن  امر باید 
ضمـن اطـالع رسـانی مبنـی بـر اعـالم عواقـب و جرائـم در انتظار 

فرصـت طلبـان و سـودجویان ناشـی از سـاخت و سـاز غیرمجاز چه 
داخـل چـه خـارج از طرح هـای مصـوب شـهری و روسـتایی اراضی 
کشـاورزی زراعـی عرصه هـای منابـع طبیعـی حریـم آب، راه و … 
در صـورت مشـاهده هرگونه تخلف با دسـتگاهای متولـی همکاری 
داشـته باشـند.معاون عمرانـی فرمانـدار شهرسـتان فیروزکـوه خاطر 
نشـان کـرد: احـداث بنـای مجـاز بـا رعایـت تمامـی اصـول فنـی، 
مسـتحکم و ایمـن بـرای رفع نیاز روسـتائیان نیز در دسـتور کار قرار 
گرفتـه و بایـد موانـع و مشـکالت پیش رو به سـرعت مرتفع شـود. 
قاسـم زاده تصریـح کـرد: ایـن امـر محقـق نمی شـود مگـر اینکـه 
مشـکالتی از قبیـل سـند شـش دانگ، تهیه طـرح روسـتاهای فاقد 
طـرح، بازنگـری طرح هـادی و همچنیـن الحـاق بـه بافـت اراضـی 
مـورد نیـاز روسـتاها حل و فصـل گردد که ایـن نیازمند یـک برنامه 

ریزی مـدون خواهـد بود. 

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 پادشه خوبان، داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی

دائم گل این بستان شاداب نمی ماند
حافظدریاب ضعیفان را در وقت توانایی

آن چه باید در مورد کرونا بدانیم
درمان  هنوز  متاسفانه 
ضدویروسی خاصی برای 
کرونا  جدید  ویروس 
و  است  نشده  پیشنهاد 
تحقیقات در این زمینه 
آلوده  افراد  دارد.  ادامه 
به این ویروس باید تحت 
مراقبت های پزشکی قرار بگیرند. پزشکان در موارد 
حادتر باید مراقب از کار نیفتادن اندام های حیاتی 

بیمار باشند.
 هنگام ابتال به این بیماری؛

اگر عالیم این بیماری را در خود مشاهده کردید، بدون 
اینکه دچار وحشت شوید، اقدامات زیر را انجام دهید:

 فورا به بیمارستان مراجعه کنید.

 از تماس با دیگران پرهیز کنید.
 به مسافرت نروید. بدین ترتیب موجب گسترش 

این ویروس نمی شوید.
با  را  بینی تان  و   هنگام سرفه و عطسه، دهان 

دستمال یا آستین لباس تان بپوشانید.
 طبق روش توصیه شده، دست هایتان را مرتب 
این  شیوع  از  پیشگیری  برای  همچنین  بشویید. 

بیماری الزم است که اقدامات زیر را انجام دهید:
به  باشید  مجبور  اینکه  مگر  بمانید،  خانه  در   
به محل  بروید.  مراکز درمانی  و دیگر  بیمارستان 
کار، مدرسه و فضاهای عمومی نروید. در ضمن از 
سرویس های حمل ونقل عمومی هم استفاده نکنید.

 از اعضای خانواده تان در خانه هم دور بمانید. در 
اتاقی دیگر و دور از بقیه استراحت کنید. حتی بهتر 

است از سرویس بهداشتی مجزا استفاده کنید.
 پیش از رفتن به بیمارستان، با مسئوالن آنجا 
تماس بگیرید تا پیش از ورود شما به بیمارستان، 

افراد را از محل ورود شما دور نگهدارند.
 حتما از ماسک و دستمال کاغذی استفاده کنید.

 از وسایل مجزا، مانند لیوان، ظروف غذا، رختخواب و 
موارد دیگر استفاده کنید.با توجه به راهنمایی های فوق 
و کسب آگاهی کامل در مورد روش برخورد با ویروس 
جدید کرونا می توانید از گزند آن در امان بمانید.                                                     
   محمد مرادپور – سرپرست  و خبرنگار 
روزنامه جام جم شهرستان فیروزکوه 

یادداشتخبر

حقـوق  از  درصـدی  اهـداء 
شـهرداری  مدیران  و  کارکنان 

بـه اقشـار آسـیب پذیر 

اهدای  و  اختصاص  از  فیروزکوه  شهردار 
درصدی از حقوق کارکنان و مدیران شهرداری 
در  مشارکت  و  کرونا  از  پذیر  آسیب  اقشار  به 

طرح رزمایش کمک مومنانه خبر داد.
جام جم فیروزکوه: جعفر پرج، از اختصاص 
و اهدای درصدی از حقوق کارکنان و مدیران 
و  کرونا  از  پذیر  آسیب  اقشار  به  شهرداری 
مومنانه  کمک  رزمایش  طرح  در  مشارکت 

خبر داد.
وی با اعالم این خبر گفت: برابر ابالغ برنامه 
مومنانه  کمک  رزمایش  قرارگاه  سوی  از 
شهرستان، شهرداری فیروزکوه با نظر موافق 
و تصویب اعضای شورای اسالمی شهر در حد 
توان و بضاعت خود در طرح رزمایش کمک 

مومنانه مشارکت خواهد کرد.
هماهنگی  با  همچنین  افزود:  ادامه  در  پرج 
فروردین  حقوق  از  درصدی  آمده  عمل  به 
کارکنان و مدیران شهرداری با رضایت کتبی 
پرسنل به حساب قرارگاه کمک مومنانه جهت 
نیازمند  افراد  و  خانواده ها  مایحتاج  تأمین 
این  کرد:  تاکید  وی  شد.  خواهد  پرداخت 
رهبری  معظم  مقام  تأکید  راستای  در  اقدام 
و رزمایش کمک مومنانه در ایران اسالمی و 
در ماه مبارک رمضان صورت می گیرد؛ کرونا 
عرصه آزمون و امتحان همه ماست و انتظار 
شاغلین  و  کارکنان  بویژه  مردم  همه  می رود 
شهرستان در این آزمون پیشقدم شوند و طرح 

رزمایش کمک مومنانه را پررنگ کنند.
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

احداث بنای مجاز با رعایت اصول فنی برای روستائیان

دست یاری کارکنان دادگستری 
فیروزکوه به افراد آسیب پذیر

ترویج فرهنگ شهادت، یعنی زنده 
نگه داشتن مفهوم ایثار

شهرستان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
فیروزکوه، با تشکر از زحمت کادر درمانی کشور 
و مدافعان سالمت گفت: به منظور تقدیر و تشکر 
بنیاد  ایثار،  فرهنگ  ترویج  و  درمانی  کادر  از 
به  فیروزکوه  شهرستان  ایثارگران  امور  و  شهید 
نمایندگی از خانواده  های گرانقدر شاهد و ایثارگر، 
با نصب بنری با عنوان تقدیر از مدافعان سالمت 
در بیمارستان امام خمینی )ره( این شهرستان، از 
کرده  تقدیر  کشور  درمانی  جامعه  ایثار  و  تالش 

است.
ضمن  نیکدل  غالمرضا  فیروزکوه:  جم  جام 
اعالم این خبر، با اشاره به تالش های ایثارگرانه 
کرونا  ویروس  با  مبارزه  در  کشور  درمانی  کادر 
پزشکان  خودگذشتگی  از  و  ایثار  داشت:  اذعان 
مقابل  در  درمانی  کادر  مجموعه  و  پرستاران  و 
خودگذشتگی  از  و  ایثار  یادآور  کرونا،   ویروس 
آنان  از  تقدیر  و  می باشد  مقدس  دفاع  دوران 
دهیم. انجام  می توانیم  که  است  کاری  کمترین 

شهرستان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
در  ایثار  مفهوم  اینکه  به  اشاره  با  فیروزکوه 
شکل های مختلف نمود پیدا می کند، خاطر نشان 
کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به معنای زنده 
نگه داشتن مفهوم ایثار در تمام عرصه هاست که 
امروز شاهد جلوه های زیبایی از ایثار اجتماعی در 
حوزه بهداشت و درمان کشور و مدافعان سالمت 

کشور هستیم.

مسئول کانون بسیج حقوقدانان فیروزکوه گفت: 
در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  توجه  با 
خصوص رزمایش کمک مومنانه کانون بسیج 
را  اقداماتی  فیروزکوه  شهرستان  حقوقدانان 

انجام داده است.
جام جم فیروزکوه: علی نوایی در خصوص 
مشارکت جامعه حقوقدانان در رزمایش کمک 

مومنانه گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم 
مومنانه  کمک  رزمایش  خصوص  در  رهبری 
فیروزکوه  شهرستان  حقوقدانان  بسیج  کانون 

اقداماتی را انجام داده است.
وی در ادامه افزود: درصدی از حقوق کارکنان 
اقشار  به  قضات  و  دادگستری  مدیران  و 
آسیب پذیر از کرونا و مشارکت در طرح رزمایش 

کمک مومنانه اختصاص یافت.
قضات  مدیران،  داشت:  اذعان  نوایی همچنین 
و کارمندان دادگستری و دادسرای فیروزکوه و 
بضاعت خود  در حد  بسیج حقوقدانان  اعضای 
اقدام  این  اند؛  نموده  مشارکت  طرح  این  در 
در راستای تأکید مقام معظم رهبری و در ماه 

مبارک رمضان صورت می گیرد.
کرونا  بیماری  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
انتظار  و  ماست  همه  امتحان  و  آزمون  عرصه 
شاغلین  و  کارکنان  بویژه  مردم  همه  می   رود 

شهرستان در این امر پیشقدم شوند.

 روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست
 شهرستان فیروزکوه

مسئول کانون بسیج حقوقدانان فیروزکوه خبرداد:


