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فیروزکوه
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توســطمامورانپاســگاهحبلهرود؛
شــد متهمبه10فقرهســرقتدســتگیر

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

راستایهدایتآبهایسطحی؛ نمایندهدماوندوفیروزکوهدرمجلستاکیدکرد؛بهدلیلعدمامکاندیدارحضوریصورتگرفت؛در

اجرایعملیاتجدولگذاریکانیو
فیروزکوه واصالحآبرودر

گفتوگویتلفنیفرماندار
باخانوادهمعززشهدا

توسعهشبکههایمخابراتی
دماوندوفیروزکوه در

امام جمعه فیروزکوه عنوان کرد؛

هدفگذاریهابرایتعالیوتوسعه
ورزشدرفیروزکوه

ابوالفضـل علیپـور رئیـس اداره ورزش و جوانـان به جام جـم فیروزکـوه گفت: به 
فضـل الهـی بـا همـت و همـکاری نهادهـا و ادارات در چهـار ماهـه آخـر سـال ۹۸ 
توانسـتیم بـا اجـرای چندیـن عنـوان برنامـه ورزشـی فعـال در سـطح فیروزکـوه، بخش ها و 

روستاها برگزار کنیم.

رئیسادارهورزشوجوانانفیروزکوهمطرحکرد؛

نماز جمعه، پیوندی میان 
مردم و مسئوالن
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ایجاداشتغالبرایمددجویان
ونیازمندان در دیدار با معاون وزیر راه انجام شد؛

 پیگیری مشکالت محور فیروزکوه 
به سمنان

باهدفکاهشبیکاریوتوانمندسازیمددجویان؛
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 بر پیکر عالم وجود جان آمد
صد شکر که امتحان به پایان آمد 
 از لطف خداوند خلیل الرحمن
یک عید بزرگ به نام قربان آمد

عید قربان مبارک

 عید قربــان، عید ذبــح میوه
 دل ابراهیــم و ایثــار ســبز
برآمــدن عیــد   اســماعیل 
نو از خویشتن خویش انســانی 
عید لبیک بر دعوت حق مبارک باد

شماره تماس   76442024
76400005                              

مراجعه به کمیته امداد امام 
خمینی )ره( شهرستان فیروزکوه 
بخشش به سخاوت آفتاب، لبخند 

به زیبایی شکفتن

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر فیروزکوه

 روابط عمومی بخشداری مرکزی
شهرستان فیروزکوه

اکرام 

 شما هم یک حامی باشید
 پرداخت آنالین و واریز مستقیم به 

حساب فرزندان ایتام

ایتام و محسنین

3



سرهنگ بهزاد عبدیان،فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه در گفتگو با 
جام جم اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی سیم 
کابل و آهن آالت در سطح شهرستان، دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به 

صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

پلیس پس از انجام اقدامات انتظامی و اطالعاتی و بررسی شیوه و شگرد های 
سرقت موفق به شناسایی سارق شد.

باتالش شبانه روزی همکارانم در فرماندهی انتظامی شهرستان  سارق 
حرفه ای توسط ماموران پاسگاه حبله رود  دستگیر گردید.

متهم  در مواجهه با ادله پلیس به ۱۰ فقره  سرقت در سطح شهرستان اعتراف 
کرد .در پایان فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه از شهروندان در خواست 
کرد جهت پیشگیری از سرقت در صورت دیدن خودرو و موارد مشکوک 

سریعا به پلیس ۱۱۰ اطالع رسانی نمایند.

توسطمامورانپاسگاهحبلهرود؛
متهمبه10فقرهسرقتدستگیرشد

راهکارهایکاهشخشونت
جامعه در

در آموزه هــای دینــی، 
تاکید فــراوان بــر گفتار 
نــرم، خــوش، مالیــم، 
رســا،  زیبــا،  نیکــو، 
پســندیده،   ، اســتوار
مجادلــه  کریمانــه، 
از  پرهیــز  و  احســن 
بیهــوده گویی، زشــتی 
گویــی،  دروغ  کالم، 
عیب جویی، تمســخر و مجادله بدون علم شده 
است. همچنین گفتار و امر خداوندی و سفارش 
او بــه پیامبران گفتــاری با ســالم بوده و پــاداش او 
در بهشــت نیــز ســالم اســت. رویــه عملــی پیامبر 
اســالم)ص( و ائمــه و اولیــای دیگــر در مواجهــه با 
شــرایط زمانــی و مکانــی نیز ســالم و ســلم اســت. 
فضــای فرهنگــی و ادبی شــعرای فرهیختــه ایرانی 
نیــز همگــی، مشــحون از توصیــه بــه نرمخویــی و 
نــرم گفتــاری اســت. جهــان امــروز نیــز راهکارهای 
ارتباط بدون خشونت را برای زندگی سالم توصیه 
می کند بنابر این راهکارهای کاهش پرخاشــگری 
و ارتقای اخالق بیانی از ضروریات فرهنگی جامعه 
مــا و ســایر جوامــع اســالمی اســت. الزم اســت 
تمامی صاحبان تأثیر و نفــوذ کالم از قبیل رهبران 
اجتماعی، سیاســی، دینی و فرهنگــی، روحانیون، 
اساتید و معلمان، پزشــکان و روانپزشکان، روان 
شناســان و جامعــه شناســان، اصحــاب رســانه 
تصویــری، گفتــاری و نوشــتاری، والدیــن و همــه 
دســت انــدرکاران و آحــاد تأثیرگــذار کشــور بــرای 
پاالیــش پرخاشــگری بیانــی از فرهنــگ عمومی و 
آرایــش آن بــه گفتار نــرم، نیکو، ســالم و شایســته 
اقدام کارشناسی و برنامه ریزی شــده را به صورت 
مســتمر بــه منصــه ظهــور برســانند تــا جامعه ای 
مزیــن بــه لبــاس اخــالق بیانــی بــرای جهانیــان و 

آیندگان ترسیم شود .
روزنامه –سرپرســتوخبرنــگار محمــدمرادپــور
جامجمفیروزکوه

بخشــشقاتــلپــساز6ســال
باگذشتخانوادهمقتول

عبــاس رضایــی دادســتان فیروزکــوه در گفتگــو بــا 
خبرنــگار روزنامــه جام جم گفــت: ۱4مــرداد ســال ۹3 
در روســتای دهگــردان ایــن شهرســتان در درگیــری 
خویشاوندی مردی 46 ســاله بر اثر اصابت ضربه به 

سر به قتل رسید.
وی افــزود: بــه دنبــال شــکایت و تقاضــای قصــاص 
اولیــای دم، قاتــل از ســال ۱3۹3 تــا کنــون به مــدت 6 
ســال در انتظــار صــدور و اجــرای آن در زنــدان به ســر 
می بــرد. دادســتان گفــت: بــا صدورحکــم قطعــی 
قصــاص، درنوبــت تعییــن وقــت و روز اجــرای حکــم 
باکمک برخی از معتمدین روستای دهگردان تالش 
کردیم تــا رضایت خانــواده مقتول را کســب کنیم که 
خوشبختانه اولیاء دم از حق قانونی خود گذشتند و 

رضایت دادند. 

اعضــایســتاد از تقدیــرشــهردار
مبارزهباکرونا

شــهردار فیروزکــوه پیــرو تقدیــر اســتاندار تهــران از 
عملکــرد شــهرداری در مبــارزه با کرونــا با اهــدای لوح 
ســپاس از تالش هــا و خدمــات ارزشــمند عوامــل 
شــهرداری در خدمات رســانی با هدف پیشــگیری و 
کنترل ویروس کرونا برای رفاه و سالمتی شهروندان 

فیروزکوه تقدیر کرد. 
به گزارش جام جم به نقــل از خبرگزاری صدا و ســیما 
شهردار فیروزکوه در این نشست بر تداوم اقدامات 
پیشگیرانه با رعایت دستورالعمل های ستاد مبارزه 
با کرونــا و موارد بهداشــتی ابالغی در جهت مبــارزه با 

ویروس کرونا در سطح شهر فیروزکوه تأکید کرد.
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ضمیمه رایگان روزنامه   در فیروزکوه

پنجــم مــرداد ســالروز اقامــه اولیــن نمــاز جمعــه در 
تهــران پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی اســت، بــه 
تعبیری نمــاز  جمعه هــا همواره بــه عنــوان مهم ترین 
مراکــز سیاســی و عبــادی محســوب  می شــوند و از 

همیــن رو ائمــه جمعــه نقــش  سرنوشت ســازی را در 
تحلیــل و تبییــن حــوادث سیاســی و  اجتماعــی ایفــا 

می کنند.
حجت االسالم امیری ارجمند«، امام جمعه فیروزکوه 

در گفتگــوی تلفنــی بــا خبرنــگار جام جــم در زمینــه 
اهمیت نمازجمعه گفت: اهمیت نمــاز جمعه را باید 
در ســید االیــام بــودن روز جمعــه، آیــات قــرآن کریــم و 
احادیث نبوی یافــت که فضایل این آیین سیاســی و 
عبــادی را بیش از پیــش مــورد تایید قــرار می دهد که 
تاکید بــر تعطیلی تمامــی فعالیت ها در زمــان برگزاری 

نماز جمعه از نشانه های اهمیت آن است.
حجــت االســالم امیــری ارجمنــد در ادامــه با اشــاره به 
پیونــد مــردم و مســئوالن در جمهــوری اســالمی در 
ســایه برگــزاری این آییــن عبــادی و سیاســی گفت: در 
نماز جمعه مشــکالت مــردم و جامعه از ایــن تریبون 
ح گردیــده و باید مســئوالن برای این مشــکالت  مطــر
چــاره جویــی نماینــد و به تعبیــر مقــام معظــم رهبری 

نمازجمعه قرارگاه فرهنگی هر شهری می باشد.
وی بــا اشــاره بــه بیانیــه گام دوم مقــام معظــم رهبری 
از ظرفیت هــای جوانــان و  در خصــوص اســتفاده 
جوان گرایــی در جامعه گفت: می توان بــا نقش دادن 
بــه جوانــان در امــور جــاری برگــزاری نمــاز جمعه هــا و 

تعریف جایــگاه برای آنــان در جذب و کادرســازی برای 
نظــام و انقــالب گامی بلنــد و عملی بــرای رونــق هرچه 

بیشتر محافل نماز جمعه برداشت.
امــام جمعــه فیروزکــوه بــا اشــاره بــه تعطیلــی نمــاز 
جمعه هــا در دوران شــیوع کرونــا افــزود: شــاید ایــن 
بیمــاری باعــث تعطیلــی نمــاز جمعــه گردیــد ولــی 
میعــادگاه نمــاز جمعــه تبدیــل بــه محــل برگــزاری 
پویش هــای همدلــی و مواســات بــرای کمــک بــه 
آســیب دیــدگان از کرونــا گردیــد کــه این عمــل بدون 
حضور جوانان متعهد و انقالبــی و همت مردم اتفاق 

نمی افتاد. 
امیری ارجمند با تاکید بر این که فضای مجازی محلی 
بــرای انتشــار و تبلیــغ اعتقــادات مذهبــی و نکاتــی در 
حوزه امر به معروف و نهی از منکر اســت خاطرنشان 
کرد: انتشــار نقــد بــر عملکرد هــای مختلف در ســطح 
جامعه، تبلیــغ اعیاد و مناســبت های مذهبــی و بیان 
مشــکالت در ایــن فضــا می توانــد در همدلــی هــر چه 

بیشتر مردم و مسئوالن تاثیرگذار باشد.

امامجمعهفیروزکوهعنوانکرد؛

جمعه،پیوندیمیانمردمومسئوالن نماز

محمد مرادپور

سرپرست روزنامه جام جم 
در فیروزکوه                     

 اجتماعی

گفت و گوی تلفنی فرماندار  با خانواده  معزز شهدا 
فرماندار فیروزکــوه با تعدادی از خانواده های معزز شــهدا به صورت تلفنی و 

تصویری گفتگو کرد.
به گزارش جام جم به نقل از  روابط عمومی فرمانداری شهرســتان فیروزکوه، 
مهــدی یوســفی جمارانــی، فرمانــدار شهرســتان فیروزکــوه، با توجــه به عدم 
امــکان دیــدار حضــوری خانواده هــای معــزز شــهدا بــه دلیــل شــیوع بیماری 
کرونا، طــی تماس تلفنی بــا چند تــن از خانواده های گرانقدر شــهید، صحبت 
و گفتگــو کــرد.  وی ضمــن عذرخواهی بــه جهت عــدم توفیق دیــدار حضوری 
 به دلیــل رعایت مســائل مربــوط به ویــروس کرونــا، بــا ادای احترام بــه مقام
 شــامخ شــهدای واالمقام و رشــادت های جانبازان و ایثارگــران عزیــز ، از ایثار 

و از خودگذشــتگی شــهیدان و جانبــازان هشــت ســال دفاع مقــدس و صبر 
و اســتقامت خانواده هــای معــزز آنــان در راه دفــاع از آرمان هــای 
انقالب اســالمی تجلیل نمود و بــرای این عزیــزان از درگاه خداوند 

متعال صحت و سالمتی آرزو کرد.
گفتنی اســت فرماندار شهرســتان فیروزکوه در این تماس تلفنی 

کــه بــا هماهنگی بنیــاد شــهیدو امــور ایثارگــران انجام شــد با 
خانواده هــای گرانقدر شــهیدان ســید جمــال الدین تاج 

الدیــن و منصــور اســفنجی و شــهید جاویداالثــر 
سید نقی حسینی گفتگو کرد.

قسمت اول

توجهـات

عید قربان
عید اطاعت از قادر یکتا 
بر مسلمین مبارک باد 

علیزاده مدیریت رستوران ماه تی تی



3  مهدی یوسفی جمارانی در دیدار اعضای هیئت مدیره 
کارخانه سیمان فیروزکوه گفت: انتخاب شعار جهش 
تولیــد از ســوی مقــام معظــم رهبــری و تاکیــد ایشــان 
نســبت به تکیــه بــر تــوان داخلــی و محوریت مســائل 

اقتصــادی،  ایــن تکلیف رابــرای همــه ایجــاد می کند که 
در راســتای ایجــاد تحــول در مســائل اقتصــادی همــه 
توان خــود را به کار گیرند چرا که تکیــه بر ظرفیت داخلی 
و تقویــت تولیــد ملــی عــالوه بــر خودکفایــی بــه ایجــاد 

اشتغال پایدار و جهش تولید منجر می شود.
به گــزارش جام جم به نقــل از روابط عمومــی فرمانداری 
فیروزکــوه فرمانــدار شهرســتان فیروزکــوه اســتفاده 
از دانــش بومــی را یکــی از عوامــل مهــم تحقــق جهش 

تولید دانست و افزود: در همین راستا تولیدکنندگان 
درجهت تولید کاالی با کیفیت باید به سمت شیوه ها 
و فناوری هــای نویــن حرکــت کننــد و اعتماد مــردم را در 

جهت مصرف کاالهای تولید داخل افزایش دهند.

خبر
راهانجامشد؛ بامعاونوزیر دردیدار

پیگیریمشکالتمحورفیروزکوه
بهسمنان

به گــزارش جام جــم ســید احمد رســولی نــژاد نماینده 
مردم شــریف شهرســتان های دماونــد و فیروزکوه به 
همراه »مهدی یوسفی جمارانی« فرماندار شهرستان 
فیروزکوه با خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر 
عامل شرکت زیر ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و 
نقل کشور  دیدار و گفتگو کردند.گفتنی است در این 
دیدار مشکالت موجود در محور فیروزکوه به سمنان 

مورد بررسی قرار گرفت.

رفعموانعصدورمجوزســاخت
گاوداریدرروستایسلهبن

 سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم شهرستان های 
دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی از صدور 
مجــوز ســاخت گاوداری در روســتای ســله بن خبــر داد 
و گفــت: یکــی از مشــکالت مهــم روســتای ســله بــن در 
شهرســتان فیروزکــوه در طرح جابجایی این روســتا به 
ســبب احداث ســد مخزنــی نمــرود، عدم صــدور مجوز 
ســاخت دامــداری و انتقــال دام ها به محــل جدید بوده 

است.
بــه گــزارش جام جــم نماینده مــردم دماونــد و فیروزکوه 
خاطــر نشــان کــرد: در دیــداری که هفته گذشــته بــا وزیر 
جهاد کشاورزی داشتم مجوز ساخت مجتمع گاوداری 

۲ هزار راسی برای این روستا صادر شد.

پــروژه  از مســئوالن بازدیــد
پیادهروسازیمحلهتختی

و  شــهر  اســالمی  شــورای  اعضــای   ، شــهردار
مســئول واحد فنــی و عمرانی شــهرداری از پروژه 
کف ســازی و پیاده روســازی و معابر محله تختی 

بازدید نمودند.
به گــزارش جام جم عملیــات اجرایــی خاکبرداری، 
ســنگفرش، کف ســازی و پیاده روســازی برخی از 
معابر در انتهای محله تختــی فیروزکوه به منظور 
ســاماندهی و زیباســازی معابــر جهت رفــاه حال 

شهروندان در حال انجام است.

اجــرایعملیــاتجدولگــذاری
فیروزکوه کانیوواصالحآبرودر

در راســتای هدایــت آب های ســطحی، بــه منظور 
ارتقاء خدمات به شهروندان و تسریع در آبادانی 
مناطــق، جــدول گــذاری کانیــو و اصــالح آب رو 
در انتهــای منطقــه جــاده قدیــم مازنــدران شــهر 

فیروزکوه در حال انجام است.
بــه گــزارش جام جــم مرمــت و بهســازی و تجدید 
بــر  عــالوه  معابــر  و  کــوی  در  جدول گذاری هــا 
ســاماندهی هدایــت آب هــای ســطحی، باعــث 
افزایــش بهداشــت محیــط و پاکیزگــی بیــش از 

پیش در مسیرهای شهری خواهد شد.
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خبر

ضمیمه رایگان روزنامه  در فیروزکوه

حکرد؛ فیروزکوهمطر فرماندار
عواملمهمتحققجهشتولید دانشبومیاز استفادهاز

دهباشــی، رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
شهرســتان فیروزکــوه  در مصاحبــه  بــا جام جــم بــه 
جزئیــات بیشــتر ایــن نهــاد انقالبــی در شهرســتان 

فیروزکوه پرداخت.
وی در پاســخ به اولین پرسش درخصوص تاریخچه 
تاســیس و اهــداف کمیته امــداد امــام خمینــی)ره( 
گفت: کمیته امــداد امام )ره(پس از پیــروزی انقالب 
اســالمی به فرمــان حضــرت امــام رضــوان اهلل تعالی 
علیه برای دســتگیری از نیازمندان ورفع محرومیت 
در۱4 اســفند ســال ۵۷ تاســیس و ثمــرات بســیاری 
در فقــر زدایــی خانواده هــای بــی بضاعــت داشــته 
اســت که انصافا به عنــوان یکی از نهادهــای انقالبی 
کمــک رســان توانســته اســت در توانمنــد ســازی و 

خودکفایی محرومان نقش اساسی ایفا کند.
۱۱۰۰خانوارتحت حمایت این نهاد مقدس می باشــد 
کــه متشــکل از خانواده هــای از کارافتاده ســالمند ، 
، زنان  بیماران صعب العالج، زنان سرپرســت خانوار
مطلقــه و خانواده هــای زندانــی را تشــکیل می دهند 
کــه مهم تریــن برنامه هــای امــداد در کنارحمایــت 
بحث توانمند ســازی آنان اســت.ما تالش می کنیم 

بــا کمــک خیریــن و مــردم نیکــوکار ایــن کمک هــا را 
به صــورت نقــدی یا غیــر نقدی جمــع آوری کــرده و به 

دست آنها برسانیم.
همچنیــن بــرای ایــن منظــور جمــع آوری کمک های 
مردمــی و ارتبــاط و شناســایی مددجویــان ۵پایــگاه 
در نقــاط مهــم شهرســتان فیروزکــوه در نظــر گرفتــه 
ایم که  آمــاده دریافت کمک های مردم نوع  دوســت 

شهرستان فیروزکوه می باشند.
شــرکت ها،  ادارات،  بــا  هــم  خوبــی  رایزنی هــای 
فروشــگاه هاو خیریــن شهرســتان داشــته ایم  کــه 
ولی نعمتانمــان از ایــن هدایــا ونــذورات بهره منــد 
گردیده اند کــه جا دارد اینجا از کمک هــای آنها تقدیر 
و تشــکر کرده باشــیم و امیدواریم در آینــده بتوانیم 
به کمک شــما خبرنگاران کمــک خوبی بــرای ایتام و 
نیازمندان شهرستان در شب عید قربان جمع آوری 

نماییم.
ح ملی  ح جمع آوری کمــک به مددجویان یــک طر طر
و سراســری اســت خیرین و مــردم عزیز شهرســتان 
نماینــده محتــرم مجلــس شهرســتان، امــام جمعه 
شهرستان ، فرماندار ، سپاه پاســداران ، دادستانی، 

انتظامــی،  نیــروی  جماعــت،  ائمــه  بخشــداران، 
، آمــوزش و پــرورش، ناحیه  شــهرداری ، هــالل احمــر
مقاومت بســیج و خبرنگاران، دامپزشــکی ، اوقاف، 
جهــاد،  بانک هــا، شــرکت ها و همــه ادارات شــرکت 
فعــال دارنــد کــه همیــن جــا الزم می دانــم از زحمات 

همه این عزیزان تقدیر و تشکر کنم.
بطور خالصه اعتبــارات این نهاد از ســه منبع دولتی 
و عنایــات رهبــری و بخــش اعظــم آن از کمک هــای 

مردمی و خیرین تامین می شود.
حــوزه فعالیــت کمیتــه امــداد نیــز بــر چنــد محــور 
ح ذیــل در ادامه به  اصلــی متمرکز اســت که بــه شــر

استحضار عموم می رسانم:
ونیازمنــدان  مددجویــان  بــرای  اشــتغال  ایجــاد 
جهــت کاهــش ســطح بیــکاری و توانمنــد ســازی 
مددجویــان عزیــز کــه در ایــن راســتا در ســال جــاری 
مبلــغ 4/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال از محــل منابــع بانکــی بــه 
صــورت وام و همچنیــن مبلــغ :3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 
از محــل اعتبــارات امــدادی بــه مددجویــان وام 
اشتغال پرداخت شــده و مطلب قابل توجه این که 
خوشــبختانه تعــدادی از مددجویــان عزیــز بــا اخــذ 
همیــن وام هــا بــه خودکفایــی رســیده و از چرخــه 
ج شــده اند که بســی جای خوشــحالی و  حمایت خار

خرسندی دارد.
از ناحیــه زکات و کمک های مردمی و جــذب نذورات 
متمرکز اســت که بــا فعالیــت در ایــن محور بــه ارایه 

خدمات پرداخته ایم:
تهیهجهیزیهنوعروستحتپوشش

تهیه لوازم ضروری منزل، خرید و تعمیرات مسکن، 
هزینــه درمــان، تســهیالت، آمــوزش و... اطعــام در 
مــاه مبــارک رمضــان و توزیــع بســته حمایتــی بیــن 
مددجویــان ونیازمنــدان تعــداد ۱۰۰۰۱ بســته ســبد 
کاال، پرداخــت وام بــه مبلــغ 3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 
بــه نیازمنــدان شهرســتان، واریــز نقــدی بــه مبلــغ 

4/۵4۰/۰۰۰/۰۰۰ در خصــوص کرونــا بــه تعــداد ۱۱6۰ 
خانــواده نیازمند غیــر مددجــوی شهرســتان، خرید 
3 بــاب واحــد مســکونی در ســال گذشــته جهــت 
و  نقــدی  کمــک  حمایــت،  تحــت   مددجویــان 
غیر نقــدی در چهار ماهــه اول ســال جمعا بــه مبلغ 
3/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال از مســاعدت های خیریــن بــه 

حساب فرزندان اکرام و محسنین منظور گردید.
جمــع آوری زکات واجــب و مســتحب، زکات فطریه و 

کفارات وپرداخت جمع مبالغ به مددجویان.
 منبــع دیگــر درآمــدی نهــاد کمیتــه امــداد امــام 
اندازه هــای  بــا  صدقــات  توزیعــی  صندوق هــای 
مختلــف، در ســطح منطقه جهــت جمــع آوری مبالغ 
نقــدی بیــن آحــاد مختلــف مــردم و نهادها و ســطح 
شــهرها می باشــدو درآمــد ماهیانــه حاصــل از آن 
حــدود ۱3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشــد که می تــوان به آن 

اشاره کرد .
اولیــن اولویــت ایتــام و زنــان سرپرســت خانــوار 
می باشــند البتــه بــه شــرط اســتحقاق و نگرفتــن 
حقــوق از ادارات وســازمان های دیگــر ، الزم بذکــر 
می باشــد همشــهریان عزیــز بــا پرداخــت حداقــل 
۱۰هــزار تومــان در مــاه بــه حســاب مســتقیم فرزنــد 
یتیمی و نیازمند آنها را مورد حمایت خود قرار دهند 
در ایــن خصــوص می تواننــد بــا شــماره ۷64۰۰۰۰۵ 
واحد اکــرام تماس حاصــل نمایند. دومیــن اولویت 
سالمندان باالی شــصت ســال نیازمند روستایی و 
در اولویت آخر خانوار های دارای سرپرســت بیمار و 
از کار افتــاده  را قــرار دادیم.دهباشــی در پایان گفت: 
الزم می دانم از همه مردم نیکــو کار فیروزکوه دعوت 
کنــم در عیــد قربــان بــه میــزان تــوان بــا هــر مبلغــی 
ح نــذر عیــد  یاریگــر مــا در اطعــام نیازمنــدان در طــر
قربــان باشــند، شــماره کارت جهــت واریــز نــذورات 
قربان 6۰3۷۹۹۷۹۵۰۰۰۷۷4۱ به نام اکرام و محســنین 

فیروزکوه.

با هدف  کاهش بیکاری وتوانمند سازی مددجویان ؛

ایجاد اشتغال برای مددجویان ونیازمندان 

اقتصادی
 اجتماعی

همشهری

 حال شهرم خوب نیست تردد

 در شهر خطرناک است

بازگشت همه به سوی اوست

دهیاری شورای اسالمی روستای حصاربن

عید قربان 
روز رها شدن از تعلقات 

دنیوی 
و رهایی از هر آنچه  

غیرخدایی است مبارک باد



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

مــــا را رهـــــا کنید در این رنج بی حساب 
بــــــــــا قلب پاره پاره و با سینه اى کباب

عمرى گذشت در غم هجران روى دوست
امام خمینی - رهمــــــــــرغم درون آتش و ماهی برون آب

ونمایندهدماوند؛ فرماندار باحضور
مشکالتروستایدردهوکمند

بررسیشد
 

مهــدی یوســفی جمارانــی فرمانــدار بــه همراه ســید 
احمد رســولی نژاد نماینده مردم فیروزکوه و دماوند 
در مجلــس شــورای اســالمی بــا حضــور در روســتای 
کمنــد مســائل و مشــکالت ایــن روســتا را بررســی 

کردند.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
شهرســتان فیروزکوه،گفتنی است در این نشست 
کــه بــا حضــور بخشــدار مرکــزی، مدیــران ادارات و 
دســتگاه های اجرایــی در محــل مســاجد روســتای 
ح هادی، امور  کمند ودرده  برگزار شــد، مشــکالت طر
، برق، کشاورزی، راه،  آب، منابع طبیعی، کشاورزی، گاز

مخابرات و آب شرب بررسی شد.

توسعهشــبکههایمخابراتی
دماوندوفیروزکوه در

رســولی نــژاد، نماینــده مــردم دماونــد و فیروزکــوه 
در مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به مهم ترین 
ح شــده در دیدار با مدیر کل ارتباطات  مباحث مطر
و فناوری اطالعات اســتان تهران گفــت: عدم توجه 
به موقع شرکت مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه 
مشــکالت زیادی را برای مردم ۲ شهرستان دماوند 

و فیروزکوه به وجود آورده است.
گرفتــن  قــرار  بــه  توجــه  بــا  گــزارش جام جــم  بــه 
شهرســتان های دماونــد و فیروزکــوه در یکــی از 
مهم ترین محورهای ترانزیتی  می طلبد که به صورت 
خاص مــورد توجــه قــرار گیرند.رفع مشــکالت نقاط 
کور جاده های اصلی و توسعه شبکه های مخابراتی 
در هــر دو شهرســتان بایــد بــا ســرعت بیشــتری در 

دستور کار قرار گیرد.

فیروزکوه خبرکوتاهاز

ح پاکســازی و شستشــوی تابلوهــا و عالئم  * طــر
راهنمایی و رانندگی سطح شهر فیروزکوه توسط 
واحــد زیبا ســازی شــهرداری فیروزکوه بــه منظور 
پاکســازی منظر شــهری ورفع آلودگی های بصری 

انجام شد .
*  بازدید >بور بوری<بخشــدار ارجمند از عملیات 
اجرایی پروژه انتقــال خط لوله گاز به روســتاهای 
ورســخواران، دریابــک و طهنــه وافتتــاح آن در 

هفته دولت .
*  دیدار اعضاء شورای اسالمی روستای سیمین 
دشت با سید روح اهلل حســینی بخشدار مرکزی 

درخصوص برخی از مسائل و مشکالت روستا .
بانــوان  ورزش  رئیــس  کیانــی  فرخنــده   *
شهرســتان فیروزکــوه درهفتــه عفــاف و حجــاب 
بــا تیــم والیبــال بانــوان شهرســتان فیروزکــوه 
بــه مربیگری»محمــود پــور « بــا رعایــت موازیــن 

بهداشتی دیداروگفتگوکرد.
* بــه منظــور زیبــا ســازی فضــای شــهری تــداوم 
کاشــت گل هــای فصلــی در فضــای ســبز شــهر 
فیروزکــوه از ســوی شــهرداری در حــال انجــام 

است.
از  * مهنــدس جمارانــی، فرمانــدار فیروزکــوه 
اســتقالل کامــل اداره راه و شهرســازی فیروزکوه 
خبــر داد وگفت: بــا پیگیری هــای مکــرر نماینده 
محترم شهرســتان در مجلس شــورای اســالمی 
وفرمانــداری، از ایــن پــس شــهروندان نیــازی به 
مراجعه به مرکز استان نیســتند و کلیه خدمات 

در شهرستان صورت خواهد گرفت .
 * قلــه دماونــد متعلــق بــه ســازمان جنگل هــا، 
مراتــع و آبخیــزداری اســت - در پی انتشــار خبری 
مبنــی بــر صــدور ســند وقــف یــک بــرش از کــوه 
دماونــد بــه  نــام ســازمان اوقــاف، معــاون امــور 
امــالک و کاداســتر ســازمان ثبت اســناد و امالک 
کشــور ضمــن تکذیــب ایــن خبــر گفــت: قلــه 
دماونــد و کوهپایه ای که با حضور هیــات ویژه در 
مورد آن ســند صادر و در ســامانه کاداســتر ثبت 
گردیــده، متعلــق بــه ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
 و آبخیــزداری اســت و مالکیــت آن نیــز تثبیــت 

شده است.
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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

ابوالفضــل علیپــور رئیــس اداره ورزش و جوانان به 
جام جــم فیروزکــوه گفــت: بــه فضــل الهــی بــا همت 
و همــکاری نهادهــا و ادارات در چهــار ماهــه آخــر 
ســال ۹۸ توانســتیم با اجرای چندین عنوان برنامه 
وزکــوه، بخش هــا و  زشــی فعــال در ســطح فیر ور

روستاها برگزار کنیم.
وی افــزود: هــدف گذاری هــا بــرای تعالــی و توســعه 
ورزش در فیروزکــوه بیش از پیــش در حال افزایش 
و پیشــرفت اســت و ایــن توســعه و پیشــرفت بــا 
مشــارکت مــردم و جوانان ورزشــکار میســر شــده و 

به خواست خداوند حکیم تداوم خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: باتوجه بــه این که مجمع جوانان 
زیــر نظــر اداره ورزش و جوانــان فعالیت خــود را آغاز 
نمــود، ســال گذشــته عــالوه بــر اجــرای برنامه هــای 
مختلــف در حوزه هــای فرهنگــی اجتماعــی شــاهد 

افتتاحیه پروژه ساختمان اداری بودیم.
علیپور از جوانــان تمام رشــته های ورزشــی آقایان و 
بانــوان از ســنین ۱۸ تا 3۵ ســال خواســت تا بــا ثبت 
نــام در مجمــع بــه عضویــت ایــن تشــکل فرهنگــی 
بهره منــد  برنامه هایــش  از  و  درآمــده  اجتماعــی 

شوند.
وی اظهــار کــرد: بــا تالش هــای صــورت گرفتــه بعداز 
دســتی  فوتبــال  )تنیــس،  توانســتیم  مــاه  چنــد 
وســتایی را  زش ر ، دارت  شــطرنج( خانه هــای ور
مجهــز کنیــم وهمچنیــن در ســال گذشــته ویــژه 
برنامه های مســابقات... آقایان و بانوان با شــکوه و 
حضوری مثال زدنی برگزار شــد که نشــان از اهمیت 
ایــن رشــته در بیــن مشــتاقان آن بــوده اســت امــا 
متاســفانه در ســال جدید بــا وجود شــیوع ویروس 

کرونا مسابقات خاصی برگزار نشد.
علیپــور ضمــن اشــاره بــه مشــکالت اظهــار کــرد: 
تاجایی که در تــوان بوده خواســته های بحــق اهالی 
محتــرم ورزش را ایــن اداره بــا هماهنگــی اســتان 
اجابت نموده،  از این پس هم نهایت تالش خود را 
در راســتای حل مشکالت ورزش شهرســتان انجام 

خواهیم داد.
وی در خصــوص کالس هــای اوقــات فراغــت گفــت: 
باهمکاری باشــگاه ها و تیم هــا و بخصوص آموزش 

زشــی از جملــه  ورش در اکثــر رشــته های ور و پــر
فوتسال، والیبال و…برنامه ها ی خوبی در حال اجرا 
ح تابســتانه برنامــه ریزی خوبــی نظیر  اســت ودر طــر
خانــه ورزش روســتایی و تنیــس، فوتبــال دســتی، 
شــطرنج انجــام گرفــت کــه در روســتاهای اندریــه و 

امیریه اجرا شد.
گفــت:  شــطرنج  هیئــت  خصــوص  در  علیپــور 
بحمداهلل هیئت شــطرنج به شــکل درستی در حال 
اجرای برنامه هــای مربوطــه، هم در ســطح بخش ها 
وهــم شــهر و اســتان می باشــد کــه راه یافتــگان 

رده های استانی هم در این رشته داشتیم.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان در خصــوص ورزش 
در ایــام کرونــا گفت: بــا تالش هــای فراوان جلســات 
توجیهــی بــرای مربیان رشــته های ورزشــی بــا حضور 
وبازدیــد کارشناســان وروانشناســان بــا همــکاری 

شبکه بهداشت برگزار شد.
وزکــوه،  فیر شهرســتان  زش  ور گســترش  از  وی 
شــادی و نشــاط همگانــی به صــورت هفتگــی مانند 
دوچرخه، کوهنوردی ســواری ، پیاده روی که سقف 

تعداد هر هیئت ٥٠ نفر می باشد خبر داد.
علیپــور درادامــه گفــت: همــه هیئت هــای ورزشــی 
در فیروزکــوه فعــال هســتند کــه هــر کــدام از ایــن 
هیات هــای فعــال بــه نوبــه خــود هــم بــا ادارات و 
نهادهــا و مســاجد و……تعامــل دارنــد و برنامه هــای 

مشــترکی را اجــرا می کننــد و برنامه هــای اختصاصــی 
رشــته مربوطه را به شــکل قابل قبولی بــه نمایش 
می گذارند و بنده به عنوان خادم همه ورزشــکاران 
عزیز همچون گذشــته در کنار ورزشــکاران ارجمند 
هســتم و هر کمک و حمایتی در هر رشــته ورزشــی 
را، آنچــه کــه از دســتم بــر آیــد دریــغ نخواهــم کــرد و 

انجام خواهم داد.
رئیــس اداره ورزش وجوانــان فیروزکــوه از جملــه 
اهداف اداره ورزش، مشــکالت موجود وهمچنین 
اقدامات انجام شــده در دوره مســئولیت خویش 

ح نمود . ح مطر را بدین شر
اهــداف، رشــد و توســعه ورزش همگانــی، تقویــت 
ورزش قهرمانــی، بخصوص ورزش بانــوان، تقویت 
ورزش هــای بومــی و محلــی و روســتایی )بــا توجــه 
بــه این کــه قســمت اعظــم جمعیــت در روســتاها 

می باشد(
اســتفاده از تجربیات پیشکســوتان در راه رسیدن 
بــه اهــداف و تعامــل بــا تمامــی ارگان هــای ســطح 
زش، مشــکالت،  شهرســتان بــرای کمــک بــه ور
فرسودگی شــدید اماکن ورزشــی، کمبود تجهیزات 
زیرســاخت هایی مثــل خوابــگاه  نبــود  زشــی،  ور
ورزشــی و کمــپ ورزشــی در شهرســتان، همچنین 
دور بــودن شهرســتان فیروزکــوه از مرکــز اســتان 

)تهران (مشکالت را دوچندان می کند. 

رشتهکاراته کسبمقاماولاستانیدر
۱-حضــور خانم هــا در مســابقات اســتانی کاراتــه در 
رشــته کاتــا وکمیتــه وکســب مقــام اول ودوم بــه 

ترتیب رشته ها 
۲-برنامه ریــزی کوتاه مــدت برای تحــول ورزش های 

قهرمانی و همگانی
3-برنامــه ریــزی کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت بــرای 
ورزشــی  زیرســاخت های  تعمیــرات  و  پیشــرفت 

شهرستان
4-تکمیل پروژه ســاختمان اداری و خانه شــطرنج و 

افتتاح پروژه در سوم خرداد ۱3۹۹
۵- تحویــل یــک دســتگاه خــودرو ســواری پــژو 4۰۵ 

صفر کیلومتر برای اداره ورزش
6-سروســامان دادن بــه اوضــاع مالــی اداره و پرداخت 

هزینه معوقه جاری
۷-اجــرای کامــل پروتکل هــای بهداشــتی در اماکــن 

ورزشی در بحث بیماری کرونا 
۸-افتتاح خانه های ورزشــی روستای اندریه )تجهیزات 

ورزشی(
۹-افتتــاح خانــه ورزشــی روســتای امیریه)تجهیــزات 

ورزشی(
۱۰- شرکت در مسابقات قهرمانی شهرستانی، استانی 

و کشوری توسط هیئت های ورزشی شهرستان
۱۱-اجرای برنامه های ورزش های همگانی و فرهنگی در 

مناسبت های مختلف 
۱۲- اجــرای حــدود ۲۰ برنامه فرهنگی-ورزشــی در بهمن 

ماه ۹۸ 
۱3-اجــرای طــرح اوقــات فراغــت در تابســتان ۹۹)در ۱۸ 

رشته بانوان و آقایان(
اجــرای  بــرای  الزم  اقدامــات  و  ۱4-برنامه ریــزی 

جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی در سال ۹۹
۱۵-ســاماندهی هیئت هــای ورزشــی و اقــدام به رفع 
موانــع پیــش روی ورزشــی شهرســتان و پیگیــری 
قــای دکتــر  از طریــق نماینــده محتــرم شهرســتان آ

رسولی  نژاد از وزارت ورزش و جوانان
علیپــور در پایــان گفتگو بیــان کرد: انشــااهلل بــا مهار 
شــدن بیماری کرونا بتوانیــم با خیــال راحت اهداف 

ورزشی شهرستان را دنبال نماییم.

فیروزکوه هدفگذاریهابرایتعالیوتوسعهورزشدر

 ارائه الکترونیکی

 اظهارنامه مالیاتی صاحبان 
مشاغل پایان مرداد ماه

شمامیتوانیدبدونمراجعهبهادارهمالیات
طریقسامانه از

 WWW.tax.gov.ir

اظهارنامهالکتریکیخودراارسالومالیات
خودراپرداختنمایید

روابط عمومی امور مالیاتی شهر و استان تهران

آخرین مهلت
امام صادق )ع(

صدقه از مرگ ناگهانی و 
دلخراش جلوگیری می کند

شماره کارت واریز وجوه
 6037-9979-5002-3342

به نام وجوه امانی 
اداره فیروزکوه

معاونت توسعه مشارکت های مردمی
کمیته امداد امام خمینی )ره( 

شهرستان فیروزکوه


