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نمازجمعه این هفته شهرستان گفت :یاد مرگ و
قیامت ،باعث میشود علقه انسان به دنیا کم شود و کمتر
گناه کند ،لذا پیامبر فرمود “زیرک ترین مردم کسی است که
زیاد یاد مرگ کند و خودش را آماده تر کند”.
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نسرین حجازی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فیروزکوه
در گفتگوبا خبرنگار جام جم اظهار داشت :اداره ثبت اسناد
وامالک یکی از قدیمی ترین سازمانهای کشور است که
2
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

فرماندار فیروزکوه خبر داد:

تعطیلی ادارات شهرستان فیروزکوه در روزهای پنجشنبه
به گزارش جامجم ابوالقاسم مهری درخصوص تغییر ساعت فعالیت
ادارات بیان داشت :بر اساس تصمیمات متخذه استانداری تهران،
ساعت فعالیت ادارات تا پایان زمان فوقالذکر از ساعت  ۶:۳۰صبح
لغایت ساعت  ۱۳:۳۰میباشد.

فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت :بر اساس مصوبه محترم هیئت
وزیران  ۱۶تیر ماه  ،۱۴۰۰با عنایت به تداوم شرایط جوی و ضرورت
صرفهجویی و مدیریت مصرف برق ،بدین وسیله تمام ادارات
شهرستان فیروزکوه در روزهای پنجشنبه تا پایان مرداد تعطیل است.

خبر

امام جمعه فیروزکوه:

نماینده شهرستان فیروزکوه و دماوند :

مردم از وضعیت گردشگری شهرستان گالیه مند هستند

واکسیناســیون در فیروزکــوه و
دماونــد بــا نظــم انجــام مــی شــود

نماینده مردم شهرستانهای فیروزکوه و دماوند در
مجلس شورای اسالمی ،در جمع خبرنگاران درباره
روند واکسیناسیون در شهرستان فیروزکوه گفت:
دیروز فرصتی شد تا از مراکز واکسیناسیون در
شهرستان دماوند و رودهن دیدار داشته باشیم،
امروز هم خدمت عزیزان در شبکه بهداشت و
درمان شهرستان فیروزکوه رسیدیم و از نزدیک
دیدار داشتیم .سید احمد رسولی نژاد تصریح کرد:
مراحل واکسیناسیون به حمداهلل بسیار خوب
برگزار میشود ،ازدحامی وجود ندارد و کار در کمال
نظم و آرامش در کوتاه ترین زمان انجام میشود.
وی خاطر نشان کرد :با توجه به اینکه براساس
اعالم وزارت آموزش و پرورش بنا است ما در مهر
شاهد حضور دانشآموزان در کالس درس باشیم
بنابراین نیاز است که واکسیناسیون دانش
آموزان ،معلمان ،کادر مدارس و گروههای مختلف
هم انجام شود .وی اظهار داشت :امیدواریم ان
شاءاهلل با استقرار دولت جدید امر واکسیناسیون
سرعت بیشتری پیدا کند.نماینده مردم فیروزکوه
و دماوند در مجلس شورای اسالمی ،تصریح کرد:
طبق جدولی که وزارت بهداشت و درمان اعالم
کرده خوشبختانه هم در شهرستان دماوند و هم
در شهرستان فیروزکوه شرایط خوبی را داشتیم و
هیچ ازدحام و انتظاری وجود نداشت ،کار افراد در
کوتاهترین زمان انجام میشود؛ بنده در گفتگو
حضوری که با مردم داشتم ،کسانی که در این برهه
از زمان تزریق واکسن شامل آنها میشد از نظم و
سرعت انجام کار واکسیناسیون راضی بودند.

امام جمعه فیروزکوه در خطبههای عبادی سیاسی نمازجمعه این
هفته شهرستان گفت :یاد مرگ و قیامت ،باعث میشود علقه

انسان به دنیا کم شود و کمتر گناه کند ،لذا پیامبر فرمود “زیرک
ترین مردم کسی است که زیاد یاد مرگ کند و خودش را آماده تر
کند”.
به گــزارش جامجم حجتاالسالم حیدری با اشــاره به علل عمده
قطعی بــرق بـیــان داش ــت :ســه دلـیــل عـمــده قطعی ب ــرق ،گرمای
یســابـقــه در نـیــم ق ــرن اخ ـیــر و ب ــاال رف ـتــن م ـصــرف ب ــرق ،ت ــداوم
بـ 
خشکسالی و از مدار خارج شدن نیروگاههای آبی و عمل نکردن
دولــت مستقر بــه تکلیف خــود نسبت بــه ایـجــاد ظرفیت جدید
نیروگاهی است .وی خاطر نشان کرد :دولت باید شرایط کنونی را
مدیریت کند تا فشار کمتری به مردم بیاید .خطیب نماز جمعه

نسرین حجازی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک
ف ـیــروزکــوه در گفتگوبا خبرنگار جــام جــم اظهار
داشت:
اداره ثبت اسـنــاد وام ــاک یکی از قدیمی ترین
سازمانهای کشور است که با هدف تعیین آمار
دارایی افراد تاسیس شده است.
ای ــن م ـقــام مـســئــول بــا اشـ ــاره بــه وظــایــف اصلی
حهــای
ای ــن س ــازم ــان ع ــن ــوان داش ـ ــت :ث ـبــت طــر 
تهــای
صنعتی،ثبت عــائــم ت ـجــاری ،ثـبــت شــرکـ 
ت ـجــاری وتنظیم اس ـنــاد رس ـمــی ازجـمـلــه وظــایــف
اس ــاس ــی س ــازم ــان ث ـبــت اســن ــاد وام ـ ــاک کــشــور
محسوب میشود.
حجازی در ادامــه با اشــاره به اهــم اقــدامــات این
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به اطالع میرساند اینجانب علیرضا سیادلی مالک قسمتی
از پالک ثبتی فاقدفرعی از سنگ 34اصلی واقع در قریه السم
چشمه به نشانی فیروزکوه -روستای السم چشمه متقاضی
تعیین بستر وحریم در داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر
میباشم وحسب اعالم امور آب فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات
جاری تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکان مشاعی به
امور آب وتکمیل پرونده میباشد لذا از کلیه مالکان مشاعی تقاضا
میشود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت  10روز از
تاریخ انتشار آ گهی امور آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه بلوار بسیج ،
روبه روی ترمینال مراجعه نمایند  .بدیهی است عدم مراجعه مالکان
مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه
ای تهران ( امور آب فیروزکوه ) نبوده وبستر حریم اعالمی برای کلیه
مالکان مشاعی الزم الرعایه میباشد .

دستگاه در سال گذشته اذعان داشت :در سال
گذشته با صدور سند برای  ۳۰هزار هکتار از اراضی
منابع طبیعی موفق به کسب رتبه نخست استانی
شدیم.
وی ادامه داد :در بخش ارجاعیات با تکمیل ۱۹۸
پرونده و در بخش صدور سند با  ۴۶۴۰سند حائز
رتبه نخست استانی شدیم .همچنین در بخش
صــدور اسناد مالکیت قانون ساماندهی داخل
بــافــت روسـتــا کــه از طــریــق بنیاد مسکن اقــدام
میشود نیز آمار قابل توجهی داشتیم.
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فیروزکوه با بیان
اینکه اجــرای طــرح کــاداســر درفـیــروزکــوه از تجاوز
و تـعــارض بــه ام ــاک اشـخــاص جلوگیری میکند
خاطر نشان کــرد :از دوســال گذشته با استفاده
از دستگاه شمیم مساحت و متراژ واقعی امالک
مشخش و در طرح کاداسر ذخیر میشود.
حجازی با اعالم اینکه تا پایان امسال صدور سند
بــرای اراضــی منابع طبیعی به مــرز  ۸۰هــزار هکتار
مـیرســد ی ــادآور شــد :عــاوه بــر سند دارش ــدن ۳۰
هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی در سال گذشته،
امسال نیز برای  ۵۰هزار هکتار دیگر از اراضی منابع
طبیعی طرح کاداسر اجرا و سند صادر خواهد شد.
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به اطالع میرساند اینجانب ولی قشقاوی به وکالت از آقای
مجید پیچکاء مالک قسمتی از پالک ثبتی 189فرعی از سنگ
 108اصلی واقع در قریه طهنه به نشانی فیروزکوه روستای طهنه –
زیر قبرستان متقاضی تعیین بستر وحریم در داخل ویا مجاورت
پالک ثبتی فوق الذکر میباشم وحسب اعالم امور آب فیروزکوه بر
اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین بستر وحریم منوط به مراجعه
کلیه مالکان مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده میباشد لذا از کلیه
مالکان مشاعی تقاضا میشود با در دست داشتن مدارک مالکیت
خود ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار آ گهی امور آب فیروزکوه به
نشانی فیروزکوه بلوار بسیج  ،روبه روی ترمینال مراجعه نمایند .
بدیهی است عدم مراجعه مالکان مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق
نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران ( امور آب فیروزکوه ) نبوده
وبستر حریم اعالمی برای کلیه مالکان مشاعی الزم الرعایه میباشد .
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به اطالع میرساند اینجانب کیوان خلیل ارجمندی مالک
قسمتی از پالک ثبتی 1055فرعی از سنگ 104اصلی واقع در قریه
ارجمند به نشانی فیروزکوه -بخش ارجمند متقاضی تعیین بستر
وحریم در داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر میباشم وحسب
اعالم امور آب فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین بستر
وحریم منوط به مراجعه کلیه مالکان مشاعی به امور آب وتکمیل
پرونده میباشد لذا از کلیه مالکان مشاعی تقاضا میشود با در
دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار
آ گهی امور آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه بلوار بسیج  ،روبه روی
ترمینال مراجعه نمایند  .بدیهی است عدم مراجعه مالکان مشاعی
ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران
( امور آب فیروزکوه ) نبوده وبستر حریم اعالمی برای کلیه مالکان
مشاعی الزم الرعایه میباشد .

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان فیروزکوه

نوبتاول

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضــاء محتــرم میرســاند مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه نوبــت اول شــرکت تعاونــی مصــرف
فرهنگیــان شهرســتان فیروزکــوه کــه راس ســاعت  10صبــح روز ســه شــنبه مــور خ  1400/5/12درمحــل ســالن اجتماعــات
اداره آمــوزش و پــرورش برگــزار میگــردد حضــور بــه هــم رســانند.
دستور جلسه :
استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس .

بررسی وتصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1399
 3تصویب برنامه وبودجه تعاونی مصرف برای سال مالی جدید
 4اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه یا اخذ اعتبار از بانکها

 5انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره وبازرس برای یک
دوره
 6اتخاذ تصمیم در خصوص تخریب وباز سازی ساختمان قدیمی
تعاونی

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان فیروزکوه

وی در ادام ــه با اش ــاره به مشکالت کمبود نیرو
در این اداره اذعــان کــرد :متاسفانه این دستگاه
علی رغم حجم بــاالی کار فقط با  ۱۲پرسنل اداره
میشود که پاسخگوی نیاز مراجعان وهمشهریان
فیروزکوهی نخواهد بود.
نکــه محیط ساختمان اداره
ح ـجــازی بــا بـیــان ای ـ 
درخــور پرسنل ومراجعان نمی باشد خاطرنشان
کرد :خوشبختانه جانمایی ساختمان جدید اداره
در خیابان ســایــت اداری انــجــام ش ــده و بــا قول
مساعد اداره کل مربوطه مبنی بر تامین بودجه به
زودی ساخت این بنا کلید خواهد خورد.
وی در ادامه از اجرای طرح برون سپاری از دهم تیر
خبرداد واعالم کرد :باتوجه به حجم باالی مراجعان
به این اداره وکمبود نقشه بــردار از دهم تیرماه
طرح تهیه نقشه با بهره گیری از دستگاه شمیم
توسط دفاتر نقشه برداری در شهرستان اجرا شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزکوه از مردم
شهرستان درخواست کرد :در مراجعه به این اداره
و برای تسریع در روند امورات خود صبور وشکیبا
باشند چرا که همکاران ما علی رغم تالش مضاعف
نمی توانند در زمان محدود پاسخگوی نیاز همه
ی عزیزان فیروزکوهی باشند.

سید حسن حسینی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان فیروزکوه از کارگاه هنرمند
پیشکسوت شهرستانهادی اسفندیار بازدید کرد.
در این دیدار حسینی ضمن تبریک روز قلم تصریح
کرد :روز قلم که روزی برای ارج نهادن فرهنگ و
هنر و وسیلهای برای ابراز عالقه و احترام به جامعه
فرهنگی و هنری کشور است ،در سال  ۱۳۸۱به ثبت
رسیده است؛  ۱۴تیر روزی است که به عنوان روز قلم
در تقویم رسمی کشور ثبت شده است؛  ۱۴تیر هر
سال ،فرصتی طالیی برای به خاطر آوردن ارزشهایی
است که شاید آنها را در جریان روزمرگیهای زندگی
به فراموشی سپرده ایم؛ روز قلم درواقع ،فرصتی
برای سپاسگزاری از تمام کسانی است که بخشی
از فرهنگ و هنر این مملکت ،به برکت قلم پرتوان
آنها ،زنده مانده است .گفتنی استهادی اسفندیار
با بیش از  ۶۰سال سابقه در رشته هنری منبت کاری،
معرق ،خاتم ،گره چینی ،مشبک ،کلک ،طرح اسلیمی،
قلم زنی ،مینا کاری ،ضریح سازی و غیره فعالیت
مینماید .از نمونه کارهای وی میتوان درب مسجد
امام مجتبی(ع) و امام زاده اسحاق(ع) در تهران و
همچنین امام زاده طالب(ع) و امام زاده حسن(ع) در
پاکدشت و همچنین در خارج از کشو وی طراحی و

کودکان و نوجوانان اولویتی مهم برای تربیت
فرهنگی محسوب می شوند

سـیــد حـســن حسینی رئ ـیــس اداره
فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان
فیروزکوه درب ــاره روز ادبیات کودکان
و نوجوانان گفت :فعاالنی در رشته
ادبیات کودک و نوجوان در شهرستان
فیروزکوه هستند که در انجمنهای
ادبـ ـ ــی مـ ــا تــح ــت ع ـ ـنـ ــوان س ـ ــرودن
شعر ،داسـتــان نویسی و … فعالیت
دارن ــد ،توسط انجمن پوشش داده
میشوند ،کــارهــای آنها نقد و بررسی
مـ یشــود و بــرای تقویت قــدرت قلم،
نویسندگی ،پــرورش تخیل و آشنایی
با مسائل ادبــی ،به فعاالن این حوزه
راهنماییهای الزم انـجــام مـ یشــود.
وی خاطر نشان کــرد :کتابی در حوزه
ادب ـیــات کــودکــان و نــوجــوانــان تحت
یهــای کــودکــان” توسط
عـنــوان “الالی ـ 
نویسنده فیروزکوهی سعید غفاری
نوشته شده و در دست چاپ است؛
ً
البته قبال ایــن کتاب را بــرای آشنایی
افراد با آن ،معرفی کردیم.

ولی بخاطر کوتاهی و بی توجهی برخی مسئوالن این فرصت بزرگ
به یک تهدید تبدیل شــده اســت .وی اف ــزود :در شرایط کنونی،
شاهد آلوده شدن آب آشامیدنی مردم ،زیان به اراضی کشاورزی
و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی هستیم .حجت االسالم حیدری
درخصوص گالیه مندی مردم از وضعیت گردشگری در فیروزکوه
خاطر نشان کرد :مردم از وضعیت گردشگری شهرستان به شدت
گالیه مند هستند و انتظار دارند این وضعیت ساماندهی شود.
امام جمعه شهرستان فیروزکوه تصریح کرد :انتظار مردم این است
که به بــازار نظارت بیشتری شــود و اقــام ضــروری مــردم به موقع
تأمین شود.

دیدار با هنرمند پیشکسوت شهرستان فیروزکوه

صدور سند برای  30هزار هکتار اراضی و کسب نخست استانی

به اطالع میرساند اینجانب قاسم حسنعلی زاده مالک
قسمتی از پالک ثبتی 487فرعی از سنگ 101اصلی واقع در قریه
لزور به نشانی فیروزکوه  -روستای لزورمنطقه دشت کش متقاضی
تعیین بستر وحریم در داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر
میباشم وحسب اعالم امور آب فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات
جاری تعیین بستر وحریم منوط به مراجعه کلیه مالکان مشاعی به
امور آب و تکمیل پرونده میباشد بنابراین از کلیه مالکان مشاعی
تقاضا میشود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت
 10روز از تاریخ انتشار آ گهی امور آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه بلوار
بسیج ،روبه روی ترمینال مراجعه نمایند .بدیهی است عدم مراجعه
مالکان مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب
منطقه ای تهران (امور آب فیروزکوه) نبوده وبستر حریم اعالمی برای
کلیه مالکان مشاعی الزم الرعایه میباشد.
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اذعــان داشــت :بــرای کمک به هموطنان خــود ،حتی االمـکــان در
مصرف برق صرفهجویی کنیم تا از این شرایط عبور کنیم .وی با
اشاره به هفته عفاف و حجاب گفت :در حادثه گوهرشاد ،تعداد
زیادی از مردم برای دفاع از “عفاف و حجاب” به شهادت رسیدند تا
این گوهر معنوی به بانوان ما برسد.
خطیب نمازجمعه فیروزکوه خاطر نشان کــرد :بــانــوان کارمند و
رؤســای ادارات در جامعه الگو هستند و باید به مساله “عفاف
و ح ـجــاب” تــوجــه زی ــادی داش ـتــه بــاشـنــد.امــام جمعه شهرستان
فیروزکوه درخصوص ظرفیت گردشگری در این شهرستان ،بیان
داشت :شهرستان فیروزکوه ،بهترین ظرفیت گردشگری را دارد،

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فیروزکوه در گفتگو با جام جم خبر داد:

آ

2

فرماندار فیروزکوه خاطر نشان کرد :ضروری است در این بازه زمانی
کاهش مصرف انرژی تنظیم دمای سیستمهای سرمایشی برای
حداقل مصرف انرژی و خاموشی آنها بعد از ساعت اداری مورد تاکید
قرار گیرد.

حسینی اف ـ ــزود :یــک کـتــابــی هــم در
حوزه مبانی و مبادی نقاشی کودکان
توسط استاد جــواهــری نوشته شده
و همچنین بــا کمک اداره ارش ــاد به
چاپ رسیده است ،در این کتاب آثار
هنرجویان فیروزکوهی را چاپ کردند.
رئیس اداره ارشــاد فیروزکوه با اشاره
مجموعه فعالیتهای انـجــام شده
در حـ ــوزه ک ــودک ــان و ن ــوج ــوان ــان در
شهرستان فیروزکوه اظهار داشــت:
فعالیت ادبــی کودکان و نوجوانان تا
بــه حــال در چند شــاخــه ان ـجــام شده
اســت و همچنان هــم ایــن موضوع
ج ــزو بــرنــام ـ ههــای مــاســت؛ بــه دلیل
اینکه بحث ادبیات است ،بیشتر در
حوزه انجمن ادبی کارهای آن پیگیری
میشود و افراد حضور هم دارند.
وی در پــایــان اذع ــان داش ــت :ام ــروزه
نسل آی ـنــده را بــا بــرنــام ـهریــزی خوب
تربیت کنیم به خصوص اینکه ادبیات
با قــرآن شــروع شــود ،قصههای بسیار
ارزشمند و عمیق قرآنی است؛ ادبیات
فاخر مااز جملهادبیاتکالسیکمانند
کلیله و دمنه ،مرزبان نامه ،شاهنامه،
گلستان سـعــدی و … گنجینههایی
هستند که اگر بچههای ما با آنها بزرگ
ً
شوند طبیعتا عقاید و باورهای آنها هم
با این تفکرات رشد خواهد کرد و آینده
آنهاراتضمینمیکند.

آ

گ
هی

به اطالع میرساند اینجانب امیر رستم پور – رامین محشری
ومسعود مردانی مالک قسمتی از پالک ثبتی فاقد فرعی از
سنگ  104اصلی واقع در قریه ارجمند به نشانی فیروزکوه -بخش
ارجمند متقاضی تعیین بستر وحریم در داخل ویا مجاورت پالک
ثبتی فوقالذکر میباشم وحسب اعالم امور آب فیروزکوه بر اساس
ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر وحریم منوط به مراجعه کلیه
مالکان مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده میباشد لذا از کلیه
مالکان مشاعی تقاضا میشود با در دست داشتن مدارک مالکیت
خود ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار آ گهی امور آب فیروزکوه به نشانی
فیروزکوه بلوار بسیج ،روبه روی ترمینال مراجعه نمایند .بدیهی است
عدم مراجعه مالکان مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات
شرکت آب منطقه ای تهران ( امور آب فیروزکوه ) نبوده وبستر حریم
اعالمی برای کلیه مالکان مشاعی الزم الرعایه میباشد .

نظارت امام زادهها در سامره ،نجف و کربال اشاره کرد.
شایان ذکر است وی در سال  ۱۳۸۸مجوز رسمی
آموزشگاه آزاد هنری را از وزارت ارشاد دریافت
نموده است .رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان فیروزکوه همچنین گفت :در حالی
که این روزها هنر منبت و معرق کاری به سمت
رایانهای شدن و کپی کاری پیش میرود ،شاهد
حضور هنرمندان و استادکارانی انگشت شمار از
این دست هستیم که با عشق به خلق آثاری بی
بدیل میپردازند .در ادامه این دیدارهادی اسفندیار
اعالم آمادگی کرد که تمام تالش خود را برای آموزش
نسل جوان و عالقمند بکار خواهد گرفت تا این هنر
و سنت رو به فراموشی نرود.

بهرهمندی مودیان از ۱۰۰درصدی بخشودگی
جرائم قابل بخشش مالیاتی
رئ ـیــس ام ــور مــالـیــاتــی شهرستان
فـ ـی ــروزک ــوه در گـفـتـگــویــی ضمن
عرض تبریک هفته مالیات ،گفت:
امیدوارم فرهنگ مالیات در جامعه
نهادینه شود که ان شاءاهلل این امر
با تالش سازمان و همکاری مودیان
گرامی محقق خواهد شد.
بــه گـ ــزارش جــا مجــم سـیــد محمد
حسینی هراندهی ،با اشــاره به امر
تسلیم اظهارنامه مشاغل تصریح
کرد :درخصوص تسلیم اظهارنامه
مشاغل که موعد آن تا پایان خرداد
بــوده و بــه دلیل کــرونــا تــا پانزدهم
تیر تمدید گردید مــودیــان محترم
مــالـیــاتــی اسـتـقـبــال بـسـیــار خوبی
داش ـتــه ان ــد و بـیــش از  ۹۰درصــد
م ــودی ــان دارای ش ــرای ــط مــوضــوع
دستورالعمل تبصره ماده  ۱۰۰ق.م.م
توانستند از شرایط توافق استفاده
نمایند.
حـسـیـنــی افـ ـ ــزود :ک ـســانــی ه ــم که
نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام
نـ ـم ــوده انـ ــد از ت ـس ـه ـیــات م ـقــرر
بهرهمند شوند که این امر نشان
دهنده فرهنگ مالیاتی میباشد
که در همین جا الزم اســت تشکر
وی ــژهای از مــودیــان محترم داشته
بــاشــم کــه در ای ــن شــرایــط سخت
تعامل بسیار خوبی بــا اداره امــور
مــالـیــاتــی داش ـتــه ان ــد .رئـیــس امــور
مالیاتی شهرستان فیروزکوه درباره
اج ــرای ــی ش ــدن قــانــون مــال ـیــات بر
خانه خالی که در مجلس یازدهم
تـصــویــب ش ــد ،گ ـفــت :ای ــن قــانــون
وجود دارد اما شهرهای دارای بیش
از صد هــزار نفر جمعیت مشمول
ای ــن ن ــوع مــال ـیــات مـیـشــونــد ،ولــی
قانون مکلف کرد همه افراد حتی در
روستاها در سامانه مربوطه ثبت
ن ــام کنند ،یعنی همه اف ــرادی
کــه صــاحــب امـ ــاک هستند
بــایــد در آن ســامــانــه ثبت
ن ــام نـمــایـنــد تــا بـتــوانـنــد از
معافیت یا مــواردی که
مـشـمــول نمیشوند

مطلع و بهره مند شوند.
حسینی همچنین دربـ ــاره مهلت
پـ ــرداخـ ــت مــال ـیــات ب ـ ــرای امـ ــاک،
مـس ـت ـغــات و اشـ ـخ ــاص حقوقی
ب ـ ـیـ ــان داشـ ـ ـ ــت :گ ـ ـ ــروه ام ـ ـ ــاک و
مـس ـت ـغــات و اشـ ـخ ــاص حقوقی
هم تا آخر تیرماه فرصت دارنــد که
اظهارنامه خود را ارســال و مالیات
خود را در چهارچوبی که مشخص
اســت پــرداخــت کنند؛ درخصوص
گــزارش فصلی هم فرصت آن بعد
از هــر فصل  ۴۵روز اســت و بــرای
اظهارنامه ارزش افزوده هم تا  ۱۵تیر
فرصت داشتند اظهارنامه را تسلیم
کنند ،مانند همیشه کــه ب ــرای هر
فصل ایــن امــر یعنی تسلیم اظهار
نامه مالیات برارزش افزوده ،اتفاق
میافتد.
حسینی افـ ــزود :مــودیــانــی کــه نمی
توانند مالیات خود را یکجا پرداخت
کنند میتوانند نسبت به تقسیط
بدهی خود اقدام نمایند ،ولی میزان
بـخـشــودگــی در خ ـصــوص مالیات
قطعی شــده بــه نسبت ماههایی
ک ــه ب ــه تــاخ ـیــر م ـیاف ـتــد دو درص ــد
کاهش بخشودگی خواهند داشت
که البته خیلی قابل توجه نیست،
امــا مهم ایــن اســت کــه مــودیــان با
مراجعه به موقع بتوانند از فرصت
خوب بخشودگی جرائم بهره ببرند؛
ایــن بخشودگی به ویــژه در بخش
مالیات بــر اف ــزوش اف ــزوده بسیار
چشمگیر میباشد.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه
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شهروندان فهیم و ژرفاندیش شهر فیروزکوه
انتخابات نماد و مظهر مردم
ساالری در نظام مقدس جمهوری
ً
اسالمی ایران محسوب شده و یقینا
حضور گرم و مسرتبخش تمامی

همشهریان عزیز در انتخابات  ۲۸خرداد
دگر بار درخت پر بار و تنومند نظام
جمهوری اسالمی ایران آبیاری و تیری بر
قلب بدخواهان نظام و ایادی و اذنابشان

شد ،اکنون که به واسطه اعتماد شما
بزرگواران زمام مدیریت شهری برای یک
دوره  ۴ساله به دستان ما سپرده شده است
با شما عهد بسته حافظ خوبی برای آرای

شما باشیم و در راستای پیشبرد و تعالی
شهر متمدن فیروزکوه تمامی انگارههای
خویش را در طبق اخالص قرار داده و از
هیچ کوششی برای سرآمدی شهرمان دریغ

نکنیم؛ حسب مرقومه حاضر  ،حضور مثال
زدنی و اعتماد شما را به فال نیک گرفته و
امیدواریم همواره با نقطه نظرات ارزشمند
خویش رهین راه ششمین دوره شورای

راه یافتگان به شورای شهـر فیـروزکوه را بهتر بشناسیم

اسالمی شهر فیروزکوه باشید.
سربلندی و مسرت خاطر فرد
فردتان را از درگاه ذات الهی مسالت
داریم.
رپرتاژ

در ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر فیروزکوه  ۳۲کاندیدا برای رسیدن به کرسی شورای شهر به رقابت پرداختند که از این میان  ۵کاندیدا با کسب بیشترین آرای مردم منتخب شورای شهر فیروزکوه شده و راهی پارلمان شهری شدند.
اسامی منتخبان :عباس شجاع  ۱۵۵۴رای  -محمد اسفندیار  ۱۴۴۸رای  -محمد رضا شهرآشوب  ۱۴۱۱رای  -آرمان نام آور  ۹۶۶رای  -نیما سراج  ۹۱۳رای

مروری کوتاهبر زندگینامهعباسشجاع
عباس شجاع متولد سال  67زاده روستای لزور و بزرگ شده
شهر فیروزکوه و دارای مدرک کارشناسی رشته حسابداری از

دانشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه هستم که همزمان با تحصیل
در دانشگاه به عنوان امدادگر در جمعیت هالل احمر فعالیت
داشته و در مقطعی نیز عضو شورای امدادگران بوده ام همزمان
با دوران تحصیل برای تامین مخارج وحس استقالل مالی به کار
فروشندگی موبایل مشغول بوده ام.
در سال  92از طریق آزمون استخدامی و گذراندن مراحل گزینش
عضو خانواده بانک مهر اقتصادسابق شده و با گذشت  3سال
سابقه کار و جلب اعتماد مدیران وقت بانک تصدی معاون
شعبه فیروزکوه و سرانجام در سال  97به عنوان رئیس این
شعبه بانکی کشور منصوب شدم وافتخار یکی از جوانترین
روسای شعب بانکی کشور نصیب بنده شده است .همزمان با
اشتغال در بانک ،مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی را
از دانشگاه علوم تحقیقات مازندران اخذ نمودم .در این دوران

پر تالطم همواره معیشت و زندگی شهروندی همشهریان
خود در فیروزکوه را دغدغه خود دانسته و جرقه تغییر در مسیر
بهبودی اوضاع مرا برآن داشت تا به عنوان کاندیدای ششمین
دوره انتخابات شورای اسالمی شهر فیروزکوه خود را در معرض
انتخابات شما قرار دهم.
سوابقتحصیلی:
کارشناس حسابداری و کارشناس ارشد مدیریت مالی گرایش
مالی ،دارنده گواهینامه مدیریت ریسک از پژوهشکده پولی بانک
مرکزی ج.ا.ا  -بانکدار بانک سپه(مهر اقتصادسابق)
سوابق کاریواجرایی:
رئیس شعبه بانک ،امدادگر سابق جمعیت هالل احمر(سابقه
عضویت شورای امدادگران) ،داور رسمی فدراسیون فوتبال
جمهوری اسالمی ایران ،سابقه ریاست کمیته داوران فوتبال

هیات فوتبال فیروزکوه ،عضو هیات مدیره باشگاه فرهنگی،
ورزشی پدیده سازان فیروزکوه و حسابدار و مشاوره مالی چندین
واحد صنعتی
اهدافوبرنامهها
انتخاب شهرداری کاردان و پرتالش با مشورت و مشارکت
شهروندان ،ایجاد نگرشی نوین نسبت مسائل شهری و
شهروندی که همه خود را دربرابر فیروزکوه مسئول بدانیم
 ایجاد یک حس اعتماد بین مردم ،شهرداری و شورای شهر-سروسامان دادن به وضعیت حمل ونقل و ترافیک شهری -
برنامهریزی برای دعوت از نخبگان و جوانان در جلسات شورای
شهر و استقبال از طر حها و پیشنهادات آنها
ارائه راهکارعلمی و منطقی برای درآمد زایی بیشتر شهرداری
ایجاد درآمدهای پایدار شهری با تشکیل کارگروههای تخصصی

 نظارت دقیق بربودجه شهرداری و تقسیم بندی در زمینههایمختلف برای درآمدزایی وایجاد اشتغال -نظارت دقیق برحسن
اجرای طر حها ومصوبات شورا در امور شهری
برنامه ریزی برای استفاده از صنعت گردشگری برای درآمدزایی و
ایجاد اشتغال  -مشارکت بیش از پیش شهرداری در امور ورزش
و حمایت از ورزشکاران  -حمایت از فعاالن حوزه فرهنگ هنر
وتئاتر -گسترش فضاهای سبز ،ایجاد امکانات تفریحی و حمایت
از جاذبههای توریستی و گردشگری  -توجه به وضعیت بهداشت
محیط ،به ویژه مساله فاضالب شهری ،نظارت و توجه به نرخ
خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با
توجه به محرومیت شهر  -پیگیری وضعیت بافتهای فرسوده،
تعامل سازنده با انبوه سازان و پیگیری مطالبات بحق بانوان در
حوزه شهری نظیر ایجاد پارک و فضاهای ورزشی ویژه بانوان

مروری کوتاهبر زندگینامهدکتر محمداسفندیار
دکتر محمد اسفنديار در سال  1364در شهرستان فيروزکوه

متولد شد .وی دوران دبستان ،راهنمایی و دبيرستان را در
مدارس این شهرستان و با کسب معدل باال طی نمود .در
سال  1382در رشته مديريت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی
قبول شده و در پايان فار غ التحصيلی موفق به کسب عنوان
دانشجوی ممتاز ورودی سال  82شده است.
وی در سال  1385به عنوان دانشجوی ممتاز در دوره
کارشناسی ارشد همان دانشگاه پذيرفته و در انتها در اين
دوره نیز به عنوان دانشجوی ممتاز فار غ التحصيل شده
است.
وی در سال  1391در در مقطع دکتری رشته مدیریت تحقیق در
عملیات در دانشگاه فردوسی مشهد قبول شده و در سال
 1398از این دانشگاه فار غ التحصیل گشته است.

در طی سنوات مختلف از سال  1387تاکنون در دانشگاههای
مختلف از جمله دانشگاههای آزاد اسالمی واحد فیروزکوه،
رودهن و بوئین زهرا سابقه تدریس در سطوح کارشناسی و
مقاطع تحصیالت تکمیلی داشته و سابقه مدیریت گروه را نیز
در دانشگاههای مذکور داشته است.
وی از سال 1393تا سال  1395سابقه همکاری با هیات کشتی
شهرستان فیروزکوه را به عنوان دبیر هیات داشته و همچنین
از سال  1396تا کنون افتخار همکاری با مسجد جامع
شهرستان فیروزکوه به عنوان مسئول هیات امنا را دارد.
یکی از حوزههای فعالیت تخصصی ایشان در کنار سایر
فعالیتها به عنوان مدیریت انبار در شرکت بین المللی
هنکل پاک وش ساوه در سال  1399بوده است.

آخرین فعالیت کاری و تخصصی ایشان که هنوز هم در این
پست سازمانی مشغول به فعالیت میباشند به عنوان
دستیار مدیر در شورای شهر تهران انجام وظیفه مینمایند.
سوابقتحصیلی:
دکترای مدیریت تحقیق در عملیات ،دانشگاه فردوسی
مشهد  -کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
اسالمی  -کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی
سوابقاجرایی
دستیار شورای شهر تهران -مدیر گروه مدیریت و حسابداری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا  -مدرس تحصیالت
تکمیلی دانشگاههای آزاد اسالمی واحد فیروزکوه و رودهن
مدیریت انبارش شرکت هنکل پاک وش

هیات امنای مسجد جامع شهرستان فیروزکوه  -دبیر هیات
کشتی شهرستان فیروزکوه
اهداف و برنامهها
ایجاد مراکز اشغال و مداکز کارآفرینی شهری  -استفاده از
فناوری اطالعات و  ITدر مدیریت شهری -مشارکت بانوان و
جوانان در اداره امور شهر  -توسعه اماکن ورزشی شهرستان
و حمایت از تیمهای ورزشی و ارتقای ورزش همگانی ،مردمی و
بانوان  -ایجاد مناطق گردشگری و جذب توریستهای داخلی
و خارجی و ورود سرمایه و شهرستان در راستای توسعه،
عمران و آبادانی شهرمان -افزایش خدمات رفاهی و اجتماعی
برای همشهریان :مراکز مشاوره ،وامهای اشتغال زایی ،ازدواج
و… -اشتغال برای جوانان ،تقویت بخشهای مردمی و…

مروری کوتاهبر زندگینامهمحمدرضاشهر آشوب
محمدرضا شهرآشوب فرزند غالمعلی زاده و ساکن شهر
فیروزکوه کارشناس ارشد مدیریت دولتی و دانشجوی
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

شغلفعلی:
معاون مهندسی برنامهریزی و نظارت منطقه برق فیروزکوه
به عنوان یک جوان فیروزکوهی با حسی کامال ملی گرایانه بدون
داشتن هیچ نیازی به خودنمایی سیاسی و اجتماعی تنها به
خاطرشکسته شدن غیرت فیروزکوهی خودم با دیدن این همه
مشکالت ،نارساییها بی تفاوتیها چه از جانب مسئوالن دولتی
وچه شورای اسالمی شهر در ادوار مختلف و عدم پیشرفت
امکانات حداقلهای یک شهر پا به عرصه انتخابات گذاشته تا
عالوه بر ثابت نمودن یک جوان از هزاران جوان با سواد و شجاع
فیروزکوهی پلی باشم برای آشتی مجدد مردم با شهر و مجموعه
شهرداری و شکستن دیوار بلند بین مردم و شورای اسالمی شهر
مشاغلاجرائیاز سال 86تاکنون
رئیس منطقه برق ارجمند به مدت  5سال  -رئیس ناحیه برق
زریندشت به مدت یک سال  -مسئول حوادث ،تعمیرات،

روشنایی و مدیریت مصرف برق فیروزکوه به مدت  4سال -
مسئول حقوقی منطقه برق فیروزکوه به مدت  12سال  -مسئول
روابط عمومی منطقه برق فیروزکوه به مدت  12سال  -عضو
شورای اداری و کمیتههای بحران ،پدافند غیرعامل ،زیرساخت،
ترافیک وروابط عمومی فرمانداری فیروزکوه -حضور برای
امدادرسانی در زلزله سال  82شهرستان بم استان کرمان
سوابق ارزشمند اجرایی در طول  15سال خدمت صادقانه
ودلسوزانه:
مجری برق رسانی به روستاهای فاقد برق سرخدشت در 3
فازمجزا  -مجری برق رسانی به روستاهای فاقد برق حسن آباد
و امارت عروس پران  -مجری برق رسانی به مسکن مهر دشت
ناصر در  2فاز تامین برق و روشنائی  -مجری برق رسانی به
مسکن مهر خیابان شهید فامیلی  -مجری برق رسانی به شهرک
صنعتی علی دره  -مجری برق پروژههای اصالح وبهینه روستائی

کل شهرستان و 300کیلومتر کابل خودنگهدار  -مجری پروژه
متوقف شده تیاف  20کیلو ولت مزداران پس از ده سال  -مجری
تمامی پروژههای شهری به خصوص اصالح مبلمان شهری
حدفاصل میدان سپاه تا پارک کوهستان ومیدان امام علی (ع)-
افزایش اعتبار  500میلیون تومانی برق فیروزکوه در سال  96به 30
میلیارد تومانی سال 99
اهدافوبرنامهها
انتخاب یک مدیرشهری یا همان شهردار با سوابق درخشان
ورزومه قوی با شجاعت و تیم مشاورهای -تغییر جدی در شکل
ظاهری شهر و به خصوص ورودیها ونصب المانهایی در خور
قدمت و تاریخ فیروزکوه  -ساماندهی معابر و بازنگری نقشه
تفضیلی شهر خصوصا ساخت وساز وحمایت از سرمایهگذاران
این بخش  -استفاده وحمایت جدی از بخش خصوصی در
پیش برد اهداف  -بسترسازی مناسب برای درآمد پایدار خارج از

سبد پولی شهروندان  -حمایت جدی از نیروی انسانی شهرداری
 ایجاد امکانات تفریحی ،ورزشی و بوستانها خصوصا برایخانواده وبانوان  -ایجاد امکانات رفاهی برای معلوالن وجانبازان
به عنوان یکی از حق داران خدمات شهری  -ساماندهی بافت
فرسوده با تیم مشاوره ای قوی بدون ایجاد فشاربه قشر ضعیف
شهر  -تعیین وتکلیف مسکن مهردشت ناصر و خارج نمودن
آناز فرزند خواندگی شهر وساماندهی معابر و ایجاد حداقلها
برای یک شهروند
ساماندهیحوزهبهداشتیومحیطزیستشهری
استفاده واقعی از جوانان و نخبگان و همچنین بزرگان وریش
سفیدان در تصمیم گیری شهری به عنوان یک شعاروباز بودن
در شورا بروی همه ساخت ساختمانی در خور و شخصیت مردم
فیروزکوه به عنوان شهرداری و خارج شدن از اجاره نشینی یا
سریاری سازمان محیط زیست

مروری کوتاه بر زندگینامه آرمان نام آور
آرمــان نــام آور متولد و ساکن شهرستان فیروزکوه کارشناس
مهندسی نــرم افــزار و دارای مــدرک کارشناسی ارشــد مدیریت
بازرگانی از دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه با توجه به فعالیت در
بخشهای مختلف شهر بــرای خدمت رسانی به مــردم فهیم
و زحمتکش فیروزکوه حدود  5سال در حوزه امور الکترونیکی
مالیاتی مشغول به فعالیت میباشم و به این ترتیب با تمام
صنوف شهرستان در ارتباط هستم .در این راستا هدف بنده
خدمت رسانی و همراهی با مــردم شهر فیروزکوه میباشد و

تالشم براین است تا حد امکان مشکالت شهری شهروندان
فیروزکوهی را با همکاری وهمیاری سایر دوستان در شورامرتفع
سازم
اهداف و برنامه
ایـجــاد ات ــاق فـکــردر ش ـهــرداری فـیــروزکــوه واسـتـفــاده از نظرات،
طراحان ،نخبگان و جوانان و صاحب نظران شهر بدون هیچگونه
واسطه و ارتباط مستقیم با شــورای شهر و شهرداری  -ایجاد
درآمــد پایدار بــرای ایجاد درآمــد و هزینه در بخشهای عمرانی
شهرستان که از طریق ایجاد  CNGوپمپ بنزین و واحدهای

تجاری با پارکینگ در قسمت اصلی شهرستان  -ایجاد بستر
مناسب بــرای ورود سرمایهگذاران به شهرستان وایجاد بناها
وساختمانهای زیبا و قابل بهرهبرداری از جمله ساخت پارک
بازیهای بزرگ و چند منظوره باتوجه به اینکه حدود یکسال
است که شهرک آل یاسین دراختیار شهرداری قرارگرفته است
برای اخذ پایان کار وسند مالکیت شهروندان اقدامات الزم انجام
خواهد شد آسفالت و ساخت پیاده روهای مناسب در مسکن
مهر و مسئلت  -جلوگیری از مشکالت ساکنان در روزهای سخت
زمستانی فیروزکوه  -جمع آوری سگهای بال صاحب وساماندهی

آنها توسط پیمانکاران مربوطه  -انتخاب افراد معتمد و پیگیر در
برخی از محلههای شهر برای برگزاری جلسات و رفع مشکالت
مردم  -ایجاد خطوط جدید تاکسی رانی در قسمتهای مختلف
شهر از جمله :جاده قدیم مازندران،دشت ناصر،خیابان شهید
فامیلی 500،دستگاه و - ...در صورت امکان ایجاد استخرهای
روباز وایجاد پیست اسکیت و دوچرخه سواری در محل مناسب
ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی برای سالمندان و اهداف دیگری
که انشاهلل در روند اجرائی وتصمیمات ایجادشده از سمت شورا
به مرحله اجرا گذاشته شود.

کارگاه پروژه تک برج تهران(صدف)از  ۱۳۸۱تا  - ۱۳۸۳کارشناس و
معاون دفترفنی شرکت ساختمانهای صنعتی( )I.B.Cدر پروژه
احداث کارخانه سیمان فراز فیروزکوه  ۱۳۸۱تا  -۱۳۸۳ناظر مقیم
پروژههای ساختمانی،مدیرامور عمرانی،مدیرکل عمرانی،رئیس
اداره نگهداری و تعمیرات و سرپرست حوزههای عمرانی و اداری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه در مقاطع مختلف از ۱۳۸۴
تاکنون  -عضو کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد
فیروزکوه از  ۱۳۸۵تاکنون  -مدرس دروس عمرانی و مدیریت
شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه از  ۱۳۹۱تا  -۱۳۹۶عضو
شورای تخصصی عمرانی دانشگاههای آزاد اسالمی مناطق  ۸و۱۲
و استان تهران از  ۱۳۸۴تاکنون  -عضو سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان تهران وهمکاری با شـهــرداری فیروزکوه به
عنوان مهندس دارنــده پروانه اشتغال به کار نظارت واجــرای
ساختمانها از  ۱۳۸۴تاکنون -عضو هیات اجرایی انتخابات ادوار
ششم تا هشتم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران در دفتر فیروزکوه -کارآموز آماده اتیان کارشناسی
رسمی دادگستری کانون کارشناسان استان تهران در رشته
راه و ساختمان  -عضو موسس وهیات مدیره ادوار اول ودوم
ش ــورای خیرین سالمت شهرستان فیروزکوه-نماینده ویژه
فرماندار در مراحل اول و دوم انتخابات دهمین دوره مجلس
شورای اسالمی وپنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری -عضو
هیات اجرایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی
و اولین میاندورهای پنجمین دوره مجلس خبرگان
رهبری در حوزه فرعی فیروزکوه

مهمترین سوابق علمی و پژوهشی مرتبط با موضوعات شهری
ارائـ ــه مـقــالــه و ان ـجــام چـنــدیــن پــژوهــش عـلـمــی در خصوص
مباحث شـهــری نظیر ارزی ــاب ــی نقش مــراکــز آمـ ــوزش عــالــی در
توسعه محیطی،اقتصادی واجتماعی شهرهای کوچک ،ارزیابی
بهــای س ــازه ای وارده بــه بـنــای تــاریـخــی گــور گنبد شهر
آسـیـ 
فیروزکوه وغیره
حضور در اولین اجــاس جهانی ش ـهــرداران و اعضای شــورای
شهرها  -۲۰۱۵شرکت در دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری
ایران  -شرکت در دورههای آموزشی شهر الکترونیک ،مدیریت
گردشگری،شهرسازی پیشرفته،اقتصادشهری و مدیریت نوین
شهری از مرکز همایشهای بین المللی توسعه ایــران واخذ
گواهینامه معتبر  -شرکت در دورههای آموزشی مدیریت مالی
یهــا،اصــاح بافتهای فــرســوده شهری و آشنایی با
ش ـهــردار 
طر حهای شهری از پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
تهران و اخذ گواهینامه معتبر
اهداف و برنامهها
توجه ویــژه به وضعیت آسفالت ولکه گیری معابر با برپایی
نهضت آسفالت توجه ویــژه به ارتقای وضعیت فضای سبز با
استفاده از درختان سوزنی برگ همیشه سبز به رویکرد صرفه
جویی در مصرف آب از طریق توسعه سیستم آبیاری تحت فشار
ایجاد امکانات تفریحی جدید نظیر زمین پینت بال و کارتینگ
برای استفاده شهروندان با مشارکت بخش خصوصی -احداث
پارک بانوان  -تکمیل پروژههای نیمه تمام شهری نظیر خیابان
 ۱۸متری شهید مطهری و تعیین تکلیف طر حهای متوقف مانده

نظیر شهربازی  -پیگیری حل معضالت محیط زیستی مرتبط با
شهرداری نظیر سگهای ولگرد،محل دفن پسماند ،کشتارگاه
نیمه صنعتی ش ـهــرداری  -پیگیری حفظ واحیاءظرفیتهای
معطل مــانــده یــا تضعیف ش ــده شـهــری نظیر دانـش ـگــاه آزاد
اسالمی از طریق تعامل با مسئوالن عالی شهرستان وشوراهای
فرادستی
پیگیری افزایش سهم شـهــرداری از ارزش افــزوده وعــوارض از
طریق تعامل با مسئوالن عالی شهرستان و شوراهای فرادستی
نـهــادیـنــه ک ــردن فــرهـنــگ پاسخگویی واطـ ــاع رســانــی توسط
شهرداری در خصوص شفافیت مالی و نیز شفاف نمودن ضوابط
وقوانین ساخت وساز در پهنههای مختلف شهری  -پیگیری
انـجــام اصــاحــات طــرح تفضیلی بــا اولــویــت حقوق شهروندان
یهــا -پیگیری حــل مشکل
و بــا رویـکــرد توجه بــه ســرانــه کــاربــر 
ً
مالکیت مستغالت شهرداری خصوصا ساختمان مرکزی آن از
طریق تعامل با مسئوالن عالی شهرستان  -پیگیری استفاده
از خــدمــات بانک شهر درقــالــب اسـتـقــرار سیستم (نت)شهر
به منظور دستیابی به ایده شهر الکترونیک  -برقراری امکان
پــرداخــت عــوارض شـهــرداری به صــورت الکترونیکی واینترنتی
به منظور صرفهجویی در وقت شهروندان  -برقراری سیستم
الکترونیکی اداری مناسب در شهرداری برای پاسخگویی بهتر
و سریعتر بــه شـهــرونــدان  -حمایت جــدی تــر از هنرمندان و
ورزشکاران با همکاری ادارات فرهنگ وارشاد اسالمی و ورزش
وجوانان  -تالش برای جایگزین نمودن منابع درآمدی پایدار(اعم
از صنعتی وگردشگری)در بودجه شهرداری با رویکرد مشارکت

دو جانبه (شهرداری و سرمایهگذار ) وسه جانبه(شهرداری،بخش
دولتی و سرمایهگذار )  -پیگیری اجرایی شدن طرح جمع آوری
فاضالب شهری با اولویت بخشی به شهرک مخابرلت وپیام
فجر  -استفاده از طر حهای کارشناسی هنرمندانه و مشاوران
صاحب صالحیت در پــروژ ههــای عمرانی ویــژه اعــم از جانمایی
و طراحی نمادهای ورودی شهر دروازه ورودی در مسیرهای
جــاده ای وریلی ،متناسب با روح معماری اسالمی _ایــرانــی در
جهات مختلف گسترده شهری  -ارتقاء و ساماندهی ،غسال
خانه و آرامستان بهشت رضوان  -تالش برای تامین امکانات
مناسب در شهر به منظور ارتقای ظرفیتهای گردشگری کل
شهرستان با اعتقاد به ارتباط تنگاتنگ اقتصاد روستاها و شهر
 همکاری با ادارات و نهادهای ذیربط در ترویج و اعتالی فرهنگشهروندی  -ساماندهی وضعیت اصناف مرتبط با امور شهری
نظیر تاکسیرانان ،کارگران فصلی ودست فروشان
بازبینی جدی سیاستهای شهرداری در قبال بافت فرسوده
مصوب شهری در محلههای مسجدسی ،تختی و..
حفظ استقالل نهاد ش ــورا ضمن تعامل بــا ادارات دخیل در
مدیریت شهری و هماهنگی با مدیریت عالی شهرستان به
منظور پیگیری مطالبات قانونی شهروندان و تقویت ارتباط
شهروندان با شــورا به صــورت محله محور  -تشکیل کمیته
تحقیق و پژوهش در خصوص بررسی آ ثــار و نتایج اجتماعی
و زیـســت محیطی پ ــروژ هه ــای شـهــری در دســت اج ــرا یــا مــورد
بـهــر هبــرداری و تــاش بــرای حفظ اکــو سیستم و منابع طبیعی
شهری از طریق دفع بهداشتی و بازیافت پسماندها

مروری کوتاه بر زندگینامه نیما سراج
نیما سراج فرزند علی گل متولد سال  ۵۸در شهرستان فیروزکوه
میباشد
دارای مدرک کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد سمنان و مدرک
کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
مهمترین سوابق مرتبط با عضویت درشورای اسالمی شهر
رئیس چهارمین دوره شورای اسالمی شهر
عضو ش ــورای اداری اس ـتــان ت ـهــران وشهرستان ف ـیــروزکــوه از
سال  ۱۳۹۲تا  -۱۳۹۶عضو شــورای فرهنگ عمومی شهرستان
از  ۱۳۹۲تا  -۱۳۹۶عضو ستاد سرمایهگذاری شهرستان ۱۳۹۲
تــا  -۱۳۹۶عضو ش ــورای آم ــوزش وپ ــرورش شهرستان  ۱۳۹۲تا
 -۱۳۹۶سایر سوابق وفعالیتهای اجرائی  -معاون دفتر فنی
شرکت تعاونی مسکن والفجر غدیرنزاجا وجانشین سرپرست

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه
خبر
بخشدار ارجمند خبر داد:

بهر هبـرداری از  ۸طـرح عمرانـی و
خدماتـی در روسـتاهای بخـش
ارجمند

بخشدار ارجمند ،با اعالم این خبر تصریح کرد :برای
بهرهبرداری از این طر حها  ۷۵میلیارد ریال از محل
ارزش افــزوده دهیاریها و خودیاری مــردم هزینه
شده است.
روح الــه بــوربــوری در ادام ــه اف ــزود :ب ـهــر هبــرداری از
بـهـســازی مـعــابــر ،ســاخـتـمــان گــردش ـگــری ،دی ــوار
حائل ،پایش تصویری و مانیتورینگ از مهمترین
طر حهایی بود که به بهرهبرداری رسید.
بخشدار بخش ارجمند همچنین خاظرنشان کرد:
تا پایان تابستان هم  ۱۱طرح دیگر در این  ۱۵روستا
به بهرهبرداری خواهد رسید.
گفتنی است پروژههای عمرانی و خدماتی بخش
ارجمند با حضور امام جمعه شهرستان ،بخشدار
ارجمند ،رئیس دادگستری شهرستان ،جانشین
فرماندهی سپاه ناحیه فیروزکوه ،فرمانده حوزه
بسیج یــک ثـ ــاراهلل ،جانشین فــرمــانــده پاسگاه
انتظامی بخش ارج ـم ـنــد ،جمعی از مسئولین
شهرستان ،ده ـیــاران و اعـضــای ش ــورای اسالمی
روستاهای بخش ارجمند به صــورت متمرکز در
محل قدمگاه خضر نبی روستای و رسخواران به
بهرهبرداری رسید.
همچنین ای ــن پ ــروژ هه ــای ع ـمــرانــی و خــدمــاتــی
شــامــل تعریض و بـهـســازی مـعــابــر ،ساماندهی
آرامستان،طرح پایش تصویری ،تجهیز ساختمان
گردشگری و احــداث زمین ورزشــی ،احــداث دیوار
سـنـگــی ،سـنــگ ف ــرش م ـعــابــر ،نـصــب چــرا غهــای
روشنایی و دیگر پروژهها میباشد.
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مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره صمت شهرستان فیروزکوه
با حضور نماینده مردم شهرستانهای فیروزکوه و دماوند در
مجلس شورهای اسالمی ،جانشین فرمانده سپاه شهرستان
فیروزکوه ،مهندس موسوی مجد رئیس اداره منابع انسانی استان
تهران ،مهندس پورحیدری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
سازمان صمت و روسای ادارات شهرستان در سالن اجتماعات
فرمانداری شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
مدیریت حوزه صنعت ،معدن و تجارت در فیروزکوه یک مدیر پای
کار میخواهد که شبانه روز برای حل مشکالت مردم بدود.
سید احمد رسولی نژاد نماینده مردم شریف شهرستانهای
فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسالمی ،گفت :حضرت امام
راحل و همچنین مقام معظم رهبری به اهمیت نقش اصناف در
پیروزی انقالب ،در هشت سال دفاع مقدس و در تمام اتفاقاتی
که در این سالهای انقالب افتاده بارها اشاره کردند .رسولی نژاد
با اشاره به اهمیت اداره صمت ،بیان داشت :بنده به سرپرست
ً
جدید اداره صمت فیروزکوه عرض میکنم که واقعا ما نمیتوانیم
ً
لحظهای استراحت داشته باشیم ،مخصوصا اداره صمت که اداره
حساس و مهمی است ،باید شبانه روز در بخشهای مختلف کار
و تالش کنیم؛ به معنای واقعی خواب بر دیدگان ما باید حرام شود
وقتی این همه مشکالت وجود دارد.
نماینده مردم شهرستانهای فیروزکوه و دماوند در مجلس
شورای اسالمی ،خاطر نشان کرد :مقام معظم رهبری چند سال
قبل هشدار دادند ،این نشان میدهد که رهبر ما چه قدر حکیم و
فرزانه است که چند سال قبل پیش بینی امروز را میکردند ،ایشان
فرمودند انرژی هستهای نباید متوقف شود ،بخشی از برق مورد نیاز

با حضور نماینده مجلس و مسئوالن استانی صورت گرفت؛

تودیع و معارفه سرپرست اداره صمت در فیروزکوه
ما باید از اینجا تامین شود ،حداقل آن زمان  ۲۵هزار مگاوات ،ما اآلن
در کشور باید  ۷۵هزار مگاوات برق تولید کنیم.
رسولی نژاد افزود :اآلن تولید برق در کشور ما  ۵۴هزار مگاوات و
مصرف ما  ۶۴هزار مگاوات است ،ما  ۱۰هزار مگاوات برق کم داریم،
در نتیجه اول به صنعت فشار آوردند و صنایع ما را به تعطیلی
کشاندند؛ به جای اینکه اول سراغ ارزهای دیجیتالی بروند که این
ارزها بیشترین مصرف برق را دارد و کمترین اشتغال را ایجاد میکند.
وی درباره قطعی برق در شهرستان دماوند گفت :در شهرستان

رئیس اداره محیط زیست فیروزکوه خبر داد:

جابجایی شرکت تامین ماسه ریخته گری کلید خورد

شهرستان فیروزکوه با وسعت بیش از  ۲۲۰هزار هکتار ،بیش از ۸۰

هزار هکتار آن جزء پناهگاه حیات وحش میباشد که محیط زندگی
کل و بز و قوچ و میش وگونههای کمیابی چون خرس و پلنگ
ایرانی است .با توجه به سرشماری اخیر فقط در یک منطقه چهار
قالده پلنگ ایرانی شامل یک نر یک ماده و دو توله رویت شد وی
تصریح کرد :پناهگاه حیات وحش کاوه ده و منطقه اثرطبیعی ملی
تنگه واشی از جمله مناطق  ۴گانه تحت مدیریت سازمان حفاظت
محیط زیست در شهرستان فیروزکوه به شمار میرود که توسط
عوامل محیط بانی مستقر در  ۴پاسگاه موجود حفظ و حراست
میشود .
رئیس اداره محیط زیست فیروزکوه به بخش محیط انسانی تحت

استقرار دستگاه اکسیژن ساز و
«سی.تی.اسکن» در فیروزکوه

روستای ازنا روستایی فعال در امور فرهنگی
نشست رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فیروزکوه با اعضاء کانون مساجد
و شورا و دهیار روستای ازنا ،با حضور مسئول کانون مسجد و شورا و دهیار روستای ازنا در
سالن اجتماعات اداره برگزار شد.
همچنین این جلسه با هدف برنامه ریزی در خصوص چگونگی برگزاری یادواره شهدای و
همچنین جشن عید غدیر در روستا برگزار شد.
به گزارش جامجم سید حسن حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
فیروزکوه در این نشست تصریح کرد :روستای ازنا یکی از روستاهای فعال و پییشرو
در امور فرهنگی است که خود جای تقدیر و تشکر دارد .وی در ادامه خاطرنشان کرد:
پرداختن به برنامههایی که اصالت فرهنگی و ارزشی و دینی در آن تجلی دارد ،بسیار
اهمیت دارد که خوشبختانه این مهم توسط فعاالن فرهنگی وزنا همواره به آن پرداخته
شده است .حسینی همچنین تاکید کرد :برنامههای ارزشمند در روستاهای دیگر نیز با
قوت ادامه پیدا کند هر چند که تا کنون نیز از سوی مراکز فرهنگی شاهد حرکات بسیار
خوب و خود جوش مردمی بودیم

نماینده م ــردم شهرستانهای
ف ـیــروزکــوه و دمــاونــد گـفــت :این
دستگاه که از اول تیرماه شروع به
کار کرده است ،قابلیت خدمات
دهی تا  ۶۰تخت را دارد.
بــه گ ــزارش جــام جــم سید احمد
رسولینژاد با بیان اینکه دستگاه
اکسیژن ساز و نیز دستگاه «سی.
ت ــی .اس ـکــن» از مـحــل اعـتـبــارات
دولــت ــی خـ ــریـ ــداری شـ ــده اس ــت،
گ ـفــت :تــاک ـنــون بـ ــرای ســاخــت
م ـحــل اســتــق ــرار دس ـت ـگــاه
«س ــی .تــی .اس ـکــن» چهار
م ـی ـل ـیــارد و  ۷۰۰میلیون
تــومــان اعـتـبــارات

اختصاص پـیــدا ک ــرده اس ــت ،که
ب ـخــش از ای ــن مـبـلــغ از بــودجــه
دولـ ــت و بـخــش دی ـگــر از محل
کمکهای افراد خیر تأمین شده
است.
نماینده م ــردم شهرستانهای
فـیــروزکــوه و دمــاونــد در مجلس
شورای اسالمی افزود :برای بودجه
ادامه کار نیز مشکلی نداریم و قرار
شــد ،ســازمــان مدیریت و برنامه
ریزی استان تهران عالوه
بر یک میلیارد تومانی
ً
کــه قـبــا کمک کــرده
اسـ ـ ــت ،یـ ــک و نـیــم
میلیارد تومان دیگر
نیز کمک کند.

دماوند سه ساعت برق چاههای آب قطع میشود ،بعد هم سه
ً
ساعت پمپاژها قطع میشود که مجموعا  ۶ساعت میشود ،بعد
حداقل  ۲ساعت زمان میبرد تا مقداری آب ذخیره شود و گاهی
اوقات مردم  ۸الی  ۱۰ساعت آب آشامیدنی ندارند.
وی تصریح کرد :ما در زمان جنگ مشکل داشتیم و برق یا به
علت حمالت هوایی یا به علت کمبود قطع میشد ،اما بعد از
ً
آن مخصوصا در دولتهای نهم و دهم  ۸۲درصد افزایش تولید
برق داشتیم و اآلن در این دولت  ۲۵درصد افزایش داریم ،در آن

نظارت این دستگاه اشاره کرد و بیان داشت :دوشهرک صنعتی
فیروزکوه و کارخانجات سیمان فیروزکوه ،سیمان فراز،تامین
ماسه،آهک البرز وتهران گوار از جمله بخش انسانی محیط زیست
محسوب میشود که همواره تحت نظارت این ارگان قرار دارد
فرخی خاطرنشان کرد :پایش واحدهای صنعتی سیمان فیروزکوه
،سیمان فراز و تهرانگوار به صورت آنالین از اداره کل مربوطه رصد
میشودوی با اشاره به اقدامات این اداره در راستای کاهش آلودگی
نواحی صنعتی فیروزکوه عنوان کرد :باتوجه به عدم هماهنگی
ظرفیت تصفیه خانه شهرک صنعتی قدیم با میزان پساب خروجی
آن ،در این راستا ،تصفیه خانه شرکت پاک پویای مهر ،وزین برگ
سابق برای کاهش میزان آلودگی در دهه فجر راه اندازی شد رئیس
اداره محیط زیست فیروزکوه ادامه داد :همچنین تصفیه خانه
کشتارگاه شهرداری فیروزکوه که پیش از این مشکالت زیست
محیطی بسیاری را در منطقه ایجاد میکرد در سال گذشته به

امام خمینی

(ره)

دولتها  ۸۲درصد افزایش تولید برق داشتیم خوب اآلن کسبه
دارند آسیب میبینند.
وی اذعان داشت :ما مدیر جهادی و پای کار میخواهیم ،مدیری
که شب و روز برای مردم تالش کند ،صنعت ،معدن و تجارت
مهم ترین وزارتخانه کشور و کمیسیون صنایع و معدن یکی از
مهم ترین کمیسیونهای مجلس است؛ مدیریت این حوزه در
شهرستان هم یک مدیر پای کار میخواهد که شبانه روز برای حل
مشکالت مردم بدود .مدیری که بخواهد در اتاق خود پشت میز
بنشیند و مدیریت کند تحت هیچ شرایطی موفق نخواهد شد
تیمور پورحیدری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان
صمت استان تهران ،گفت :از زحمات و تالشهای یعقوبی در
دوران تصدی ایشان در شهرستان فیروزکوه تقدیر و تشکر
ً
میکنیم ،از همکاریهای تنگاتنگ سازمانها و مخصوصا سایر
دستگاههای نظارتی ،فرمانداری و سپاه که همیشه در همه زمینهها
ً
مخصوصا در حوزههای تنظیم بازار و حوزههای تولید همیشه به ما
کمک کردند؛ اگر اآلن توفیقی در شهرستان داریم با کمک و زحمات
همه بزرگواران است .وی اظهار داشت :ان شاءاهلل با انتصاب
ً
چهره جوان جناب حسینی که واقعا از جوانهای باتجربه ،باسابقه،
پرتالش ،انقالبی و با روحیه جهادی که دارند این مسئولیت مهم
را برعهده میگیرد امیدوارم باتوجه به پتانسیلهایی که االن
ً
در شهرستان داریم ،همین بحث شعاع  ۱۲۰کیلومتری که واقعا
فیروزکوه فار غ از این موضوع است و بحث سرمایه گذاری که در
فیروزکوه نسبت به سایر شهرستانها داریم این بهترین فرصت
است که آقای حسینی باید از همین امروز با روحیه جهادی موضوع
را پیگیری کند.

بهرهبرداری رسید فرخی تصریح کرد :شرکت تامین ماسه ریخته
گری یکی از واحدهای آالینده محسوب میشود که فرایند جابجایی
این شرکت از سالها قبل کلید خورد وی افزود :جانمایی و
همچنین تمهیدات الزم برای تامین زیر ساخت این واحد صنعتی
انجام شده اما تاکنون به دلیل مشکالت نقدینگی جابجایی این
شرکت به تعویق افتاده است این مقام مسئول تاکید کرد :انتظار
میرود عوامل مدیریتی با همکاری تمام دستگاههای اجرایی
وقضایی شهرستان هرچه زودتر نسبت به جابجایی این شرکت
اقدامات الزم را انجام دهند تا روند این مهم تسریع یابد وی در
ادامه با اشاره به مشکالت اداره محیط زیست شهرستان اذعان
کرد :کمبود نیروی انسانی در بخش محیط بانی که شغلی است
سراسر عشق وایثار و کمبود امکانات خودرویی ازجمله مشکالت
این دستگاه به شمار میرود که امید است با نگاه ویژه سازمان
این مشکالت مرتفع گردد .

