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ارجمند  شهر  جدید  شــهــردار  انــصــاری  علیرضا 
دارای مدرک کارشناسی در رشته عمران، حقوق 
ــد در رشــتــه عــلــوم سیاسی  ارشـ کــارشــنــاســی  و 

می باشد.
حــوزه  در  فعالیت  سابقه  ــال  س  ۱۸ دارای  وی 
عمرانی و خدماتی بویژه در بنیاد مسکن انقالب 

در  اســــــــالمــــــــی 

شهر های مختلف کشور می باشد.
ــت بر  ــاس ــال ســابــقــه ری شـــهـــردار ارجــمــنــد ۳ سـ
و  طالقان  شهر  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
انجمن  مــدیــره  هیات  دبیر  ســال   ۵ همچنین 
خــیــریــن مسکن ســـاز ایـــن نــهــاد اجــرایــی را در 

کارنامه کاری خود دارد. 

وی در گفتگویی با خبرنگار جام جم با اشاره به 
شهر  جدید  شهردار  عنوان  به  انتخابش  نحوه 
نظر  اجماع  حسب  بنده  ــت:  داش بیان  ارجمند 
شورای اسالمی شهر ارجمند به عنوان شهردار 
جدید این شهر معرفی شدم و مفتخرم تا از این 
پس تحت عنوان شهردار در خدمت شهروندان 

عزیز شهر ارجمند باشم.
وظرفیت های  پتانسیل ها  به  اشــاره  با  انصاری 
گردشگری  بویژه در حوزه  ارجمند  فــراوان شهر 
خاطر نشان کرد: شهر ارجمند به لحاظ موقیعت 
طبیعی  ،منابع  هوایی  و  آب  شرایط  جغرافیایی، 
و تلفیق بافت سنتی و مدرن همواره به عنوان 
معرفی  اســتــان  در  گــردشــگــری  نمونه  منطقه 
شده و از ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر 
برخوردار است که می طلبد جهت تحقق توسعه 
برنامه ریزی  و  اهتمام  منطقه  در  گردشگری  امر 

داشته باشیم.
انصاری با تاکید بر ضرورت ایجاد زیر ساخت های 
الزم گردشگری در منطقه گفت: باید تالش کنیم 

ایجاد  با  و  سرمایه گذاران  ترغیب  و  جــذب  با  تا 
حضور  زمینه  منطقه  در  گردشگری  الزم  بستر 
شهر  توسعه  و  ــد  رش آن  تبع  بــه  و  گــردشــگــران 

ارجمند را فراهم سازیم. 
 وی با بیان این که ایجاد صنایع تبدیلی در منطقه 
اقتصادی  توسعه  در  شایانی  کمک  مــی تــوانــد 
باتوجه  کــرد:  تاکید  باشد  داشته  ارجمند  شهر 
به فعالیت ۵۰ درصدی جمعیت این منطقه در 
حــوزه کــشــاورزی و عــدم استقرار صنایع در این 
مرتبط  تبدیلی  صنایع  ایجاد  با  می توان  بخش 
با بخش کشاورزی، زمینه ساز توسعه صنعتی 
عدم  ارجمند  شهردار  شد.  منطقه  اقتصادی  و 
درامد پایدار را یکی از مشکالت عمده شهرداری 
آنــچــه مسلم اســـت اجـــرای  دانــســت و افــــزود: 
شهرداری  توسط  خدماتی  و  عمرانی  پــروژه هــای 
امکانپذیر  مــصــوب  اعــتــبــارات  بــر  اکتفا  بــا  تنها 
نیست براین اساس باید با ایجاد بستر الزم برای 
وآبــادانــی شهر  پایدار زمینه ســاز توسعه  درامــد 
باشیم. انصاری در ادامه با اشاره به برنامه های 

ــرد: تحول ونــو آوری،  آیــنــده شــهــرداری عــنــوان ک
ساماندهی میدان شهید سلیمانی، اتصال بلوار 
بافت  احیای  امام خمینی،  بلوار  تا  ورودی شهر 
جدول گذاری  مسکن،  ساز  و  ساخت  فرسوده، 
و پیاده روســازی، احداث پمپ بنزین، ایجاد زیر 
ساخت های الزم گردشگری، توسعه فضای سبز، 
جذب اعتبارات، تعامل و همکاری با شهروندان، 
گروه ها، مسئوالن استانی و شهرستانی از جمله 

برنامه های آینده شهرداری ارجمند خواهد بود.
ــرد: امــیــدواریــم در سایه  کـ امـــیـــدواری  ابـــراز  وی 
همدلی با و اعضای شــورای شهر و با مشارکت 
مردم در پیشرفت و آبادانی شهر بتوانیم ارجمند 
گــذاری صحیح رشد و توسعه حرکت  را در ریل 

دهیم.  
وی در پایان بر نقش مهم رسانه ها در خدمت 
رسانی به مردم تاکید کرد و یادآورشد: رسانه ها 
و خبرگزاری ها پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن 
به  خدمت رسانی  در  بسزایی  نقش  و  هستند 

مردم ایفا می کنند.

شهــــردار جدید شهر ارجمند را بهتر بشناسیم 

رکورد خدمت گازرسانی به روستاهای فیروزکوه به ثبت رسید:با حضور امام جمعه صورت گرفت:امام جمعه فیروزکوه :

دولت در انتصاب استانداران و 
کند یع  تسر مدیران اجرایی 

منطقه ای  نشست  چهارمین  برگزاری 
آبعلی  شورای فرهنگ عمومی در 

گسترش  توسعه پایدار روستایی با 
گاز رسانی شبکه  342
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مدیر عامل شرکت گاز استان تهران خبر داد:مدیر عامل شرکت گاز استان تهران خبر داد:

گاز رسانی گاز رسانیاز پروژه   بهره بهره  برداری   برداری از پروژه 
 به روستاهای فیروزکوه  به روستاهای فیروزکوه 

فرمانده عملیات مقابله با کرونای تهران خبر داد:

ح ثبت و ضبط خاطرات والدین  اجرای طر
شهرستان شهدای 

مسئوالن شهرستان فیروزکوه با وزیــر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی دیدار و پیرامون مسائل و مشکالت گفتگو کردند.

 به گزارش  جام جم رسولی نژاد نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس به همراه 
ابوالقاسم مهری فرماندار فیروزکوه، معاون برنامه ریزی فرمانداری با وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دیدار و گفتگو کردند. گفتنی است در این 
نشست در خصوص تخصیص بودجه جهت تکمیل کمپ های گردشگری،تهیه 

ح جامع گردشگری، اختصاص چند دستگاه خودرو  و... و تدوین طر
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یر میراث  دیدار مسئوالن فیروزکوه با وز
گردشگری فرهنگی، صنایع دستی و 

رتبهبرترفیروزکوه
کسیناسیون دروا
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مسئوالن شهرستان فیروزکوه با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی دیدار و پیرامون مسائل و مشکالت گفتگو کردند.

 به گزارش  جام جم رسولی نژاد نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس 
به همراه ابوالقاسم مهری فرماندار فیروزکوه، معاون برنامه ریزی فرمانداری 
با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دیدار و گفتگو کردند. 

گفتنی است در این نشست در خصوص تخصیص بودجه جهت تکمیل 
کمپ های گردشگری،تهیه و تدوین طرح جامع گردشگری، اختصاص چند 
ادارات دو شهرستان،  به   ) دار کمک  )ازجمله خودرو های  دستگاه خودرو 
تخصیص اعتبار برای احداث ساختمان اداره فیروزکوه و نیاز به تجهیزات 
عمومی،  و  تخصصی  حوزه های  در  انسانی  نیروی  کمبود  مناسب،  اداری 

تامین اعتبار جهت مرمت و بازسازی امام زاده ها و اماکن تاریخی، تفویض 
دستی  صنایع  گردشگری،  حوزه های  در  فعالیت  مجوزهای  صدور  اختیار 
اداره  انتصاب رئیس جدید  و سرمایه گذاری به دو شهرستان، تسریع در 
فیروزکوه و بهرمندی وی از مزایای پست سازمانی، واگذاری کاروانسرای شاه 

عباسی روستای گدوک به اداره شهرستان و ... بحث و گفتگو شد. 

دیدار مسئوالن شهری فیروزکوه با وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری  اجتماعیاجتماعی2
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

ــای فـــعـــال  ــ ــت ه ــ ــخ ــ ــش ت ــ ــ ــزای ــ ــ اف
بیمارستان فیروزکوه 

بیمارستان  تخت های  تعداد  افزایش  موضوع 
امام خمینی )ره( شهرستان فیروزکوه از ۲۰ تخت 
بــه ۶۴ تــخــت، تــوســط سید احــمــد رســولــی نــژاد 
نماینده مردم شریف شهرستان های فیروزکوه 
و دماوند در مجلس شــورای اسالمی، پیگیری 

شد و تامین اعتبار آن بر عهده خّیر قرار گرفت.
در نتیجه با پیگیری های نماینده شهرستان های 
فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسالمی، 
بیمارستان  تخت های  افزایش  نامه  موافقت 
امام خمینی )ره( فیروزکوه از سوی وزارت متبوع 
امام  بیمارستان  حاضر  حال  در  گردید؛  صادر 
که  دارد  جنرال  بستری  بخش  یک  )ره(  خمینی 
به صورت مشترک برای مردان و زنان و کودکان 
به  جدید  بخش  احداث  می شود،  استفاده 

تفکیک آن نیز کمک می کند.
فیزیکی  فضای  بهسازی  راستای  در  ادامه  در 
موجود آزمایشگاه و داروخانه و نیز پاویون های 
گنجانده  نظر  مورد  خّیر  برنامه  در  نیز  پزشکان 
انجام  به  متعال  خدای  خواست  به  و  شده 
آن  سریع  اقدام  دستور  صدور  رسید؛  خواهد 
ح  طر ارائه  و  جانمایی  منظور  به  مسئول  مقام 
مرتبط،  مجموعه  زیر  به  توسعه  و  بهسازی 
را  موضوع  حصل  ما  از  مردم  بهره مندی  زمینه 
پیگیری های  با  همچنین  نمود.  خواهد  فراهم 
شریف  مردم  نماینده  نژاد  رسولی  احمد  سید 
شهرستان های فیروزکوه و دماوند در مجلس 
شورای اسالمی و با کمک یکی از خّیرین مجمع 
سالمت، ۲۰هزار عدد ماسک به بیمارستان امام 

خمینی )ره( شهرستان فیروزکوه اهدا شد.

خبر

»پاییز  نقاشی  مسابقه  بــرگــزاری 
زیبای شهر من ارجمند « 

به  پاییز  زیبای  فصل  رسیدن  فــرا  با  همزمان 
ارجمند  غــدیــر  فرهنگسرای  مدیریت  همت 
مسابقه نقاشی با عنوان پاییز زیبای شهر من 

ارجمند در برگزار می شود.
دلیل  بــه  پاییز  فصل  در  جــم  جــام  ــزارش  گـ بــه 
ــرگ  ب شــــدن  زرد  و  هـــوایـــی  و  آب  ــرات  ــی ــی ــغ ت
ــد خــلــق شـــدن مــنــاظــر بسیار  ــاه ــان ش ــتـ درخـ
زیبایی در شهرستان هستیم که این فصل با 
را  عالقمندان  برای  انگیزه  دارد  که  جاذبه های 
ماندگار آثاری  می شود  که  می نماید  چندان   دو 

 خلق شود.
ارجمند  شهر  عالقمندان  ــزارش  گـ همین  بــه 
می توانند آثار خود را تا تاریخ ۲۰ آبان به مدیریت 
فرهنگسرای شهر ارجمند تحویل نمایند و یا با 
آپ ۰۹۱۹۱۳۶۳۱۹۳  به پیام رسان واتس  شماره 
ارسال نمایند. شایان ذکر است به بهترین آثار 
به رسم یادبود هدایایی از سوی این اداره اهدا 

خواهد شد.

نیکوکاری  مرکز  غذاتوسط  توزیع 
بن،  سله  روستای  )عج(  ولیعصر 

بین نیازمندان
امام  امداد  کمیته  رئیس  دهباشی،  عباس 
خمینی )ره( شهرستان فیروزکوه گفت: در روز 
رحلت پیامبر اکرم )ص( و شهادت امام حسن 
مجتبی )ع( و شب شهادت امام رضا )ع(، ۱۴۰۰ 
ریال،   ۴۲۰  /۰۰۰/۰۰۰/ مبلغ  به  گرم  غذای  ُپرس 
توسط مرکز نیکوکاری ولیعصر )عج( روستای 
اطراف،  روستاهای  نیازمندان  بین  بن،  سله 

توزیع شد.
مرکز   ۵ تعداد  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
نیکوکاری با مجوز و زیر نظر کمیته امداد امام 
در  نیازمندان،  به  کمک  جهت  )ره(،  خمینی 

شهرستان فیروزکوه فعالیت دارند.

خبر

مدیر عامل شرکت گاز استان تهران در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی 
به روستاهای شهرستان فیروزکوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
گازرسانی  پــروژه  از  بــهــره بــرداری  و  افتتاح  شاهد  امــروز  خوشبختانه 
موقیعت  لحاظ  به  که  هستیم  فیروزکوه  شهرستان  روستای   ۱۰ به 
از  استان  گاز  اداره  بــرای  پــروژه  اجــرای  محل  و  اجــرا  نحوه  استراتژیک، 

اهمیت ویژه ای برخورد دار بوده است.
بـــه گـــــزارش جـــام جـــم ســعــیــد تــوکــلــی افــــــزود: در ایــــن پـــــروژه بیش 
تغذیه  شــبــکــه  مــتــر  ــزار  ــ ه  ۲۴ ــیــلــن،  ات پــلــی  شــبــکــه  مــتــر  ــزار  ــ ه  ۵۲ از 

ــی شــــد . مــدیــرعــامــل  ــرایـ بـــه هـــمـــراه ۴ ایــســتــگــاه تــقــلــیــل فــشــار اجـ
ــروژه بــا اعــتــبــاری بــالــغ بر  ــ ــالم ایــن کــه ایـــن پ شــرکــت گـــاز اســتــان بــا اعـ
کــرد:  خــاطــرنــشــان  گــردیــد  عملیاتی  و  اجــرایــی  تــومــان  مــیــلــیــارد   ۳۵۰

گاز نعمت  از  مشترک   ۸۵۰ بــه  قــریــب  پـــروژه  ــن  ای از  ــرداری  ــهــره ب ب  بــا 
 بهره مند خواهند شد.

در ادامه سید احمد رسولی نژاد نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در 
مجلس شورای اسالمی نیز در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه گاز 
رسانی به ۱۰ روستای شهرستان فیروزکوه گفت: همواره تالشمان بر 
این بوده تا عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به این ۱۰ روستا علی رغم 
از فرارسیدن فصل سرما   ، پیش  طوالنی و صعب العبور بودن مسیر

انجام شود که خوشبختانه این مهم محقق گردید. 
گاز  شرکت  مدیرعامل  با  مکرر  رایزنی های  با  راستا  این  فــزود: در  وی 
این  در  علمک  نصب  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  گردید  مقرر  استان 
امیدواری  ابراز  اسالمی  شورای  مجلس  شود .نماینده  انجام  مناطق 
ــد و  ــاون ــرد: بــا اســتــمــرار نهضت ســازنــدگــی در شــهــرســتــان هــای دم کـ
فیروزکوه شاهد بهره برداری از پروژه گازرسانی در دیگر مناطق این دو 

شهرستان در دهه فجر امسال خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان تهران خبر داد:

بهره برداری از پروژه گاز رسانی به 
روستاهای فیروزکوه 

و  تهران  استان  کرونا  با  مقابله  عملیات  فرمانده 
در  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
حاشیه سفر یک روزه خود به شهرستان فیروزکوه 
مهم  پــروژه  دو  داشــت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
فیروزکوه  شهرستان  در  ــان  درم و  بهداشت  حــوزه 

ح ها شامل افتتاح ساختمان  افتتاح گردید که این طر
ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه 
راه انــدازی سیستم اکسیژن ساز  و پروژه تاسیس و 

جدید بود که به مجموعه مدار قبلی اضافه شد.
ــه بــرتــر  ــب بـــه گـــــزارش جـــام جـــم عــلــیــرضــا زالـــــی، از رت

شهرستان فیروزکوه در امر واکسیناسیون در بین 
شهرستان های استان تهران خبر داد و اذعان کرد: 
واکسیناسیون بیش از ۹۰ درصد جمعیت باالی ۱۸ 
سال به اتمام رسیده است و ۸۷ درصد از گروه سنی 
۱۵ تا ۱۸ سال نیز در این شهرستان واکسینه شدند. 
 این رکورد شهرستان فیروزکوه 

ً
وی اصافه کرد: تقریبا

در بین شهرستان های استان تهران از نظر سرعت و 
رسیدن به این میزان عدد بسیار قابل توجهی است 
و رکورد ستودنی در نظر گرفته می شود. زالی تصریح 
کرد: میزان مرگ و میر در شهرستان فیروزکوه بین 
استاندار ها  نظر  از  تــهــران،  استان  شهرستان های 
 مرگ و میر در ۶ ماه اخیر 

ً
قابل قبول بوده و تقریبا

کووید ۱۹ در فیروزکوه ۱.۱ بوده است. 
زمان  از  میر  و  مــرگ  کرد:مجموعه  خاطرنشان  وی 
 فزون بر 

ً
شیوع کووید ۱۹ تاکنون در فیروزکوه تقریبا

۲ درصد نبوده است در ادامه عبدالمجید حسینی، 
با  فیروزکوه  درمــان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
بهداشت  شبکه  ستاد  ساختمان  افتتاح  به  اشــاره 
ساختمان  ــرد:  کـ عــنــوان  شهرستان  ایــن  ــان  ــ ودرم
 ۱۶۰۰ با  فیروزکوه  درمـــان  و  بهداشت  شبکه  ستاد 
متر مساحت وبا اعتباری بالغ بر ریال به بهره برداری 

رسید. 
نفر   ۱۰۰ از  بیش  حاضر  حال  کرد: در  خاطرنشان  وی 

و  هستند  فعالیت  به  مشغول  ساختمان  ایــن  در 
کادر  نفر  بهورزان و همکاران تعداد ۲۵۰  با  مجموعا 
اداری را پوشش می دهد . عالی ترین مقام بهداشتی 
ساز  اکسیژن  دستگاه  ایــن کــه  بیان  بــا  شهرستان 
می کند  رسانی  اکسیژن  دقیقه  در  لیتر   ۶۰۰ از  بیش 
یادآورشد: این دستگاه اکسیژن ساز که کاماًل جدید 
می تواند  می کند،  کار  دنیا  تکنولوژی  آخرین  وطبق 
از ۶۰ بیمار اکسیژن رسانی کند و  همزمان به بیش 
مشکل بیمارستان را حتی با ظرفیت ۶۴ تخت خوابی 
برطرف نماید .حسینی در ادامه از افتتاح بخش سی 
تی اسکن بیمارستان ظرف چند ماه آینده خبر داد 
که  اســکــن  تــی  ســی  کـــرد: ساختمان  خاطرنشان  و 
شامل بخش های مختلف تصویربرداری ماموگرافی، 
اتمام  از  پــس  می باشد  رادیـــولـــوژی  و  ســونــوگــرافــی 
آیــنــده تکمیل و به  تــا ســال  بخش ســی تــی اسکن 

بهره برداری خواهد رسید.
فرمانده عملیات مقابله با کرونای تهران خبر داد:

رتبه برتر فیروزکوه در واکسیناسیون

رکورد خدمت گازرسانی به روستاهای فیروزکوه به ثبت رسید

توسعه پایدار روستایی با گسترش شبکه گاز رسانی 

به  رسانی  گــاز  پــروژه هــای  مسئول  ابوحمزه  رضــا 
با  جــم  ــام  ج بــا  گفتگو  در  فــیــروزکــوه  شهرستان 
ــاز رســانــی به  گ تشریح رونـــد اجــرایــی پـــروژه هـــای 

به  عنایت  بــا  ــرد:  ک ــام  اع شهرستان  روســتــاهــای 
اهداف تدوین برنامه های افزایش توسعه کسب 
صنعتی،  بـــزرگ،واحـــدهـــای  و  کــوچــک  ــای  ــاره ک و 

ساکنان  رفــاه  راســتــای  در  همچنین  و  کــشــاورزی 
معکوس،  مهاجرت  ــد  رون تسریع  و  شهرستان 
با   ۸2 سال  از  فیروزکوه  شهرستان  به  رسانی  گاز 
از  اینچ   16 انتقال  خط  کیلومتر   ۷0 حــدود  اجــرای 
شهر  دو   13۹۸ سال  تا  و  آغاز  دماوند  شهرستان 
فیروزکوه،  صنعتی  شهرک  ارجمند،  و  فیروزکوه 
تابعه  روســتــاهــای  و  عــلــیــدره  صنعتی  ــرک  ــه ش
العبور  صعب  و  کوهستانی  رغم  علی  شهرستان 
مالکین  وجــود  و  اقلیمی  شرایط  منطقه،  بــودن 
بی شائبه  مــســاعــدت  ــا  ب مــتــعــدد،  ــان  ــارض ــع م و 
فیروزکوه  و  دمــاونــد  مــردم  نماینده  نــژاد  رسولی 
وقــت  مــســئــوالن  اســامــی،  ــورای  ــ ش مجلس  در 
استان، شهرستان و زحمات همکاران مجموعه 
شرکت گاز استان تهران و دستگاه نظارت مقیم 
وشرکت های مجری به تعداد 36 روستا گازرسانی 

انجام شد.
گازرسانی  عملیات  آغــاز  با  کــرد:  نشان  خاطر  وی 
مانده  باقی  روســتــای   26 تعداد  از   13۹۸ ســال  از 

شامل  روستا   ۷ تعداد  به  رسانی  گاز  شهرستان 
روستاهای سله بن، طهنه، ورسخواران، دریابک، 
آباد انجام شد  آباد، سرخدشت و محمود  جلیل 
گاز  نعمت  از  خــانــوار   22000 بــه  نــزدیــک  تاکنون  و 

طبیعی برخوردار شدند. 
روســتــای   1۹ از  کـــرد:  عــنــوان  مسئول  مــقــام  ایــن 
منطقه  روستای   10 به  رسانی  گــاز  نیز  باقیمانده 
مهن،  ــزا،  ــران س طـــرود،  کمند،  شــامــل  ــوه  ک پشت 
و  گورسفید  وزا،  شیخ  طـــارم،  کــنــدیــان،  کــرکــوانــه، 

کارخان انجام  و به بهره برداری رسید.
درده،  روستای   4 به  گازرسانی  پروژه  وی  گفته  به   
عملیات  پیشرفت  بــا  ــــدوده  ک و  ــــاوده  ک ــرده،  ــی پ
اجرایی بیش از 60 درصد در موعد مقرر پیمان تا 

سال 1401 به بهره برداری خواهد رسید.
دره  کبوتر  و  آقا  دمی  روستای  دو  گازرسانی  پروژه 
با ۹0 درصد پیشرفت فیزیکی پس از رفع مشکل 
آمـــاده  آب  مــنــابــع  اداره  و  ــن  ــ راه آه مــجــوز  ــدور  صـ

بهره برداری خواهد بود.

روستای  دو  به  گازرسانی  پــروژه  اجرایی  عملیات 
گدوک و سرچمن نیز در مرداد امسال آغاز گردید، 
و  اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  می شود  بینی  پیش 
تا  پیمان  مقرر  موعد  در  منطقه  بودن  سردسیر 

سال 1401 افتتاح و به بهره برداری برسد.
رسانی  گاز  پروژه  نیز  ارجمند  بخش  در  همچنین 
که در حال حاضر  گردید  آغاز  به روستای سلمان 
کامل  طـــور  ــه  ب ــا  ــت روس بــافــت  در  ــذاری  ــ گ شبکه 
ــی پـــروژه پــس از  ــرای انــجــام شــد و ادامـــه رونـــد اج
محدوده  در  گـــذاری  لوله  اجـــرای  تکلیف  تعیین 
شد:   یادآور  ابوحمزه  می گیرد.  صورت  نمرود  سد 
توابع  روستاهای  و  منطقه   15 به  گازرسانی  پروژه 
کیلومتر   50 حدود  متراژ  با  فیروزکوه  شهرستان 
مناقصه  بــرگــزاری  مرحله  ودر  بــررســی  دســت  در 

می باشد.
تخصیص  اعتبار  میزان  به  اشــاره  با  پایان  در  وی 
یافته به پروژه های گازرسانی شهرستان فیروزکوه 

خاطر نشان کرد:

میلیارد   143 بر  بالغ   13۹۸ سال  تا   13۹5 سال  از   
بالغ   1400 ســال  تــا   13۹۹ ســال  از  و  اعــتــبــار  ــال  ریـ
پــروژه  اجــرای  جهت  اعتبار  ریــال  میلیارد   225 بر 
داده  تخصیص  شهرستان  سطح  در  گــازرســانــی 
از  یافته  اختصاص  اعتبار  میزان  افزایش  که  شد 
عامل  مدیر  توکلی  ویژه   عنایت  با  که   13۹۹ سال 
شرکت گاز استان تهران، مجموعه های مدیریتی 
ــدت و  ــاع ــس و ســـتـــادی و هــمــچــنــیــن جـــدیـــت، م
نماینده  نــژاد  رســولــی  دکتر  مکرر  پیگیری های 
شــورای  مجلس  در  ــد  ــاون دم و  فــیــروزکــوه  مـــردم 
فرمانداری،  معاونان   ، فرماندار مهری  اسامی، 
بــخــشــداری مــرکــزی، بــخــشــداری ارجــمــنــد، زمانی 
جـــاده ای،  نقل  و  حمل  و  راهــــداری  اداره  رئــیــس 
در  و  دادستان  رضایی  و  دادگستری  رئیس  درزی 
اجــرای  مشکات  و  موانع  رفــع  تسهیل،  راستای 
وقفه  بی  تاش  از  نشان  گرفت  صورت  مهم  این 
و  توسعه  بــرای  شهرستانی  و  استانی  مسئوالن 

تعالی شهرستان فیروزکوه دارد.
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اجرای طرح ثبت و ضبط خاطرات والدین گرانقدر شهدای شهرستان فیروزکوه با 
حضور فرماندار آغاز شد.

شهرستان  شهدای  معظم  والدین  خاطرات  ضبط  و  ثبت  جم  جام  گزارش   به   
فیروزکوه با حضور ابوالقاسم مهری فرماندار،حسن حیدری امام جمعه، غالمرضا 
نیکدل رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و تهیه کنندگان برنامه قرار عاشقی 

نیکدل  غالمرضا  مصاحبه ها  این   حاشیه  در  شد.  آغاز  فیروزکوه  شهرستان  در 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه گفت: جمع آوری و تدوین 
خاطره  یک  است.  ارزشمند  گنجی  به مثابه  جانبازان،  و  شهدا  والدین  خاطرات 
می تواند تحول ایجاد کرده و مسیر زندگی یک فرد را تغییر دهد. وی با بیان این که 
ثبت و ضبط خاطرات والدین شهدا از اهمیت به سزایی برخوردار است، عنوان 

آیندگان بدانند شهدا در طول هشت  تا  باید جمع آوری شود  این خاطرات  کرد: 
سال دفاع مقدس چه اقداماتی را انجام دادند. وی در ادامه اظهار داشت: این که 
نسل امروز و آینده که جنگ تحمیلی را ندیدند با مطالعه خاطرات والدین شهدا به 
رشادت ها و ایثارگری های شهیدان پی می برند، یادآور شد: تحقق این مهم موجب 

می شود تا جوانان بیشتر با رشادت های شهیدان آشنا شوند. 

ح ثبت و ضبط خاطرات والدین شهدای شهرستان اجرای طر

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

ح احداث فیبر نوری  اجرای طر
در شهرستان

عملیات احداث پروژه فیبر نوری برای روستاهای 
دهستان پشتکوه فیروزکوه آغاز شد.

خبر  این  اعالم  با  فیروزکوه  شهرستان  فرماندار 
راستای  در  نوری  فیبر  شبکه  پروژه  کرد:  تصریح 
ارتقای ارتباطات در ۱۵ روستای دهستان پشتکوه 
تا گردنه بشم فیروزکوه بطول ۲۴ کیلومتر آغاز شد.
ادامه  در  مهری،  ابوالقاسم  جم  جام  گزارش  به 
دهستان  روستاهای  خانوارهای  تمام  افزود: 
آینده به شبکه ملی اطالعات  پشتکوه تا دو ماه 
تجهیز و از ظرفیت و مزایای آن بهره مند می شوند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: احداث این طرح 
بصورت مشارکتی انجام می شود. عملیات حفاری 
و  کابل  تامین  و  شهرستان   عهده  بر  پروژه  این 
مخابرات  شرکت  عهده   بر  نیاز  مورد  تجهیزات 

استان تهران می باشد.

عشــایری  امــور  جدیــد  رئیــس 
فیروزکوه معرفی شد

عشایری  امور  رئیس  معارفه  و  تکریم  مراسم 
فرماندار  مهری  حضور  با  فیروزکوه  شهرستان 
استان  عشایری  امور  مدیرکل  ذبیحی  فیروزکوه، 

تهران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.
به گزارش جام جم در این مراسم، »امیرسعید اکبری« 
شهرستان  عشایری  امور  سرپرستی  سمت  به 
از زحمات عین اهلل اسفندیار  و  فیروزکوه منصوب 

رئیس سابق این اداره قدردانی به عمل آمد.

جوالن سگ های ولگرد

ــوالن ســگ هــای  ــ ــت کــه ج ــال اسـ ســالــیــان سـ
همشهریان  ــزرگ  ب دغــدغــه  بــه  تبدیل  ولــگــرد 
سگ های  شمار  افزایش  و  شده  فیروزکوهی 
ــرس و  بــی خــانــمــان و بــی صــاحــب در شــهــر تـ
شهرستان  مردم  میان  در  را  ناامنی  احساس 
ایجاد کرده است به طوری که بوضوح در طول 
سگ های  انــبــوه  جمعیت  شاهد  روز  شبانه 
ولگرد در کوچه ها و خیابان های شهر هستیم                                                                                                        
از وجود سگ های سرگردان  ترس و وحشت 
ــرای  ــد را ب آمـ ــردد و رفـــت و  ــ ت بــرایــنــکــه  عــــالوه 
هــمــشــهــریــان دشـــــوار کــــرده بــاعــث رعــــب و 
وجود  است  شده  خانواده ها  میان  وحشت 
ناامنی در شهر دامن  به  این حیوانات ولگرد 
از  بیماری  انتقال  و  خطرشیوع  از  ترس  و  زده 
دوچندان  مــردم  درمیان  را  انسان  به  حیوان 
ــای بــســیــاری بــرای  ــ کـــرده اســـت. تــاکــنــون راه ه
کــاهــش شــمــار ســگ هــای ولــگــرد بــکــار گرفته 
شده اما متاسفانه موثر واقع نشده و نیاز به 
می  احساس  خصوص  این  در  عملی  اقدامی 

شود                                                 
الزم به ذکر است؛ معدوم سازی حیوانات که 
شاید  است  ازانسانیت  بــدور  مطمئنارفتاری 
لزوما  اما  باشد  موثر  روشی  مدت  کوتاه  برای 
روشی قطعی برای کاهش شمار این حیوانات 

سرگردان نخواهد بود.                
مسئوالن  راســتــا  درایـــن  ــی رود  مـ انتظار  حــال 
ذی ربـــــط بــاحــفــظ حــقــوق حــیــوانــات اقــدامــی 
سگ های  آوری  جمع  بـــرای  مــوثــر  و  مناسب 
ــرونـــدان عــزیــز  ــهـ ــا شـ ــام دهـــنـــد تـ ــرد انـــجـ ــگـ ولـ
بــدوراز  و  آســوده  باخیالی  بتوانند  فیروزکوهی 

ترس و نگرانی در شهر تردد نمایند.

خبرخبر
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این  نمازجمعه  عبادی_سیاسی  خطبه های  در  فیروزکوه  جمعه  امام 
اجتماعی،  تقوای  مهم  مصادیق  از  یکی  گفت:  فیروزکوه،  در  هفته 
رعایت حقوق همسایه است؛ بر اساس روایات، حسن همسایگی، 

موجب زیاد شدن رزق و طول عمر می شود.
امام جمعه فیروزکوه تصریح کرد: دو ماه توسل و عزاداری برای اهل 
بیت علیهم السالم، ذخیره بزرگی است که باید با تقوا آن را حفظ کنیم.
اظهار  ادامه  در  حیدری  حسن  االسالم  حجت  جم  جام  گزارش  به 
داشت: در این مدت کم، دولت آیت اهلل رئیسی کارهای ارزشمندی 
گرانی  مشکل  حل  واکسیناسیون،  در  تسریع  قبیل  از  داده  انجام 
رابطه  کاذب سیمان، سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی، تقویت 
ثمره  اینها  و….  شانگهای  مهم  پیمان  به  پیوستن  و  همسایگان  با 

روحیه جهادی و انقالبی است.

دولت،  از  مطالبات  از  یکی  کرد:  عنوان  فیروزکوه  نمازجمعه  خطیب 
تسریع در انتصاب استانداران و مدیران کل است، زیرا تا بدنه دولت 
نخواهد  محقق  کامل  طور  به  انقالبی  دولت  اهداف  نشود،  جهادی 
شد. وی گفت: اشتغال جوانان ، معیشت مردم و بی اثر کردن تحریم، 

در گرو حمایت از تولید است.
تولید  از  حمایت  ضلع  سه  مردم،  و  دولت  کننده،  تولید  افزود:  وی 
تولید  مناسب  قیمت  و  کیفیت  با  را  کاال  باید  کننده  تولید  هستند؛ 
کند، دولت باید هم از تولید حمایت کند و هم بر تولیدکننده نظارت 
ایرانی خرید و حمایت  از کاالی  کند، مردم نیز با تعصب و ِعرق ملی، 
ح  کنند. حجت االسالم حیدری گفت: امام جمعه شما عالوه بر مطر
مردم  مطالبات  و  مشکالت  پیگیر  هفته  طول  در  مشکالت،  کردن 
اولویت مهم  کرد:  خواهد بود. خطیب نماز جمعه فیروزکوه تصریح 

دولت سیزدهم بعد از مهار کرونا، تنظیم بازار و مبارزه با گران فروشی 
عدالت  خود،  تصمیمات  در  مسئوالن  داشت:  بیان  وی  است. 
رسانی  اطالع  مردم  به  و  کنند  لحاظ  را  محرومان  منافع  و  اجتماعی 

مناسب داشته باشند. 

رئیس مرکز آتش نشانی فیروزکوه در گفتگو با جام 
و  آتشنشانی  روز  مناسبت  به  تبریک  ضمن  جم 
بویژه  کشور  آتشنشانی سراسر  به مجموعه  ایمنی 
آتشنشانان شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: روز 
آتش  پاسداشت  و  تجلیل  روز  ایمنی  و  آتشنشانی 
نشانان خدوم و زحمتکشی است که با ایثار و از خود 
گذشتگی برای ارتقای ایمنی و ایجاد آسایش و رفاه 

مردم تالش شبانه روزی دارند.
کرد:  تصریح  مومنی  اکبر  علی  جم  جام  گزارش  به 
درحال حاضر این مرکز با دو دستگاه ماشین نیمه 
سنگین به انضمام یک دستگاه ماشین سبک و ۱۵ 
نفر نیروی عملیاتی در حال خدمت رسانی به مردم 

می باشد.
امکانات  میزان  افزایش  لزوم  بر  مسئول  مقام  این 
و  کرد  تاکید  مرکز  این  در  نشانی  آتش  تجهیزات  و 
یادآور شد: کمبود امکانات وتجهیزات در این مرکز 
وجود دارد اما خوشبختانه با مساعدت و همکاری 
شورای شهر و شهرداری فیروزکوه این کمبودها رو 

به کاهش است.
مومنی تکمیل ایستگاه آتش نشانی منطقه دشت 
ناصر فیروزکوه را منوط به تامین اعتبارات موردنیاز 

ساخت  پروژه  از  بخشی  تاکنون  گفت:  و  دانست 
مرکز آتش نشانی منطقه دشت ناصر عملیاتی شده 
اعتبارات الزم در  تامین  به دلیل عدم  اما متاسفاته 
حال حاضر عملیات اجرایی این پروژه متوقف شده 

است. 
حدود  مرکز  این  تجهیز  و  تکمیل  برای  افزود:  وی 
محل  از  باید  که  است  الزم  اعتبار  تومان  میلیارد   ۶

اعتبارات استانی و شهرداری فیروزکوه تامین گردد.
رئیس مرکز آتش نشانی فیروزکوه عنوان کرد: در ۶ 
به  این مرکز  در  امسال ۱۵۰ عملیات  ماهه نخست 
ثبت رسیده که ۱۱۴ مورد آن مربوط به اطفای حریق 

ع بوده است.  در باغات و مزار
سوزی  آتش  از  جلوگیری  جهت  کرد:  تاکید  مومنی 
برافروختن  صورت  در  هموطنان  ع  مزار و  باغات  در 

ترک  از  پیش  و  کرده  رعایت  را  ایمنی  نکات  آتش، 
محل حتما آتش را خاموش کنند تا از بروز خسارات 

جبران ناپذیر جلوگیری گردد.
وی با اعالم این که بیش از ۲۰ هزار تماس در سامانه 
عمده  کرد:  نشان  خاطر  است  شده  ثبت   ۱۲۵
می شود  گرفته  آتشنشانی  مرکز  با  که  تماس هایی 
این   

ً
مسلما که  است  کودکان  تلفنی  مزاحمت های 

امر با فرهنگ سازی کاهش می یابد.
مومنی ادامه داد:  در این راستا از مردم شهرستان 
ضرورت  و  اهمیت  به  توجه  با  می گردد  خواست  در 
مواقع  در  آتشنشانی  عوامل  موقع  به  حضور 
اموال  و  جان  نجات  آن  موازات  به  و  حوادث  بروز 
این  برای  تلفنی  مزاحمت های  ایجاد  از  همشهریان 
 خودرداری نمایند.وی در پایان با اشاره به 

ً
مرکز جدا

اهمیت و ضرورت رعایت نکات ایمنی در استفاده از 
وسایل گازسوز عنوان کرد: باتوجه به نزدیک شدن 
به فصل سرما بررسی وسایل گرمایشی بویژه بررسی 
مسیر لوله ها بسیار ضرورت دارد زیرا ممکن است 

توسط پرندگان مسدود گردد.
بست  و  استاندارد  شلنگ  از  استفاده  همچنین 

توصیه می شود.

دولت در انتصاب استانداران و مدیران اجرایی تسریع کند
امام جمعه فیروزکوه :

تش نشانی فیروزکوه  انجام شد 150 عملیات در مرکز آ
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
در کوى غم تو پایداریم، همه

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

سه شنبه    20 مهر  1400   شماره  6052

امام خمینی )ره(

مشکالت سالمندان

چـــهـــارمـــیـــن نـــشـــســـت مـــنـــطـــقـــه ای شــــــورای 
حضور  بــا  تــهــران  اســتــان  شــرق  عمومی  فرهنگ 
موقت  جمعه  امــام  فــرد  ابوترابی  حجت االسالم 
ارشــاد  و  فرهنگ  مدیرکل  جــاودانــی  احــد  تهران، 
عمومی  فرهنگ  ــای  ــوراه ش اعــضــای  و  اســالمــی 
ــوه، پــردیــس  ــروزک ــی شــهــرســتــان هــای دمـــاونـــد، ف
آبــعــلــی  ــداء  ــه ــش ــدال ــی  در مــجــتــمــع فــرهــنــگــی س

برگزار شد.
محمدحسن  االســـالم  حجت  نشست  ایــن  در   
ــزاری ایــنــگــونــه  ــ ــرگ ــ ــر اهــمــیــت ب ــرد بـ ــ ــرابـــی ف ــوتـ ابـ
زمــان  از  داشـــت:  بیان  و  کــرد  تاکید  نشست ها 
عناوین  به  ما  تاکنون  اسالمی  انقالب  پــیــروزی 
مواجه  زیــادی  تهدیدهای  و  توطئه ها  با  مختلف 
بــودیــم و اگــر انــقــالب نــبــود دشــمــنــی هــای امــروز 

وجود نداشت
ارتــبــاط  بــا هـــدف  ایـــن جــلــســات  ــه داد:  وی ادامــ
استان  اقــمــاری  شــهــرســتــان هــای  بین  نزدیکتر 
و  فرهنگی  شــوراهــای  تعامل   ، یکدیگر با  تهران 
مــســئــوالن جهت هــم افــزایــی، افــزایــش کــارایــی 
فــرهــنــگــی شــهــرســتــان هــا و در جــریــان  ــورای  ــ شـ
همچنین  و  آنــان  فرهنگی  مسائل  گرفتن  قــرار 

ــداف بــرگــزار  ــ هــمــفــکــری در جــهــت پــیــش بـــرد اه
می شود.

نشست های  این که  بیان  با  مسئول  مقام  این 
ارتقای  به  طبیعی  طــور  به  گفتمان  و  منطقه ای 
آن مناطق کمک می کند،  سطح فرهنگ عمومی 
خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه های موفقی که 
برخی شهرستان ها در حوزه فرهنگی داشته اند 

راه برای دیگران نیز هموار می شود.
تهران  اســتــان  عمومی  فرهنگ  شـــورای  رئــیــس 

بــا اشـــاره بــه ایــن کــه هــر چــقــدر کــه عـــزم، اراده و 
شرایط  یــابــد  افــزایــش  مــا  مــدیــران  در  شجاعت 
ــت، گــفــت: هــمــدلــی بین  ــ بــهــتــری خــواهــیــم داش
و  مسائل  اگر  و  است  بزرگی  سرمایه  مسئوالن، 
جهت  در  و  دهیم  تشخیص  درست  را  راهکارها 

اصالح امور قدم برداریم قطعا موفق هستیم.
 در ادامه احد جاودانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان تهران نیز در این جلسه با اشاره 
ترین  عالی  عمومی  فرهنگ  شـــورای  ایــن کــه  بــه 

و  بوده  شهرستان  و  استان  در  فرهنگی  شــورای 
مصوبات  داشــت:  اظهار  دارد،  اجرایی  ضمانت 
و  اســتــانــدار  تــوســط  عمومی  فرهنگ  شــوراهــای 

فرمانداران ابالغ شده و الزم اجراست.
جاودانی با اشاره به این که مصوبات شورا باید از 
سوی مسئوالن پیگیری شود، گفت: در استان 
تشکیل  عمومی  فرهنگ  شورای  سال ها  تهران 
اجرا  مصوبات  چرا  داشت  وجود  گالیه  و  می شد 
اجرا  که  داریم  زیادی  مصوبات  اکنون  نمی شود، 
و  نشود  اجــرایــی  کــه  نــبــوده  مصوبه ای  و  شدند 

دستگاه ها نیز مقید بوده و می پذیرند . 
امسال  در  تا  هستیم  تــالش  در  داد:  ــه  ادام وی 
برنامه ریزی  و  مــدیــریــت  ســازمــان  بــا  مکاتبه ای 
شورای  به  بودجه  تخصیص  خصوص  در  استان 

فرهنگ عمومی داشته باشیم.
امــام  حــیــدری  االســـالم  حجت  نشست   ایــن  در 
و  رؤسا  وهمچنین  فیروزکوه  شهرستان  جمعه 
ح  ، به طر اعضای شوراهای فرهنگ عمومی حاضر
خود  پیشنهادات  و  ح ها  طر مشکالت،  مسائل، 
در حوزه های مختلف پرداختند و مواردی را مورد 

بحث و بررسی قرار دادند.

برگزاری چهارمین نشست منطقه ای شورای فرهنگ عمومی در آبعلی 

هـــمـــانـــطـــور کـــــه بـــدن 
افـــــراددچـــــار تــغــیــیــرات 
ــالت  ــک ــود مــش ــ ــی شـ ــ مـ
ــرای  ــ بـ ــم  ــ هـ را  زیـــــــــادی 
خواهد  رقم  سالمندان 
بـــرای  ســالــمــنــدان   . زد 
زندگی سالم می بایست 
بــــرای  را  خـــــود  تـــــالش 
محیط  بیشتر  سازگاری 
در   . کــنــنــد  چـــنـــدان  دو 
ــاد داشــت  ــه  ایــن ی ادامــ
مشکالت  از  بعضی  بــه 
ــاره  ــ ســـالـــخـــوردگـــان اش
ــرای راهــنــمــایــی  ــ شـــده ب

بــیــشــتــر افــــــرادی کـــه با 
ــدان زنـــدگـــی  ــ ــن ــمــ ــ ــال ســ

می کنند .
* مشکالت روحی 

* مشکالت حرکتی: درد 
مفاصل اجــازه تحرک به 

آنها نمی دهد .
قدرت  و  نیرو  کاهش   *

بدنی
 * کاهش ساعت خواب 

و بی خوابی  
تغییرات  فــرامــوشــی:   *
فــیــزیــولــوژیــکــی مــغــز در 
ــاه مــدت  ــ ــوت حــافــظــه کــ

اختالل ایجاد می کند.
احــســاس  ــنــهــایــی:  ت  *  
مــرگ  از  ــس  پـ تــنــهــایــی 
ازدواج  هـــمـــســـرشـــان، 
ــان وعــــدم  ــشــ ــ ــدان ــ ــرزن ــ ف
توانایی در داشتن تحرک 
وخـــارج شــدن از خانه و 
با  ارتباط  در نتیجه عــدم 

دیگران 

* بازنشستگی : به دلیل 
زیاد شدن اوقات فراغت 
ــودن  ــــدون بــرنــامــه ب و ب
ــاس  مــتــاســفــانــه احــس
کم ارزش بودن تقویت 

می شود .
* کمبود در آمد : به علت 
نــداشــتــن شــغــل تمام 

وقت واز کار افتادگی 
* تغییر محل سکونت : 
همسر،  ــوت  فـ از  پــس 
می کنند  خیال  فرزندان 
والدینشان  است  بهتر 
یا  کوچکتر  ای  خانه  در 
نــزدیــک بــه آنــهــا یــا حتی 
زندگی  در خانه فرزندان 
کــنــد کــه مــراقــبــت از او 
شود،  ساده تر  برایشان 
ای  خــانــه  از  شـــدن  دور 
که یک عمر زندگی کرده 
انـــد و خــاطــرات فـــراوان 
سالمندان  بـــرای  ــد  دارنـ

ناخوشایند است.

ــدان  ــرزنـ فـ اســتــقــالل   *
ــی  ــواهـ خـ ــقــــالل  ــ ــت اســ  :
فرزندان باعث می شود 
والدین سالخورده تنها 
مانده و احساس کنند 
دیگر مسئولیتی ندارند 

مفید نیستند.
* نگرش منفی نسبت 
از  بعضی  سالمندی،  به 
سالمندان از این دوران 
ــای  ــارهـ ــام کـ ــجــ ــ بــــــرای ان
ناتمام استفاده می کنند 
ــالـــش  ــبـ ــقـ ــتـ اسـ بــــــه  و 
ــده ای  ــ ــا عـ ــ مــــی رونــــد امـ
دیگر به دلیل نداشتن 
ــفـــی ایـــن  ــنـ نــــگــــرش مـ
خود  راه  پایان  را  دوران 
می بینند. بخصوص اگر 
و  اطرافیان  مرگ  شاهد 
عزیزانشان بوده باشند.

محمد مرادپور

سرپرست روزنامه
 جام جم در فیروزکوه                     

یادداشت

نیم نگاهی به  گوشه ای از اقدامات انجام شده در دوهفته اخیر شهرداری فیروزکوه
اسالمی  شــورای  اعضای  و  شهرداری  سرپرست  بازدید 

شهر از ایستگاه آتش نشانی فیروزکوه
شهر  اسالمی  شــورای  اعضای  و  شــهــرداری  سرپرست 
فیروزکوه با حضور در ایستگاه آتش نشانی شهرداری 
فیروزکوه، با آتشنشانان دیدار و از این ایستگاه بازدید 
آتش  مشکالت  بررسی  ضمن  بازدید  این  در  نمودند. 
و  امــکــانــات  وضعیت  مشترک،  نشستی  در  نشانان 
فیروزکوه  شــهــرداری  آتشنشانی  ایستگاه  تجهیزات 
فیروزکوه  آتشنشانی  ایستگاه  سرپرست  شد.  بررسی 
در این بازدید با طرح اقدامات انجام شده و مشکالت 
ایستگاه آتشنشانی از زحمات ۸ ساله شهردار فیروزکوه 
و  تجهیزات  تقویت  و  نشانی  آتــش  بــه  ویـــژه  نگاه  در 

ایجاد  ــرای  ب برنامه ریزی  و  شهر  آتشنشانی  ایستگاه 
ایستگاه دوم در دشت ناصر تقدیر کرد.

* بازدید سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسالمی 
شهر از اتاق مانیتورینگ طرح پایش تصویری فیروزکوه

شهر  اسالمی  شــورای  اعضای  و  شــهــرداری  سرپرست 
پایش  طــرح  اول  فــاز  مانیتورینگ  ــاق  اتـ از  فــیــروزکــوه 

تصویری شهر فیروزکوه بازدید کردند.
ــوان یــکــی از مهم ترین  ــن ــه ع طـــرح پــایــش تــصــویــری ب
زیرساخت های شهری محسوب شده که برای کنترل 
اجتماعی،  امنیت  ضریب  افزایش  ترافیک،  هوشمند 
کاهش هزینه های مدیریت شهری، ثبت دائم وقایع، 
جلوگیری از وقوع جرم و کار های غیر قانونی، کمک به 

مدیریت بحران و همچنین مدیریت متمرکز در نقاط 
مختلف کاربرد دارد. فاز اول اجرای این پروژه در ۸ نقطه 
با نصب ۲۳ دوربین به انضمام تجهیز مرکز مانیتورینگ 

و برقراری ارتباط با مراکز هدف اجرایی شده است.
* رنگ آمیزی خطوط عبور عابران پیاده مدارس 

با هدف   خطوط عبور عابران پیاده مــدارس فیروزکوه 
افزایش دید و ایمنی بیشتر رنگ آمیزی گردید.

با توجه به احتمال بازگشایی حضوری مدارس در راستای 
رنگ آمیزی  رانندگان،  به  هشدار  اعــالم  و  ســازی  ایمن 
خطوط عبور عابران پیاده توسط سازمان مدیریت حمل 

و نقل شهرداری فیروزکوه انجام شد.
* بازگشایی و تعریض معبر منتهی به تأمین اجتماعی

مشکل تملک و بازگشایی ورودی معبر ۱۲ متری منتهی 
به تأمین اجتماعی فیروزکوه که از دهه ۷۰ مورد مطالبه 
و درخواست شهروندان بود با پیگیری مدیران اداره و 
درمانگاه تأمین اجتماعی و همت شهرداری و شورای 
اسالمی شهر و همکاری و تعامل مسئوالن شهرستانی 
و مالکان اراضــی رفع گردید. با توجه به توافق و تملک 
صورت گرفته به منظور رفاه حال شهروندان و مراجعان 
به تأمین اجتماعی این معبر در حال تعریض و بازگشایی 
می باشد. سرپرست شهرداری فیروزکوه در حاشیه آغاز 
عملیات بازگشایی و تعریض معبر از همکاری مالکان 
اراضی آقایان سید مرتضی حسینی و سید رضا حسینی 
و توسعه معابر  رفــع مشکل شــهــرونــدان  راســتــای  در 

شهری قدردانی کرد.
هدایت  کــانــال  ــروژه  پـ ــاز 3  ف ــی  ــرای اج عملیات  ــه  ادامـ  *

آب های سطحی شهرک کوهسار
عملیات اجرایی فاز ۳ پروژه کانال جمع آوری و هدایت 
حال  در  فــیــروزکــوه  کوهسار  شهرک  سطحی  ــای  آب هـ
انجام اســت.  الزم به ذکــر اســت که پــروژه ساماندهی 
با  گذشته  سال های  در  کوهسار  شهرک  مسیل های 
تخصیص اعتبار و اجرای کانال هدایت آب های سطحی 
در چند فاز مختلف اجرایی شده است که امسال نیز 

با توجه به تخصیص اعتبارات استانی و شهرداری، فاز 
جدید آن در حال اجراست.

شهید  کوچه  زهکش  ــروژه  پ اجرایی  عملیات  ــداوم  ت  *
کیانی فیروزکوه

کیانی  شهید  کــوچــه  زهــکــش  پـــروژه  اجــرایــی  عملیات 
فیروزکوه در حال انجام است. این پروژه با هدف هدایت 
آب های سطحی محله، ساماندهی آب های زیرزمینی و 
جلوگیری از جمع شدن آب و سیالب توسط واحد عمران 

شهرداری فیروزکوه در حال انجام است.


