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واحد فیروزکوه"

"روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد فیروزکوه"

۲ واحد  آزاد اسالمی واحد فیروزکوه در نظر دارد،  دانشگاه 
سه راهی  در  واقــع  خــود،  ساختمان  همکف  طبقه  تجاری 
 ۴۵( بسیج  بــلــوار  نبش  فــیــروزکــوه،  ــج(  )ع ولیعصر  شهرک 
متری( و بلوار شهید سلیمانی )دانشگاه( را از طریق برگزاری 

مزایده عمومی، اجاره دهد.
گهی، حداکثر به  لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند، از تاریخ انتشار این آ

مدت ۱۰ روز کاری، در وقت اداری، جهت دریافت اسناد مربوطه و بازدید از 
شهرک  ابتدای  در  واقع  دانشگاهی  واحد  این  دبیرخانه  به  مزایده،  موارد 

ولیعصر )عج( فیروزکوه - میدان شهدای گمنام - سایت مرکزی دانشگاه 
آزاد اسالمی - ساختمان اداری شماره یک - طبقه اول، مراجعه نمایند.

فرهیختگان  روزنــامــه  در  گهی  آ ایــن  ج  در هزینه  اســت،  ذکــر  به  الزم 
بــود و  بــرنــده مــزایــده خــواهــد  بــه عهده  و نشریه جــام جــم محلی، 

پیشنهادات،  تمامی  یا  تعدادی  یا  یک  قبول  یا  رد  در  دانشگاه 
مختار می باشد.

تلفن تماس جهت هماهنگی:
تدارکات: ۰۲۱-۷۶۴۴۸۹۱۱

دفتر فنی: ۰۲۱-۷۶۴۴۷۳۲۳
آدرس سایت الکترونیکی واحد دانشگاهی:

www.iaufb.ac.ir 

آزاد اسالمی واحد فیروزکوه در نظر دارد، حدود ۲۰ تن  دانشگاه 
لومینیوم(  ضایعات فلزی خود )آهن آالت، فوالد ساختمانی و آ
شهرک  انتهای  دانشگاهی  مجتمع  سایت  از  قسمت   ۲ در  که 
برگزاری  طریق  از  را  اســت  شــده  جــمــع آوری  فیروزکوه  کوهسار 

مزایده عمومی، به فروش برساند.
به  حداکثر  گهی،  آ این  انتشار  تاریخ  از  می توانند،  شرایط  واجد  متقاضیان  لذا 
مدت ۱۰ روز کاری، در وقت اداری، جهت دریافت اسناد مربوطه و بازدید از مورد 
ولیعصر  شهرک  ابتدای  در  واقــع  دانشگاهی  واحــد  این  دبیرخانه  به  مزایده، 
)عج( فیروزکوه - میدان شهدای گمنام - سایت مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 

- ساختمان اداری شماره یک - طبقه اول، مراجعه نمایند.
گهی در روزنامه فرهیختگان و نشریه  ج این آ الزم به ذکر است، هزینه در
جام جم محلی، به عهده برنده مزایده خواهد بود و دانشگاه در رد یا 

قبول یک یا تعدادی یا تمامی پیشنهادات، مختار می باشد.
تلفن تماس جهت هماهنگی:

تدارکات: ۰۲۱-۷۶۴۴۸۹۱۱
اداری: ۰۲۱-۷۶۴۴۶۹۲۳

آدرس سایت الکترونیکی واحد دانشگاهی: 
www.iaufb.ac.ir

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه سفر یک روزه خود به شهرستان 
فیروزکوه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکل کمبود نهاده های دامی در 
کشور گفت: متاسفانه در طی ماه های اخیر دامداران بویژه در بخش روستایی به دلیل 

خشکسالی اخیر و افزایش میزان تقاضا با کمبود نهاده دامی مواجه شدند.

3به گزارش جام جم مرتضی رضایی ابراز امیدواری کرد: با آزادسازی  و...

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی:

کشور کمبود نهاده ها در  مشکل 
 به زودی مرتفع می شود

امام جمعه فیروزکوه:

 برای رونق ورزش از همه 
ظرفیت های  شهرستان 

استفاده شود

رئیس کمیته امداد اعالم کرد:

3

ویــژه هـا

۲

۲

مرگ یک قالده خرس 
گلوله قهوه ای با اصابت دو 

کرونایی تحت نظر  ۱۱ بیمار 
در شهرستان

رئیس اداره محیط زیست فیروزکوه خبر داد:

 رئیس بیمارستان امام خمینی فیروزکوه
 خبر داد:

صنوف  ساماندهی  جلسه 
الینده فیروزکوه برگزار شد آ

4

۲

۲

3

بیشتر بخوانید

کارگران  سالن ورزشی 
فیروزکوه به بهره برداری 

می رسد

برنامه  و فعالیت یک روزه  
نماینده مردم در مجلس 

شورای اسالمی

در دهه فجر امسال؛

با جمعی از مسئوالن شهرستان صورت گرفت:با جمعی از مسئوالن شهرستان صورت گرفت:

یر بهداشت و درمان  یر بهداشت و درمان دیدار مسئوالن فیروزکوه با وز دیدار مسئوالن فیروزکوه با وز

پـویش شور عاطفه ها در فیـــروزکوه 
|    ۲     |   
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معاون  کریمی  ریاست  به  مقدس  هفته  برنامه های  هماهنگی  جلسه 
ناحیه  فرمانده  منش  حیدری  فرماندار،  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی 
مقاومت بسیج سپاه شهرستان، بخشدار ارجمند و دیگر مسئوالن در 

محل فرمانداری برگزارشد. 
فرماندار در  کریمی معاون سیاسی  این نشست  در  گزارش جام جم  به 

خصوص نکوداشت این هفته اظهار داشت: هفته دفاع مقدس یادآور 
رشادت ها و جانفشانی های شهدا و ایثارگرانی است که برای اعتالی نظام 
فرصت  هفته  این  افزود:  وی  کردند.  آفرینی  نقش  اسالمی   جمهوری 
مناسبی است برای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا وجانبازان و ایثارگرانی 
که در ۸ سال دفاع مقدس مقتدرانه در برابر دشمنان نظام و انقالب و 

دنیای کفر  ایستادگی کردند.  معاون فرماندار با تاکید بر ضرورت حفظ 
وصیانت از آرمان های دوران دفاع مقدس گفت: باید با برنامه ریزی مدون 
و با استفاده از همه ظرفیت ها برای تبیین دستاورد ها و ارزش های هفته 
دفاع مقدس بکوشیم و اقتدار نظام جمهوری اسالمی را در دهه چهارم و 

گام دوم انقالب به نمایش بگذاریم.

جلسه هماهنگی برنامه های هفته مقدس در فیروزکوه برگزار شد اجتماعیاجتماعی2
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

دروس  ــه  ــ ب ــه  ــوجـ تـ ضـــــــرورت 
مــــهــــارت هــــای  افــــــزایــــــش  و 

فرهنگیان

کوه  فــیــروز  شهرستان  ــرورش  پـ و  ــوزش  آمـ مدیر 
گفت: کارگاه  آموزشی مدیریت کالس درس تربیت 
درس  کــالس  بــه  بخشی  کیفیت   به منظور  بدنی 
معاون  هّمت  به  ابتدایی،  دوره  در  بدنی  تربیت 
پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش فیروزکوه 
و  کل  اداره  بدنی  تربیت  کارشناس  تدریس  با  و 
ی نوجوانان ایران در رشته سامبو، 

ّ
سرمربی تیم مل

توانمند شهرستان  و فرهنگی  برزگر  محمد جواد 
شهرستان  آمـــوزگـــاران  مشارکت  بــا  باطبی  فریبا 
آمــوزشــگــاه هــای  در  عملی  و  نــظــری  بخش  دو  در 
برگزار  فیروزکوه  )ع(  باقرالعلوم  و  بهشت  گل های 
شد. در این دوره مباحثی چون تحلیل ابعاد سواد 
حرکتی، بررسی به  کارگیری حقوق ورزشی در کالس 
درس تربیت بدنی، اصول و مبانی استفاده از ابزار 
ورزشی در کالس درس تربیت بدنی و حرکت پایه 
سیر  فاطمه  می شود.  ح  مطر ابتدایی  مــدارس  در 
مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه با حضور در این 
کارگاه، ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران و 
استقبال خوب آموزگاران، در جریان روش تدریس 
ارائه شده در این دوره قرار گرفت. وی  و مباحث 
متوازن  توجه  لــزوم  بر  تاکید  ضمن  بازدید  این  در 
به دروس و افزایش مهارت های فرهنگیان گفت: 
آموزشی در راستای توانمندسازی  کارگاه های  این 
آموزگاران مقطع ابتدایی، آموزش و بازآموزی دانش 
تخصصی و اطالعات علمی معلمان در رشته مهم 
علوم ورزشی و همچنین افزایش کارایی و اثربخشی 
شیوه نامه های  رعایت  با  درس،  این  در  آموزگاران 

بهداشتی در شهرستان فیروزکوه برگزار شد.

خبر
رئیس بیمارستان امام خمینی فیروزکوه 

خبر داد:

کرونایی تحت نظر در  11 بیمار 
شهرستان

شهرستان  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان  رئیس 
فیروزکوه از تحت نظر بودن ۱۱ بیمار کرونایی در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش جام جم سید عبدالمجید حسینی، در این 
باره گفت: تا این لحظه در شهرستان فیروزکوه، ۱۱ 
بیمار کرونایی تحت نظر هستند. وی تصریح کرد: از 
این تعداد، ۱۰ نفر در بیمارستان تحت نظر و ۱ نفر نیز 

( می باشد. در منزل تحت مراقبت )رمدسیور

و  ورزش  اداره  جــدیــد  رئــیــس 
جوانان فیروزکوه معرفی شد

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان فیروزکوه با حضور کریمی معاون سیاسی 
مالجعفری  فیروزکوه،  فرماندار  امنیتی  و  اجتماعی 
معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان 
تهران، رئیس پشتیبانی و امور منابع اداری ورزش و 
جوانان استان تهران در محل اداره ورزش و جوانان 
حسن  مراسم،  این  در  است  گفتنی  شد.  برگزار 
اداره ورزش و جوانان  آور به سمت سرپرستی  نام 
شهرستان فیروزکوه منصوب و از زحمات ابوالفضل 
علی پور رئیس سابق این اداره قدردانی به عمل آمد.

خبر

شهرستان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس 
از  با جــام جــم  دربـــاره هــدف  گفتگو  فیروزکوه در 
ی شور عاطفه ها، گفت: پویش 

ّ
برگزاری پویش مل

رزمایش  برگزاری  راستای  در  عاطفه ها  شور  ی 
ّ
مل

احـــســـان حــســیــنــی، بـــا هـــدف تــأمــیــن مــایــحــتــاج 
شهرستان  در  نیازمند  ــوزان  ــش آم دان  تحصیلی 

برگزار می شود.
به  اشــاره  با  گــزارش جام جم عباس دهباشی  به 
ی، بیان داشت: این 

ّ
زمان برگزاری این پویش مل

، از تاریخ ۲۰  ی همزمان با سراسر کشور
ّ
رویداد مل

شهریور ۱۴۰۰ به مدت ۲۱ روز آغاز گردید.
ــی شــور 

ّ
ــرد: رویــــداد مــل دهــبــاشــی خــاطــر نــشــان کـ

عاطفه ها با شعار »با هم مشق محّبت بنویسیم« 

بــه مــنــظــور کــمــک بــه دانـــش آمـــوزان نــیــازمــنــد با 
ــوری و  ــض ــرح ــی ــلـــزومـــات آمـــــوزش غ اولـــویـــت »مـ

پرداخت کمک هزینه تحصیلی« برگزار می شود.
پوشش  تحت  محصالن  تــعــداد  ــاره  ــ درب وی 
)ره( در فیروزکوه و  کمیته امداد امام خمینی 

تعداد محصالن نیازمند تبلت گفت: در 
شهرستان فیروزکوه ۱۱ دانشجو و 

پوشش  تحت  دانش آموز   ۶۹
خمینی  امـــام  امـــداد  کمیته 
همچنین  هــســتــنــد،  )ره( 
در  مـــحـــصـــالن  از  نـــفـــر   ۱۰
ــد  ــنـ ــازمـ ــیـ ــان نـ ــ ــت ــ ــرس ــ ــه ــ ش
از  بهره مندی  ــرای  ب تبلت 

آموزش های کالس درس می باشند.
)ره(  خمینی  امــام  امــداد  کمیته  رئیس 
ایــن نهاد و  افـــزود: دفتر  فــیــروزکــوه 
نیز  شهرستان  در  نیکوکاری  مراکز 
خــّیــران  کمک های  دریــافــت  ــاده  آمـ
با  وی  اســت.  نیک اندیش  مــردم  و 
اشــاره به زمــان نواختن زنگ 
مـــــدارس،  در  عــاطــفــه هــا 
چهارشنبه  روز  گــفــت: 
ــگ  ــ ــر زنـ ــ ــهـ ــ ــم مـ ــ ــت ــ ــف ــ ه
ــورت  ــه ص عــاطــفــه هــا ب
ــت  ــای نـــمـــادیـــن بـــا رع
پـــــروتـــــکـــــل هـــــای 

بهداشتی در مدارس نواخته خواهد شد.
چهارشنبه،  ــای  روزهــ داشـــت:  اذعـــان  دهــبــاشــی 
پنج شنبه و جمعه به تاریخ ۲۴، ۲۵ و ۲۶ شهریور 
به صورت ویژه برای جمع آوری کمک های مردمی 

تعیین شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( درباره شیوه 
مردم  کــرد:  عنوان  مردمی  کمک های  جــمــع آوری 
از  را  خــود  نــقــدی  کمک های  می توانند  نیکوکار 
نام  به   ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۰۷۷۴۱ کــارت  شماره  طریق 
اکرام و محسنین فیروزکوه واریز و یا برای اهدای 
لوازم تحصیلی با شماره ۷۶۴۰۰۰۰۵ تماس حاصل 
فرمایند؛ لذا از خّیرین و نیکوکاران در این زمینه 

درخواست کمک داریم.

جمعی از مسئوالن شهرستان فیروزکوه 
ــدار و  ــ ــان دیـ ــ بـــا وزیــــر بــهــداشــت و درمـ
و  بهداشت  شبکه  مشکالت  پیرامون 

درمان فیروزکوه گفتگو کردند. 
به گزارش جام جم رسولی نژاد نماینده 
فــیــروزکــوه و دمــاونــد در مجلس  مـــردم 
بــه هــمــراه ابــوالــقــاســم مــهــری فــرمــانــدار 
فیروزکوه، معاون برنامه ریزی فرمانداری  
درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست  و 
ــر بــهــداشــت و درمــان  فــیــروزکــوه بــا وزیـ

دیدار و گفتگو کردند.

نــشــســت  ایـــــــن  در  اســـــــت  ــی  ــنـ ــتـ ــفـ گـ
تـــخـــت هـــای  افـــــزایـــــش  ــوص  ــ ــص ــ خ در 
ــزات  ــی ــه ــج ــل ت ــی ــم ــک ــانـــی، ت ــتـ ــارسـ ــمـ ــیـ بـ
و  متخصص  پــزشــکــان  و  بیمارستانی 
انسانی  ــیــروی  ن و  ــان  ــ درم کـــادر  تــأمــیــن 
مراکز  تقویت  خمینی،  امــام  بیمارستان 
ــداث پــایــگــاه هــای اورژانـــس  ــی، احـ درمــان
مورد  انسانی  نیروی  تأمین  و  تجهیز  و 
، ساخت خانه های بهداشت جدید،  نیاز
بهداشت  خانه های  مرمت  و  بــازســازی 

موجود و ... بحث و گفتگو شد.

رئیس کمیته امداد اعالم کرد:

پویش شور عاطفه ها در فیـــروزکوه 

یر بهداشت و درمان  جلسه ساماندهی صنوف آالینده دیدار مسئوالن فیروزکوه با وز
برگزار شد

فــیــروزکــوه، در دیـــدار  ــام جمعه  امـ حجت االســــالم حــیــدری 
سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان و جمعی از 
کارکنان این اداره: انتصاب آقای نام آور به عنوان سرپرست 
اداره ورزش و جوانان شهرستان را تبریک  گفت. امام جمعه 
در ادامه این دیدار افزود اداره ورزش و جوانان، نقش مهمی 
در ایجاد نشاط اجتماعی دارد  و الحمداهلل اعتماد به نیروهای 
اقــدامــات  شاهد  و  بــود  خــوب  بسیار  شهرستان،  در  بومی 
از همه ظرفیت های  این که  به  تاکید  با  بوده ایم. وی   خوبی 
رونــق ورزش همگانی و  ــرای  ب ویــژه جــوانــان،  به  شهرستان 
قهرمانی  باید استفاده شودافزود استعدادیابی در زمینه  های 

مختلف، در دستور کار اداره ورزش و جوانان قرار گیرد .

امام جمعه فیروزکوه:
 برای رونق ورزش از همه ظرفیت های 

شهرستان استفاده شود

آالینده با حضور رسولی نژاد نماینده  جلسه صنوف 
ابوالقاسم مهری فرماندار  و دماوند،  مردم فیروزکوه 
و  ریــزی  برنامه  معاون  ارجمندی  خلیل  شهرستان، 
صمت  اداره  سرپرست  حسینی  فــرمــانــداری،  اداری 
صمت  اداره  محل  در  صنفی  اتحادیه های  روســای  و 

برگزار شد. 
در  نشست  این  در  است  گفتنی  جام جم  گــزارش  به 
خصوص مشکالت شرکت تعاونی نام آوران صنعت 
و  بحث  صنفی  اتحادیه های  مشکالت  همچنین  و 
به  الزم  رهنمود های  و  راهــکــارهــا  و  شــد  نظر  تــبــادل 

حاضرین ارائه گردید .
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فرماندار  مهری  ابوالقاسم  همراه  به  مجلس  در  دماوند  و  فیروزکوه  مردم  نماینده 
فیروزکوه، معاون برنامه ریزی فرمانداری  با وزیر صمت  دیدار و گفتگو کردند.

صاحبان  و  صنعتی  شهرک های  از  حمایت  خصوص  در  نژاد  رسولی  احمد   سید 
کارخانجات، تسریع در احداث پست ۶۳ به ۲۰ در شهرک صنعتی شماره دو فیروزکوه، 
تسریع در انتقال آب سد نمرود به شهرک صنعتی علیدره، تسریع در احداث شهرک 

شماره دو ) ۴۲۲ هکتاری( فیروزکوه، واگذاری معادن با هماهنگی فرماندار شهرستان، 
تنظیم بازار، اختصاص بخشی از درآمد معادن طبق قانون برای بازسازی جاده های 
فرعی و روستایی بحث و گفتگو شد همچنین  جلسه ای با وزیر جهاد کشاورزی همراه 
با فرمانداران و مدیران جهاد کشاورزی دو شهرستان، معاون برنامه ریزی فرماندار 
فیروزکوه و مدیرعامل تعاونی باغداران در خصوص؛  تخصیص اعتبار جهت پوشش 

انهار دو شهرستان، تامین نهاده های دامی. تأمین آب و جاده زراعی.تسریع در احداث 
مجتمع دامداری در روستاهای سربندان ، لزور و سله بن. اجرای آبیاری نوین. جلوگیری 
از تخریب گسترده دامداری ها توسط منابع طبیعی.  تسریع در احداث شهرک های 
کشاورزی.  تخصیص اعتبارات الزم برای امور عشایر و پرداخت تسهیالت به عشایر.  

حمایت از کشاورزان ، باغداران، دامداران و مرغداران و .... انجام شد

دیدار مسئوالن شهرستان فیروزکوه با وزیر صنعت معدن و تجارت

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی:

در  نــهــاده هــا  کــمــبــود  مشکل 
کشور به زودی مرتفع می شود

در  کـــشـــاورزی  جــهــاد  وزارت  دام  امـــور  مــعــاون 
شهرستان  بــه  ــود  خـ روزه  یــک  ســفــر  حــاشــیــه 
ــاره به  ــ فــیــروزکــوه در جــمــع خــبــرنــگــاران بــا اشـ
مشکل کمبود نهاده های دامی در کشور گفت: 
متاسفانه در طی ماه های اخیر دامــداران بویژه 
اخیر  خشکسالی  دلیل  به  روستایی  بخش  در 
دامی  نهاده  کمبود  با  تقاضا  میزان  افزایش  و 

مواجه شدند.
به گزارش جام جم مرتضی رضایی ابراز امیدواری 
ــی از گمرک  آزادســـــازی نــهــاده هــای دامـ ــرد: بــا  کـ
زودی   بــه  آن  ونــقــل  حــمــل  مشکل  رفـــع  نــیــز  و 
آن  تبع  به  و  کشور  در  نهاده ها  کمبود  مشکل 
معاون  گـــردد.  مرتفع  فیروزکوه  شهرستان  در 
سهمیه  تخصیص  میزان  کشاورزی  جهاد  وزیر 
نهاده های دامی به شهرستان را منوط به میزان 
تاکید  و  دانــســت  شهرستان  ــی  دامـ جمعیت 
دامی  جمعیت  از  دقیقی  سرشماری  باید  کــرد: 
شهرستان صورت گیرد و حسب اطالعات ثبت 
شده سهمیه مورد نظر برای دامداران بویژه در 
کمتر  مراتع  به  دسترسی  که  سال  دوم  ماهه   ۶
است درنظر گرفته شود. رضایی در ادامه با اشاره 
ح تجمیعی دامداری های سنتی در  به اجرای طر
در  است  موظف  دولت  کرد:  خاطرنشان  کشور 
مناطقی  در  مردم  سالمت  و  بهداشت  راستای 
که دسترسی به مراتع برای دامداران وجود ندارد 
مورد  زیرساخت های  ایجاد  و  زمین  ــذاری  واگ با 
را بویژه  ح تجمیعی دامداری های سنتی  نیاز طر

در مناطق روستایی اجرایی نماید. 

به مناسبت روز جهانی پیشگیری از 
خودکشی صورت گرفت؛

بـــحـــران  ــک  ــ ی از  ــری  ــی ــگ ــش ــی پ
اجتماعی

با مشارکت نیروی انتظامی، اورژانس اجتماعی 
اقدام به بر پایی چادر نمادین در منطقه آسیب 
خیز )پانصد دستگاه(  نمود. این برنامه شامل 
دوره آموزشی رایگان، مسابقه نقاشی و اهدای 
و  منطقه  آسیب های  بررسی  و  کودکان  جوایز 

خدمات اورژانس اجتماعی بوده است 
 به گزارش جام جم علی اصغر عموزاده گفت: 
مجازی  و  حقیقی  شــیــوه هــای  بــه  اطــالع رســانــی 
محیطی،  تابلویی،  ظرفیت های  از  استفاده  با 
توسط  چــهــره  بــه  چــهــره  و  گفتگویی  مــیــدانــی، 
ــنـــاســـان،  کــارشــنــاســان، مـــشـــاوران و روان شـ
اجتماعی  داوطلبان  و  تسهیلگران  مددکاران، 
همیار بهزیستی به صورت وسیع انجام خواهد 
آموزشی  جلسات  برگزاری  همچنین  وی  شد. 
آنــالیــن در مــؤســســات و مــراکــز غــیــر دولــتــی و 
نظارت  تحت  اجتماعی  ســالمــت  پــایــگــاه هــای 
به  همچنین  و  ــردم  مـ عــمــوم  ــرای  بـ بهزیستی 
اجتماعی  شبکه های  دیگر  و  مــجــازی  ــورت  ص
صورت می گیرد. علی اصغر عموزاده: خودکشی 
به مثابه  یک آسیب اجتماعی، هنوز به فراگیری 
معنایش  پیشگیری  اما  نرسیده،  نگران کننده 
بــحــران  ایــن کــه یــک  از  کــه قــبــل  همین اســـت 
بروز  از  باشیم  داشته  زمینه  این  در  اجتماعی 
در  کــرد:  نشان  خاطر  وی  کنیم.  پیشگیری  آن 
اجتماعی،  تحمل  ضــریــب  بـــردن  بــاال  راســتــای 
روانـــی،  افــزایــش ســالمــت  و  کــاهــش خشونت 

اقدامات پیشگیرانه  ضرورت دارد.
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شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  تعاون،کار  اداره  رئیس 
تبریک  ضمن  جــام جــم  بــا  گفتگویی  در  فــیــروزکــوه 
عرصه،  ایــن  فــعــاالن  بــه  تــعــاون  هفته  مناسبت  بــه 

راه هــای  مهم ترین  از  یکی  تعاون  داشــت:  اظهار 
سایر  بــا  آن  تــفــاوت  و  اســت  اشتغالزایی 

مردمی  ظرفیت  از  اســتــفــاده  بخش ها 
و انــجــام فــعــالــیــت هــای اقــتــصــادی در 
فرهنگی  و  اجتماعی  فعالیت های  کنار 

است.
و  شـــرکـــت هـــا  کـــــــرد:  ــح  ــریـ ــصـ تـ وی 

ــای تـــعـــاونـــی  ــ ــه ه ــ ــادی ــ ــح ــ ات
ــریــــن الــــگــــوی  ــ ــت ــهــ ــ ب

محور  مردم  اقتصاد 
و  هستند  جــامــعــه 
بر این اساس باید 
گذشته  از  بــیــش 
مردم  توجه  مــورد 
ــوالن  ــ ــئـ ــ ــسـ ــ مـ و 
شــهــرســتــان قـــرار 

گیرند. 

ــن مــقــام مسئول بــا اعـــالم ایــن کــه تــاکــنــون  ۶۸۰  ای
خاطر  است  رسیده  ثبت  به  شهرستان  در  تعاونی 
حدود  تنها  تعاونی  تعداد  این  میان  از  کرد:  نشان 
۱۰۰ تعاونی فعال در شهرستان داریم که مجامع آنها 

بروز می باشد. 
شــهــرآشــوب اضـــافـــه کــرد:مــتــاســفــانــه در 
تعاون  زمینه  در  ــردم  م عمومی  فرهنگ 
بــرای  می طلبد  و  نشده  انــجــام  جــدی  کــار 
ــر تــعــاون بــر روی این  رغــبــت مـــردم بــه ام
برنامه ریزی  اجتماعی  سرمایه های 

جدی صورت گیرد.
اقــدامــات  ــه  ب ــه  ــ ادام در  وی 
یک  طی  در  اداره  ایــن  مهم 
ــرد و  ــال اخــیــر اشــــاره کـ سـ
تعاونی  تشکیل  گفت: 
ــوف آالیــــنــــده بــا  ــنـ صـ
ــن  ــ ــی ــامــ ــ هــــــــــدف ت
زمـــــــیـــــــن بـــــــــرای 
جـــابـــجـــایـــی ایـــن 
تشکیل  ، ف صنو

بروزرسانی  اجتماعی،  تامین  بازنشستگان  کانون 
تشکیل  شهرستان،  تعاونی های  از  برخی  مجامع 
تعاونی انبوه سازان و رایزنی با تعاونی های غیر فعال 
برای از سرگیری فعالیت آنها بخشی از عملکرد این 

نهاد اجرایی در طی یک سال اخیر بوده است. 
تعاونی  تشکیل  از  فــیــروزکــوه  تــعــاون  اداره  رئیس 
خبر  نــزدیــک  آیــنــده  در  شهرستان  عــمــران  توسعه 
موسس  هیات  مــدیــران  کـــرد:   نشان  خاطر  و  داد 
بانک  در  تعاونی  این  نام  به  و  انتخاب  تعاونی  این 
شهر  اســت.  شــده  انجام  حساب  افتتاح  کــشــاورزی 
اداری  پروسه  انجام  با  کــرد:  امــیــدواری  ــراز  اب آشــوب 
فعالیت  آغــاز  شاهد  زودی  به  قانونی  مراحل  وطــی 
فــیــروزکــوه  شهرستان  در  عــمــران  توسعه  تــعــاونــی 
مصاحبه  از  دیــگــری  بخش  در  وی  بـــود.  خــواهــیــم 
و  کرد  اشــاره  شهرستان  در  ماهر  نیروی  کمبود  به 
اشتغال  امر  بــرای  که  افــرادی  متاسفانه  کــرد:  تاکید 
مهارت  فاقد  اغلب  می کنند  مراجعه  اداره  ایــن  به 
تولیدی  کــار  انجام  بــرای  تمایلی  و  بــوده  تخصص  و 
ندارند، این در حالی است که ۲۳ فرصت شغلی در 
کار  افراد جویای  آماده بکارگیری  صنوف شهرستان 

فرایند  این که  بیان  با  مسئول  مقام  این  هستند  
ثبت شکایات کارگر و کارفرما به صورت الکترونیکی 
کار  انــجــام  و  شفافیت  کـــرد:   تاکید  مــی شــود  انــجــام 
به  منجر  و  تسهیل  را  شرایط  الکترونیک  بستر  بر 

کاهش حجم شکایات خواهد شد. 
شهرآشوب در ادامه از افتتاح سالن ورزشی کارگران 
در دهه فجر امسال خبرداد و خاطرنشان کرد: این 
با  بــود  زنــی شــد مقرر  از ســال ۸۸ کلنگ  کــه  پـــروژه 
که  گردد  تکمیل  استانی  و  ملی  اعتبارات  تخصیص 
متاسفانه به دلیل عدم تخصیص اعتبارات استانی 

فرایند تکمیل این پروژه به طول انجامید.
ابراز امیدواری کرد:با تخصیص ۲ و نیم میلیارد  وی 
تومان اعتبار ملی که به همت نماینده مردم دماوند 
و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی محقق گردید 
و نیز با تخصیص اعتبارات استانی این مهم در دهه 

فجر امسال به بهره برداری برسد.
تالش ها  از  پایان  در  فیروزکوه  تعاون  اداره  رئیس 
ــد  ــاون ــردم دم ــ ــژاد مــنــتــخــب م ــ و زحـــمـــات رســـولـــی ن
مهری  و  اســالمــی  شـــورای  مجلس  در  وفــیــروزکــوه 

فرماندار این شهرستان تشکر و قدردانی کرد.

در دهه فجر امسال؛

سالن ورزشی کارگران فیروزکوه به بهره برداری می رسد

این  در  فیروزکوه  زیست  محیط  اداره  رئیس 
خصوص تصریح کرد: در ۱۸ شهریور مأموران 
حین  فیروزکوه  زیست  محیط  حفاظت  یگان 
ع منطقه آزاد ارجمند الشه  گشت و کنترل مزار

یک قالده خرس قهوه ای را  کشف می کنند.
نشان  کــارشــنــاســان  بــررســی  داد:  ــه  ادامــ وی 
ایــن حیوان  بــه  گلوله   ۲ اصــابــت  کــه  مــی دهــد 
باعث مرگش شده بود.  فخری بیان کرد: بی 
درنگ عملیات بررسی ظاهری و فنی روی الشه 
آغاز شده است.  به گفته وی موضوع  حیوان 
به اطالع مقام قضائی رسیده و دستورات الزم 
با متخلفان صــادر شــده است.   بــرخــورد  بــرای 

بیان  با  فیروزکوه  زیست  محیط  اداره  رئیس 
چادرها  تفتیش  نیز  قضایی  مرحله  در  این که 
گفت:  اســت،  کــار  دستور  در  محل  حوالی  در 
با وجود استقرار برخی زنبور داران در منطقه، 
فرخی  اســت.  رسیدگی  حــال  در  موضوع  ایــن 
افزود: الشه این خرس میان روستای اهنز و 
لزور بخش ارجمند فیروزکوه پیدا شده است.

* شکارچیان متخلف دستگیر شدند
شــهــرســتــان  زیـــســـت  مــحــیــط  اداره  ــیـــس  رئـ
شکارچی  گروه  یک  گفت:  ادامه  در  فیروزکوه  
غیر مجاز در ارتفاعات روستای اهنز شهرستان 
فرخی،  داریـــوش  شــدنــد.  دستگیر  فــیــروزکــوه 

یگان  مامورین  کرد:  تصریح  خصوص  این  در 
حفاظت این شهرستان مستقر در سرمحیط 
بانی ارجمند درحین گشت و کنترل مناطق در 
، یک گروه شکارچی غیر مجاز را  ارتفاعات اهنز

دستگیر کردند.
فرخی افزود: از این شکارچیان الشه دو راس 
کل وحشی و یک قبضه اسلحه قاچاق کشف 
و ضبط شد. وی بیان داشت: متخلفان پس 
از  نــاشــی  ضـــرروزیـــان  از  قسمتی  پــرداخــت  از 
تکمیل  برای  زیست  محیط  به  وارده  خسارت 
پرونده به ماجع قضایی شهرستان ارجاع داده 

شدند..

رئیس اداره محیط زیست فیروزکوه خبر داد:
مرگ یک قالده خرس قهوه ای با اصابت دو گلوله



ح  در راستای ترمیم و بهسازی معابر شهری، طر
توسط  شهر  سطح  معابر  آســفــالــت  گــیــری  لکه 
انجام  حال  در  فیروزکوه  شهرداری  عمران  واحد 

است.
بــا تــوجــه بــه فــرســایــش آســفــالــت و حــفــاری هــای 
ح  طــر مــخــتــلــف،  ادارات  تــوســط  گــرفــتــه  ــورت  ــ ص
کنار  در  شهری  معابر  برخی  آسفالت  لکه گیری 
سایر فعالیت ها و پروژه های شهرداری، در حال 
انجام است و با هدف پیشگیری از بروز حوادث 
در  و  مرحله  چند  طی  امر  این  رانندگی  سوانح  و 
نقاط مختلف شهر فیروزکوه، اجرایی خواهد شد.
جمع  کــانــال  پـــروژه   ۳ ــاز  ف اجــرایــی  عملیات  ــاز  آغ
کوهسار  شهرک  سطحی  آب های  هدایت  و  آوری 

فیروزکوه 
ــورای  ــت شــهــری بـــه هـــمـــراه اعـــضـــای شــ ــری ــدی م
از  مرتبط،  واحــدهــای  مسئوالن  و  شهر  اسالمی 
آوری و  محل احداث فاز جدید پروژه کانال جمع 
بازدید  کوهسار  آب های سطحی  هدایت 

نمودند.

از آنجائیکه  پروژه ساماندهی مسیل های شهرک 
کوهسار در سال های گذشته با تخصیص اعتبار 
و اجرای کانال هدایت آب های سطحی در چند فاز 
با توجه  نیز  امسال  اجرایی شده است،  مختلف 
فاز  شــهــرداری،  و  استانی  اعتبارات  تخصیص  به 

جدید آن در حال اجراست.
برای  معابر  یباسازی  ز و  ساماندهی  منظور  به 
ــرداری،  ــب ــاک خ عملیات  ــدان،  ــرون ــه ش حـــال  ــاه  رفـ
معابر  از  بــرخــی  ــوش  ــف پ ک اجـــرای  و  سنگفرش 

محله تختی فیروزکوه آغاز شد 
پارک حرم شهر فیروزکوه، شست وشو، پاکسازی، 

لجن برداری و نظافت شد.
نظافت  پاکسازی،  عملیات،  این  اجــرای  از  هدف 
سالم  محیط  ایــجــاد  همچنین  و  شست وشو  و 
در  مستمر  صورت  به  که  است  شهروندان  برای 

پارک ها انجام می شود.     
شهید  ــان  ــاب ــی خ از  ــری  ــه ش ــوالن  ــئ ــس م ــد  ــازدیـ بـ

مطهری فیروزکوه
شهر  اسالمی  شــورای  اعضای  و  شهری  مدیریت 

جنب  مطهری  شهید  خــیــابــان  پــل  از  فــیــروزکــوه 
دبیرستان حضرت فاطمه زهرا )س( بازدید کردند. 
این بازدید در راستای بررسی درخواست شورای 
آموزش و پرورش شهرستان در خصوص تعیین 
معبر  مسیر  در  دانش آموزان  تردد  نحوه  تکلیف 
شهید  خیابان  ایمنی  سطح  ارزیــابــی  و  متری   ۱۸

مطهری صورت گرفت. 
گــیــری  ــه  ــک ــم و ل ــی ــرم ــی ت ــرایـ ــه عــمــلــیــات اجـ ــ ادامـ

آسفالت معابر و خیابان های شهر فیروزکوه 
ح  طر شهری،  معابر  بهسازی  و  ترمیم  راستای  در 
لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر توسط واحد 

عمران شهرداری فیروزکوه در حال انجام است.
بــا تــوجــه بــه فــرســایــش آســفــالــت و حــفــاری هــای 
لکه  ح  طــر مختلف،  ادارات  توسط  گرفته  صــورت 
سایر  کنار  در  شهری  معابر  برخی  آسفالت  گیری 
انجام  فعالیت ها و پروژه های شهرداری، در حال 
و  حـــوادث  بـــروز  از  پیشگیری  هــدف  بــا  و  اســت 
سوانح رانندگی این امر طی چند مرحله و در نقاط 

مختلف شهر فیروزکوه، اجرایی خواهد شد.

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

اى عقده گشاى دِل دیوانه من     
اى نِور رخت، چراغ کاشانه من
بــــــردار حجاب از میان تا یابد 

خ تو چشم بیگانه من راهی به ر

صاحب امتیاز :           
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سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور
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 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148
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امام خمینی )ره(

آغاز  نمادین  مراسم  برگزاری 
آموزشگاه  در  تحصیلی  سال 
سردار شهید قاسم سلیمانی 
فیروزکوه  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
در گفتگویی با جام جم اظهار کرد  درباره شرایط 
فیروزکوه،  در  جدید  تحصیلی  سال  در  آموزش 
شهرستان  در  آموزش  شرایط  درخصوص  گفت: 
کشوری  دستورالعمل های  تابع  نیز  فیروزکوه 
هستیم، در همین راستا، فعاًل آموزش  دروس در 
شهرستان فیروزکوه نیز مجازی و در بستر شبکه 

شاد خواهد بود.
آموزش  مدیر  سیری  فاطمه  جم  جام  گــزارش  به 
آغاز  چگونگی  اهمیت  درباره  فیروزکوه  پرورش  و 
، نمود برجسته  سال تحصیلی گفت: روز اول مهر
پـــرورش مــی بــاشــد. وی خــاطــر نشان  آمـــوزش و 
همکاران  دیگر  و  مــا  اســت  الزم  ایــن  بــر  بنا  ــرد:  ک
فرهنگی برای برگزاری هر چه باشکوه تر و خاطره  
شرایط  گرفتن  نظر  در  با  تحصیلی،  سال  انگیزتر 
را  ابتکار  قــوه  و  جمعی  خــرد  واال،  هــّمــت  حــاکــم؛ 
با توجه به  کار بیاوریم. سیر اذعــان داشــت:  پای 
بال  دو  “پـــرورش”  و  “آمـــوزش”  مقوله های  اینکه 
و  اعتالی دانش آموزان بوده  برای  یاری رسان هم 
بین آن دو رابطه ای ناگسستنی است؛ الزم است 
معاونان آموزشی و پرورشی با هم فکری، هم دلی 
و هم افزایی زمینه رشد هر چه بیشتر آینده سازان 
پــرورش  و  آمـــوزش  آورنـــد. مدیر  فــراهــم  را  کشور 
آغــاز  ــرگــزاری مــراســم نمادین  ب ــاره  ــ فــیــروزکــوه درب
سال تحصیلی در شهرستان، عنوان کرد: مراسم 
نمادین آغاز سال تحصیلی شهرستان فیروزکوه، 
آمــوزشــگــاه  در  شهرستان  مــســئــوالن  حــضــور  بــا 
مــی گــردد.  بــرگــزار  سلیمانی  قاسم  شهید  ســـردار 
با  همزمان  برنامه هایی  اجـــرای  بــه  اشـــاره  بــا  وی 
آغاز سال تحصیلی در شهرستان فیروزکوه، بیان 
داشت: تقدیر از مدیران بازنشسته، بهره گیری از 
ظرفیت مجمع خیرین مدرسه ساز برای تجهیز و 
و  ایثار  زنگ  نواختن  مــدارس،  مشکالت  کاهش 
آغاز سال تحصیلی، برگزاری  مقاومت هم زمان با 
دفاع  با  مرتبط  فرهنگی  مسابقات  و  نمایشگاه 
مقدس از برنامه های اجرایی همزمان با آغاز سال 

تحصیلی در شهرستان فیروزکوه می باشد.

خبر

مــن لم یشــکر المخلوق لم یشــکر الخالق مــن لم یشــکر المخلوق لم یشــکر الخالق 

کمــال تواضــع و ارادت  بــا نهایــت احتــرام و رعایــت ادب و در 
و  قدردانــی  مراتــب  وســیله  بدیــن  ســپاس،  عــرض  بــا  و 
آشــنایان،  دوســتان،  ســروران،  یکایــک  از  را  خــود  تشــکر 
ــت  ، هیئ ــدار ــری فرمان ــدس مه ــای مهن ــاب آق ــتگان ، جن بس
مداحــان  جامعــه  ســمنان،  آبــاد  مومــن  بنی هاشــم  قمــر 
ــار  ــی اقش ــی، تمام ــای مذهب ــوه، هیئت ه ــتان فیروزک شهرس
آنانــی  همــه  و  ارجمنــد  مســئوالن  فیروزکــوه،  شهرســتان 
کــه از راه هــای دور و نزدیــک باالخــص از روســتاهای حومــه 
فیروزکــوه  در مراســم تشــییع، تدفیــن مجالــس ترحیــم و 
کرمعلــی باطبــی(  یادبــود شــادروان )خــادم الحســین حــاج 
فرزنــد مرحــوم حــاج امــان اهلل خــان،  شــرکت نمــوده و نیــز 
و  مکتــوب  فضــای  در  پیــام  ارســال  تلفنــی،  تمــاس  طــی 
و  التیــام   موجبــات  گل   تــاج  اهــدای  و  بنــر  نصــب  مجــازی، 
صمیمانــه  آورده  فراهــم  را  معــزا   خانــواده  خاطــر  تســلی 
ــات  ــت تألم ــه عل ــه ب ــن ک ــم، از ای ــی می نمایی ــکر و قدردان تش
ــوزش   پ

ً
ــا ــد، قلب ــر نش ــوری میس ــکر حض ــق تش ــی، توفی روح

تــا  فرمایــد  عنایــت  بــزرگ  خداونــد  یــم  امیدوار می طلبیــم 
یــزان را جبــران نماییــم. بتوانیــم لطــف و زحمــات یکایــک عز

 از طرف  خانواده مرحوم 
کرمعلی باطبی خادم الحسین حاج 

گوشه ای از اقدامات انجام شده در دو هفته اخیر شهرداری فیروزکوه گوشه ای از اقدامات انجام شده در دو هفته اخیر شهرداری فیروزکوه 

نماینده  نژاد  زاده مسئول دفتر سید احمد رسولی  محمد شریعت 
برنامه   از  گزارشی  فیروزکوه  و  دماوند  شهرستان های  شریف  مــردم 
وفعالیت یک روزه  نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در هفته 

گذشته را بدین شرح بیان کرد .
پاسخگویی به مکاتبات دریافتی همراه با اعضای دفتر تهران به مدت 

۶ ساعت . 
جلسه با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همراه با فرمانداران 
و رؤسای شبکه های بهداشت و درمان دو شهرستان، معاون برنامه 
ریزی فرماندار فیروزکوه، رؤسا و مدیران بیمارستان های سوم شعبان 
و حضرت فاطمه )س( دماوند و بیمارستان امام خمینی )ره( فیروزکوه 

در خصوص؛
�� افزایش تخت های بیمارستانی.

کادر  تأمین  و  متخصص  پزشکان  و  بیمارستانی  تجهیزات  ▪تکمیل 
درمان و نیروی انسانی بیمارستان های مذکور.

▫تقویت مراکز درمانی
 . ▪احداث پایگاه های اورژانس و تجهیز و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز
های  خانه  مرمت  و  بــازســازی  جدید،  بهداشت  هــای  خانه  ▫ساخت 

بهداشت موجود و ...
که در این خصوص دستورات الزم و مساعد توسط وزیر صادر و قول 

دادند که در آینده نزدیک از دو شهرستان دیدار داشته باشند.
�� جلسه با مدیرعامل بانک ملت همراه با فرمانداران دو شهرستان، 
دو  داران  کارخانه  از  جمعی  و  فیروزکوه  فرماندار  ریزی  برنامه  معاون 

شهرستان، درخصوص؛
▫ ارتقا باجه بانک ملت در فیروزکوه به شعبه

▪رفع مشکل بانک ملت شعبه آبسرد
▫ اعطای تسهیالت به کارخانجات

▪ استمهال وام های دریافتی توسط کارخانجات و ...
همچنین  دستورات الزم و مساعد توسط مدیرعامل 

بانک ملت صادر شد.
�� جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت 

و  شهرستان  دو  ــداران  ــان ــرم ف بــا  هــمــراه 
فیروزکوه  فرماندار  ریزی  برنامه  معاون 

در خصوص؛
▫ حمایت از شهرک های صنعتی و 

تسریع  کارخانجات،  صاحبان 
در احــداث پست ۶۳ به ۲۰ 

صنعتی  هــای  شهرک  در 
و  ــد  ــ ــاون ــ دم دو  شـــمـــاره 

شهرک  به  نمرود  سد  آب  انتقال  در  تسریع  فــیــروزکــوه،   دو  شماره 
صنعتی علیدره،  تسریع در احداث شهرک شماره دو ) ۴۲۲ هکتاری 
( فیروزکوه، واگــذاری معادن با هماهنگی فرمانداران دو شهرستان ، 
بــرای  قــانــون  طبق  مــعــادن  درآمـــد  از  بخشی  اختصاص  ــازار،  بـ تنظیم 

بازسازی جاده های فرعی و روستایی و ...
توسط  مساعد  و  الزم  دســتــورات  مــذکــور  مـــوارد  خصوص  در 
از  نزدیک  آینده  در  گــردیــد   مقرر  و  شد  صــادر  صمت  وزیــر 
باشند.   داشته  ــدار  دی ودمــاونــد  فیروزکوه  شهرستانهای 
ــر جهاد کــشــاورزی هــمــراه بــا فــرمــانــداران و  جلسه بــا وزی
شهرستان،  دو  کــشــاورزی  جــهــاد  مــدیــران 
ــزی فــرمــانــدار  ــ ــاون بــرنــامــه ری ــع م
ــامـــل  ــرعـ مـــدیـ و  ــوه  ــ ــروزکـ ــ ــیـ ــ فـ
در  بــــــــــاغــــــــــداران  تـــــعـــــاونـــــی 
اعتبار  تخصیص  خــصــوص؛ 
ــار دو  ــهــ ــ ــرای پـــوشـــش ان ــ ــ ب
نهاده  تامین  شهرستان،  
هـــای دامــــی، تــأمــیــن آب و 
جــــاده زراعــــــی، تــســریــع در 
دامـــداری  مجتمع  احـــداث 

در روستاهای سربندان، لزور و سله بن، اجرای آبیاری نوین، جلوگیری 
از تخریب گسترده دامداری ها توسط منابع طبیعی، تسریع در احداث 
عشایر  ــور  ام ــرای  ب الزم  اعتبارات  تخصیص  کــشــاورزی،  هــای  شهرک 
بــاغــداران،  کــشــاورزان،  از  حمایت  عشایر،  به  تسهیالت  پــرداخــت  و 

دامداران و مرغداران و ....
در خصوص موارد مذکور دستورات الزم و مساعد توسط وزیر جهاد 
شهرستان های  از  زودی  به  داشتند  اعـــالم   شــد.و  صــادر  کــشــاورزی 

فیروزکوه ودماوند دیدار نمایند .
فــرمــانــداران دو  با  اجتماعی همراه  رفــاه  و  کــار  وزیــر تعاون،  با  جلسه 

شهرستان و معاون برنامه ریزی فرماندار فیروزکوه در خصوص؛
آمـــوزش فنی و حــرفــه ای، تامین  کــارآفــریــنــی، مــراکــز  حـــوزه اشتغال و 
اجتماعی، بهزیستی، حمایت از بخش تعاون، مشکالت سامانه جامع 
کــارگــران شهرستان  کــار، تسریع در تکمیل مجموعه ورزشــی  روابــط 
مــجــاورت  در  سرپوشیده  استخر  احـــداث  بــا  موافقت  و  فــیــروزکــوه 
نیاز،  مورد  انسانی  نیروی  تأمین  کار،  بازرسی  حوزه  مذکور،  ورزشگاه 
اورژانس اجتماعی، وام خود اشتغالی، تسریع در تکمیل مرکز آموزش 
احــداث درمانگاه تامین  فنی و حرفه ای خواهران دماوند، تسریع در 
اجتماعی در شهرهای دماوند و رودهن و تبدیل درمانگاه فیروزکوه به 

پلی کلینیک تخصصی و ...

برنامه  و فعالیت یک روزه  نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی

مجلس  در  فیروزکوه  و  دماوند  مردم  نماینده  رسولی نژاد، 
و  شهرها  برخی  از  گذشته  روز   ۱۰ گفت:  اسالمی  شورای 
روستاها بازدید داشتیم و تبادل مشترکی را در برخی نقاط 
پیشنهاد  تهران  منطقه ای  آب  مدیرعامل  بودیم،  شاهد 
دامداری  برای  کمک  و  ممنوعه  دشت  به  آب  تخصیص 
تایید  نیز  شهرستان  آب  مدیرامور  که  داد  کشاروزی  و 
داده  مساعد  قول  نیز  وزیر  کرد:  اظهار  نژاد  رسولی  کرد.  
نیرو  وزیر  از  آینده  هفته  سه  تا  دو  طی  اینکه  ضمن  است 
هفته  نشست  مصوبات  پیگیر  تا  می آید  عمل  به  دعوت 
شود.  انجام  میدانی  بازدید  نزدیک  از  و  باشیم  گذشته 
کردم  مکاتبه  نیرو  وزیر  به  که  نامه ای  افزود:  رسولی نژاد 
همچنین  ثانویه  پمپاژ  و  آب  تخصیص  همین  به  مربوط 
که  است  دامداران  و  کشاورزان  باغداران،  مشکالت  حل 

مقدمات کار باید فراهم شود.

وزیران دولت سیزدهم به دماوند  و 
بنیاد فیروزکوه  می آیند کل  اداره   اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  حضور  با  جلسه ای  در 

خصوص  در  تهران  استان  شهرستان های  ایثارگران  امــور  و  شهید 
ثبت خاطرات والدین معظم شهدا و جانبازان به بحث و بررسی شد.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  عسگریان  شاهین  جام جم  گــزارش  به 
اداره  کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران 
کل،  اداره  انتشارات  و  اسناد  اداره  رئیس  تبیره ای  خانم  همراه  به 
عباس زاده کارگردان و مدیر تولید برنامه تلویزیونی قرار عاشقی که 
مربوط به ثبت خاطرات والدین معظم شهدا می باشند، با حضور در 
غالمرضا  با  فیروزکوه  شهرستان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  اداره 
نیکدل رئیس اداره دیدار و در خصوص ثبت خاطرات والدین معظم 

شهدا و جانبازان به بحث و بررسی پرداختند.
امــور  و  شهید  بنیاد  فرهنگی  مــعــاون  عسگریان  جلسه  ایــن  در 
رهبر  سخنان  به  توجه  با  تهران  استان  شهرستان های  ایــثــارگــران 
ثبت  ــرد:  ک بیان  شــهــدا،  معظم  خــانــواده  تکریم  بــه  نسبت  انــقــالب 
برای  اساسی  گامی  و  ضــروریــات  از  شهدا  معظم  والــدیــن  خــاطــرات 
است؛  جوان  و  نوجوان  نسل  به  شهدا  منش  و  سیره  شناساندن 
اسناد  این  مطالعه  و  مشاهده  با  نکرده اند  درک  را  جنگ  که  نسلی 

مهم و ارزشمند می تواند به رشادت ها و ایثارگری های شهدا پی ببرند 
و با فرهنگ دفاع مقدس آشنا شوند. ثبت خاطرات و جمع آوری آثار 
آرمان های  و  اندیشه ها  باعث ماندگاری  که  کارهایی است  از  شهدا 

واالی شهدا می شود.
ایــثــارگــران  امـــور  و  شهید  بنیاد  رئــیــس  نیکدل  غالمرضا  ــه  ادامـ در 
بنیاد  اولویت های  جز  را  شهدا  معظم  والدین  خاطرات  فیروزکوه 
اداره  ایــن  سیاست  گفت:  و  برشمرد  فیروزکوه  شهرستان  شهید 
معنوی  پیام های  این  انتقال  خاطرات،  این  ضبط  و  ثبت  از  غیر  به 
و الــگــوهــای زنــدگــی بــه نــســل هــای ســـوم و چــهــارم انــقــالب اســت. 

بنیاد  اداره کــل  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  پایان  در  است  گفتنی 
با  همراهان  و  تهران  استان  شهرستانهای  ایثارگران  امور  و  شهید 
فیروزکوه  شهر  )ع(  سجاد  بهشت  شهدای  مطهر  گلزار  در  حضور 
فیروزکوه  شهرستان  واالمــقــام  شهدای  نــام  و  یــاد  فاتحه  قرائت  با 
سید  با  سفر  این  ادامــه  در  عسگریان  همچنین  داشتند.  گرامی  را 
دیدار  شهرستان  کتابخانه های  اداره  رئیس  حسینی  حسن  محمد 
بعمل بــازدیــد  شهرستان  سیار  کتابخانه  و  عمومی  کتابخانه  از   و 

دفاع  و  شهدا  موضوع  با  کتاب هایی  که  این  بیان  با  وی  اند.  آورده   
این  در  محققان  و  عالقمندان  برای  خوبی  مرجع  می تواند  مقدس 
خــانــواده هــای  کــه  خرسندیم  بسیار  داشـــت:  ــان  اذعـ بــاشــد،  زمینه 
امکانات  از  رایــگــان  صــورت  به  می توانند  ایثارگران  و  شهدا  معظم 
کتابخانه های شهرستان بهره مند گردند. معاون فرهنگی و اجتماعی 
اداره  کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان تهران 
مجموعه  بــا  هــم افــزایــی  و  تعامل  در  امــیــدوارم  کــرد:  بیان  پــایــان  در 
کتابخانه ها، با گنجینه هایی که در اختیار دارد، بتوان کارهای تحولی 
انجام داد. می توانیم با تداوم این همکاری و تعامل، برای تعالی امور 

گام برداریم.

آغاز به کار مستندسازی خاطرات والدین معظم شهدای فیروزکوه


