
فرماندار اعالم کرد:

تعیین ۸۲ شعبه اخذ رأی در فیروزکوه

با حضور امام جمعه و مسئوالن شهرستانی 
صورت گرفت:

افتتاح فاز دوم پروژه 
نگین  تجاری  مجتمع 

فیروزکوه  شهرداری 
مراسم بهره برداری از فاز دوم پروژه مجتمع تجاری 
نگین شهرداری فیروزکوه و تکمیل آن با احداث 
طبقه اول، همزمان با سالروز فتح خرمشهر با حضور امام 
جمعه فیروزکوه، فرماندار شهرستان، شهردار فیروزکوه، 
اعضای شورای اسالمی شهر و مسئوالن شهرستانی برگزار شد.

ح کرد: نماینده مردم   دماوند و فیروزکوه مطر

ویــژه هـا
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کانون  افتتاح دفتر 
تامین  بازنشستگان 

اجتماعی  شهرهای شرق 
تهران  استان 

فیروزکوهی  فیلمساز 
جشنواره  افتخار  دیپلم 

کرد کسب  « را  »یادگار

همزمان با هفته میراث فرهنگی و موزه ها:

4

4

4

4

بیشتر بخوانید

برگزاری نمایشگاه و کاردستی 
مجازی »کودکان خالق« 

فیروزکوه

گلباران مزار شهدای عملیات 
الی بیت المقدس  شهری و 

روستایی فیروزکوه

یر صمت خبر داد: معاون وز

 اختصاص ۷۲ میلیارد تومان اعتبار برای تامین 
یرساخت  شهرک های صنعتی فیروزکوه ز

بهره مندی ۳۰ روستای فیروزکوه از آب آشامیدنی

کوه
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حمل  نامه  آیین  اجــرایــی  دستورالعمل های  استناد  به 
 1400  –  1401 تحصیلی  ســال  بــرای  ــوزان،  آمـ دانــش  ونقل 
مــدارس  ســرویــس  مجوز  دریــافــت  متقاضیان  کلیه  از 
درخواست می گردد حداکثر تا تاریخ 1400/3/30 جهت 
سازمان  دفتر  به  فعالیت  مجوز  اخذ  و  پرونده  تشکیل 
ــع در خــیــابــان پـــاســـداران،  حــمــل ونــقــل شـــهـــرداری واقـ
 1 پــالک  جانبو،  فروشگاه  جنب  ملت،  بانک  روبـــروی 

مراجعه نمایند .
اخذ  عدم  و  مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی   
بدون  خــودروهــای  کلیه  قانونی،  فعالیت  مجوز 
مجوز سرویس مدارس از طریق مراجع قانونی 

توقیف می گردند.
شماره تماس:  ۷644۲9۷6 

کلیه شهروندان محترم و متقاضیان  به اطالع 
سرویس های مدارس می رساند :

روابط عمومی سازمان حمل ونقل 
شهرداری فیروزکوه 

آگهی فراخوان عمومی

2



یکشنبه   9 خرداد   1400   شماره 5950

ابوالقاسـم مهـری، فرمانـدار شهرسـتان فیروزکـوه اعـالم کـرد:   ۵۹ نفـر 
در ششـمین دوره انتتخابـات شـورای شـهر در شهرسـتان فیروزکـوه 
ثبـت نـام کرده انـد کـه از ایـن تعـداد ۴۱ نفـر در هیـات اجرایـی و نظـارت 

تاییـد شـدند.

نفـر  ۴۸۹ ارجمنـد  و  مرکـزی  بخـش  دو  در  روسـتایی  حـوزه   در 
انجـام  حـال  در  آنهـا  صالحیـت  تاییـد  رونـد  کـه  کرده انـد  نام نویسـی   

اسـت.
 ۸۲ جـاری  سـال  خـرداد   ۲۸ انتخابـات  در  افـزود:  فیروزکـوه  فرمانـدار 

شـعب اخـذ رای در شهرسـتان فیروزکـوه پیـش بینـی شـده کـه از ایـن 
تعـداد ۶۰ شـعبه در روسـتا ها و ۲۲ شـعبه در شـهر مسـتقر می باشـند.
  ۱۸۰۰ نفـر بـه عنـوان عوامـل اجرایـی و دسـت انـدرکاران شـعب اخذ رای 

در ایـن انتخابـات حضور خواهند داشـت.

فرماندار اعالم کرد:
تعیین ۸2 شعبه اخذ رأی در فیروزکوه اجتماعی2

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

خبر

بیشتر  قیمت  با  غ  مر فــروش 
از 24900 تومان تخلف است

 

گفتگو  در  اصناف  اتاق  کیارئیس  محمد  سید 
عرضه  حاضر  حال  در  کــرد:  تصریح  جم  جام  با 
در  مــرتــبــط  صنفی  واحـــدهـــای  تــمــامــی  در  غ  مـــر
 ۲۴۹۰۰ دولتی  مصوب  خ  نــر با  تنها  شهرستان 
عرضه می شود و در صورت تخطی برابر قانون 

با افراد خاطی برخورد خواهد شد .
غ در روزهـــای  ــاره بــه عــدم تــوزیــع مــر وی بــا اشـ
عدم  دلــیــل  بــه  گــفــت:  شهرستان  در  گذشته 
در  وقــفــه ای  فیروزکوه  در  غ  مــر گوشت  تامین 
فرایند توزیع ایجاد شدکه خوشبختانه با کمک 
اساسی  کــاالی  از  قلم  این  توزیع  صمت   اداره 

 از سرگیری شد.
ً
مجددا

تــوزیــع سایر  بــه  بــا اشـــاره  ایــن مــقــام مسئول 
کاالهای اساسی در شهرستان خاطرنشان کرد: 
تاکنون ۲۰ تن شکر دولتی بسته بندی با قیمت 
۷۰۰ هــزار تومان و به صورت  و  مصوب ۸ هــزار 
فله با قیمت ۷ هزار و۵۰۰ تومان در شهرستان 

عرضه گردید.
روغــن  ــع  ــوزی وت تــامــیــن  جــهــت  پیگیری  از  کــیــا 
با  کــرد:  اعــالم  و  خبرداد  شهرستان  در  خوراکی 
همکاری اداره صمت فیروزکوه طی روزهای آتی 
مشکل کمبود این کاالی معیشتی نیز برطرف 

خواهد شد .
ازاحتکار  کـــرد:  درخــواســت  شــهــرونــدان  از  کیا 
خــودداری  خویش  منازل  در  اساسی  کاالهای 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  همچنین  و  کنند 
ــای صــنــفــی مــراتــب  تــخــلــف از ســــوی واحــــدهــ
  ۷۶۴۹۱۹۰ تــلــفــن  و   ۱۲۴ ســامــانــه  طــریــق  از   را 

اطالع رسانی کنند.

با حضور امام جمعه و مسئوالن شهرستانی صورت گرفت:

افتتاح فاز دوم پروژه مجتمع تجاری نگین شهرداری فیروزکوه 

مراسم بهره برداری از فاز دوم پروژه مجتمع تجاری نگین شهرداری 
فیروزکوه و تکمیل آن با احداث طبقه اول، همزمان با سالروز فتح 
شهرستان،  فرماندار  فیروزکوه،  جمعه  امام  حضور  با  خرمشهر 
مسئوالن  و  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  فیروزکوه،  شهردار 

شهرستانی برگزار شد.
تکمیل فاز دوم مجتمع تجاری نگین شهرداری فیروزکوه و احداث 
فاز  احداث  از  پس  ریال  میلیارد  بر ۱۵  بالغ  اعتباری  با  اول،  طبقه 
آغاز و در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید که شامل ۱۷ واحد تجاری  اول 
در طبقه اول و در مساحت ۵۷۵ متر مربع به بهره برداری رسید. 
به  اول مجتمع تجاری نگین شهرداری فیروزکوه در سال ۹۹  فاز 
پایان رسیده که شامل ۹ واحد تجاری در طبقه همکف است. این 
مجموعه با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال تکمیل و احداث شده 

است.
بازدید مسئوالن شهرستان از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک 

فیروزکوه
وضعیت  بررسی  برای  فیروزکوه  شهرستان  مسئوالن  از  جمعی 
سبک  خودروهای  فنی  معاینه  مرکز  رسانی  خدمت  و  فعالیت 

فیروزکوه، از این مجموعه بازدید کردند.
خط  یک  شامل  فیروزکوه  سبک  خودروهای  فنی  معاینه  مرکز 
آزمون چشمی و یک  ایستگاه  معاینه فنی خودروی سبک، یک 
و  انتظار  پارکینگ  قسمت  دو  در  که  است  سیکلت  موتور  خط 
محل معاینه فنی و اداری در زمینی به مساحت ۳۴۷۳ متر مربع با 
مشارکت شهرداری و سرمایه گذاری بخش خصوصی )آقایان قلی 

زاده و کیانی( احداث شد.
مرکز  این  به  فنی  معاینه  اخذ  جهت  می توانند  عزیز  شهروندان 

مراجعه نمایند.
سوخت  عرضه  جایگاه  احداث  اجرایی  عملیات  آغاز  کلنگ زنی    

فیروزکوه 
و  المقدس  بیت  عملیات  در  خرمشهر  فتح  سالروز  با  همزمان 

روز مقاومت، ایثار و پیروزی، مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث 
جایگاه عرضه سوخت فیروزکوه با حضور امام جمعه فیروزکوه، 
اسالمی  شورای  اعضای  فیروزکوه،  شهردار  شهرستان،  فرماندار 
شهر، سرمایه گذاران طرح و جمعی از مسئوالن شهرستان برگزار 
به مساحت ۲۰۲۵ مترمربع و سازه  زمینی  این مجموعه در  شد. 
خدماتی در مساحت ۷۷۵ مترمربع در دو طبقه و با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی )آقای غفاری و شرکاء( احداث خواهد شد و در ۳ 

سکو بنزین و گازوئیل به ارائه خدمات خواهد پرداخت.
تقدیر استاندار تهران و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران 

از شهردار فیروزکوه
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران و مهدی عبوری معاون 
شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  وزیر، 
ایران در سی و یکمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان تهران 
شهردار  پرج  جعفر  تالش های  و  زحمات  از  تقدیر  لوح  اهدای  با 
و  برنامه ها  انجام  راستای  در  شهرداری  مجموعه  و  فیروزکوه 

اقدامات در حوزه بازآفرینی شهری تقدیر نمودند.
تمدید مجوز سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه در تابستان سال 
۱۳۹۶ با پیگیری های مکرر و اخذ موافقت و ابالغ مجوز فعالیت از 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، آغاز به کار کرد.
در  فیروزکوه  شهرداری  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  فعالیت 
از انقضاء مدت مذکور،  آزمایشی بوده و باید پس  مدت ۴ سال 

شهرداری نسبت به اخذ مجوز ادامه فعالیت اقدام نماید.
برابر دستورالعمل های ابالغی و با هماهنگی استانداری تهران و 
بررسی های به عمل آمده از عملکرد سازمان توسط استانداری و 
سازمان شهرداری ها، مجوز ادامه فعالیت سازمان مدیریت حمل 
و نقل شهرداری مورد موافقت قرار گرفت و به شهرداری فیروزکوه 

ابالغ گردید.
طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی صالحیت شغلی و حرفه ای 

کارکنان شهرداری
نشست طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی صالحیت شغلی و 

حرفه ای کارکنان شهرداری فیروزکوه برگزار شد.
و  شهرداری  کارکنان  فیروزکوه،  شهردار  حضور  با  نشستی  در 
ارزیابی  سیستم  سازی  پیاده  خصوص  در  مربوطه  کارشناسان 
صالحیت شغلی و حرفه ای کارکنان شهرداری، بحث و تبادل نظر 

شد.
جعفر پرج شهردار فیروزکوه در این خصوص اظهار داشت: با توجه 
به وظایف قانونی شهرداری ها و ضرورت ارائه خدمات شایسته و 

متقابل  درک  و  شهرداری  به  مراجعین  و  شهروندان  به  مطلوب 
ارتباطات بین سازمانی کارکنان و ارزیابی پرسنل، اولین نشست 
آموزشی پیاده سازی سیستم ارزیابی صالحیت شغلی و حرفه ای 

کارکنان شهرداری برگزار شد.
وی افزود: بر مبنای جدول زمان بندی تدوین شده، طرح مذکور در 

شهرداری فیروزکوه اجرا خواهد شد.
علت کاهش سهمیه بنزین تاکسی های تلفنی

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه، در 
خصوص افزایش نرخ تاکسی در فیروزکوه تصریح کرد: ساالنه به 
دستورالعمل های  و  بخشنامه  و  شوراها  قانون  ماده ۷۱  استناد 
ابالغی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و استانداری تهران، 
افزایش نرخ کرایه تاکسی های شهری با توجه به تورم سالیانه انجام 
می شود؛ امسال و سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی و با الزام رانندگان تاکسی مبنی برسوار کردن 

حداکثر سه نفر در خودرو، کرایه ها را افزایش دادیم.
افزایش نرخ مورد تائید کمیته انطباق شهرستان نبود

درخواست  شهرداری ها  قانون  استناد  به  افزود:  ادامه  در  وی 
به  نقل  و  حمل  سازمان  توسط  تاکسی ها  کرایه  نرخ  افزایش 
شهرداری پیشنهاد و شهرداری هم موضوع را طی الیحه ای جهت 
ارسال داشته و شورا  بررسی و تصویب به شورای اسالمی شهر 
هم طی چند جلسه کارشناسی در نهایت تصویب و جهت تایید 
و تصویب نهایی به کمیته بررسی و تطبیق مصوبات شوراها در 
این  که  بار اول  انطباق  کمیته  که  ارسال نموده است  فرمانداری 
چون  گرفت،  گذاری  قیمت  نحوه  به  ایراداتی  شد  ارسال  مصوبه 
افزایش  کرونایی  تورم و شرایط  به  توجه  با  را  از قیمت ها  بخشی 
دادیم و بخشی برای همسان سازی با شهرستان های مجاور انجام 

شد.
باطبی خاطر نشان کرد: در شهرستان دماوند حداقل کرایه ۲۵۰۰ 
تومان است، در فیروزکوه حداقل کرایه ۸۰۰ تومان است که با توجه 
به مسافت های طوالنی مسیرها در مقایسه با سایر شهرستان ها، 
این میزان با در نظرگرفتن نرخ استهالک تاکسی و سایر هزینه ها، 
بسیار پائین است و به منظور متعادل سازی قیمت ها را افزایش 
 موضوع توسط شهرداری و شورای شهر 

ً
دادیم و با رفع ایراد مجددا

از طریق فرمانداری پیگیری و در هفته آینده این مصوبه در کمیته 
 مطرح می شود تا مجوز الزم را اخذ کنیم.

ً
انطباق مجددا

نرخ  افزایش  به  اقدام  خودسرانه  صورت  به  که  رانندگانی  جریمه 
کردند

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه در 

اذعان  رانندگان  برخی  توسط  کرایه  خودسرانه  افزایش  خصوص 
داشت: موارد بسیار محدود در این زمینه وجود داشت که گزارش 
همکاران در واحد حمل و نقل ارائه شد و در این حوزه اقدام سریعی 
صورت گرفت و رانندگان خاطی در کمیته انضباطی تنبیه شدند؛ از 
عموم شهروندان هم درخواست می گردد هرگونه مطالبه و دریافت 

کرایه اضافه و تخلفات مربوطه را به سازمان اطالع رسانی نمایند.
داشت:  بیان  بنزین  سهمیه  کاهش  خصوص  در  همچنین  وی 
در خصوص تاکسی های شهری کاهش سهمیه بنزین نداشتیم؛ 
تمام  شهری  درون  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  نامه  آئین  طبق 
خودروهایی که داخل شهرها و حومه فعالیت می کنند، موظف 
هستند از مراجع قانونی که شهرداری ها و سازمان تابعه هستند، 
مجوز دریافت کنند؛ اگر مجوز دریافت نشود، سهمیه بنزین این 

خودروها به مرور کاهش می یابد.
علت کاهش سهمیه تاکسی های تلفنی

باطبی تاکید کرد: در حال حاضر ۱۱۲ تاکسی فعال در فیروزکوه داریم 

که همگی پروانه فعالیت دارند؛ بر اساس همین پروانه و ثبتی که 
در سامانه انجام می شود بنزین این خودروها هر ماه شارژ خواهد 
شد؛ برای خودروهای وانت بار هم به این صورت است؛ در حال 
حاضر ۴۰۰ خودروی وانت بار تحت پوشش سازمان حمل و نقل 
ثبت  نیز  سامانه  در  که  دارند  فعالیت  پروانه  سازمان  از  و  است 

شده اند و هر ماه بنزین آنها شارژ می شود.
این مقام مسئول اشاره داشت: علی رغم پیگیری های مکرر از سال 
۹۶، طبق مقررات و آئین نامه های ابالغی تمام تاکسی های تلفنی 
موظف هستند زیر نظر شهرداری یا سازمان های تابعه شهرداری 
فعالیت کنند ولی متاسفانه اداره صنعت، معدن و تجارت اجازه 
و  بودیم  موضوع  این  پیگیر   ۹۶ سال  از  است؛  نداده  را  کار  این 
احکامی نیز گرفته شد ولی متاسفانه نتوانستیم اجرایی کنیم؛ به 
به  که مربوط  آژانس ها چون در سامانه ای  همین دلیل سهمیه 
سازمان ثبت نشده، به مرور کاهش می یابد و حتی اعالم شده از 
خرداد سهمیه آنها به ۶۰ لیتر مانند خودروهای عادی خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری فیروزکوه

برگزاری نشست طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی صالحیت 
شغلی و حرفه ای کارکنان شهرداری فیروزکوه

 افتتاح فاز دوم پروژه مجتمع تجاری نگین شهرداری 
فیروزکوه

پرتاژ ر

و  کوچک  صنایع  مدیرعامل  و  صمت  وزیر  معاون  رسولیان 
شهرک های صنعتی کشور در جلسه ستادتسهیل ورفع موانع 
گذشته در  به رشد ۸ درصدی صنعت در سال  اشاره  با  تولید 
کشور اظهار داشت: خوشبختانه علی رغم تحریم ها و باتوجه 
بخش  در  خصوصی  بخش  کمک  با  کرونا  بیماری  شیوع  به 
صنعت رشد ۸ درصدی داشتیم که می طلبد از تمام تالشگران 

این عرصه بویژه صاحبان صنایع تقدیر کرد.
وی با تاکید بر نگاه و توجه ویژه به تولید و ایجاد اشتغال گفت: 
بر مانع زدایی درمسیر  باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری 
ریزی  برنامه  با  باید  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  کشور  در  تولید 

مناسب در تسهیل وتسریع این مهم  بکوشیم.
اعتبار  تومان  میلیارد   ۷۲ راستا  این  در  داد:  ادامه  وزیر  معاون 
شهرستان  صنعتی  شهرک های  زیرساخت های  تامین  برای 
ح ها از منابع  فیروزکوه در نظر گرفته شد که تامین اعتبار این طر

مالی سازمان انجام می شود.
رسولیان در ادامه از معافیت مالیاتی به  سرمایه گذاران بخش 
از  پس  که  سرمایه گذارانی  به  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  خصوصی 
به  را  خود  تولیدی  واحد  موعد  از  زودتر  بتوانند  زمین  دریافت 
 ۶ فرصت  با  مالیاتی  معافیت  درصد   ۳۰ برسانند  بهره برداری 

ماهه برای بازپرداخت وام  تعلق خواهد گرفت.
وی با بیان این که مشکل واگذاری زمین به شرکت های دانش 

بنیان دراین منطقه وجود ندارد خاطر نشان کرد: در مناطقی که 
مشکل واگذاری زمین به شرکت های دانش بنیان وجود دارد 

مزایده دراین خصوص برگزار نخواهد شد.
واحد   ۱۵۵۷ مجدد  فعالیت  از  ادامه  در  صمت  وزیر  معاون 
تولیدی راکد درسال گذشته در کشور خبرداد و اذعان کرد: ۳۱ 
واحد راکد و ۸ واحد تملیکی در شهرستان فیروزکوه وجود دارد 
و  دماوند  مردم  نماینده  نژاد  رسولی  حمایت  با  امیدواریم  که 
فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی و فرماندار شهرستان به 
زودی با رفع مشکالت این واحدهای صنعتی شاهد از سرگیری 

فعالیت آنها باشیم.
رسولیان بر حمایت از صنایع کوچک بویژه کارگاه های تولیدی 
تاکید کرد و گفت: باید با برنامه ریزی مناسب و تمهیدات الزم 
،شرکت های دانش بنیان وافرادی  که توان مالی مناسبی ندارند 

را به ایجاد کارگاه های کوچک تشویق و ترغیب کنیم.
 ۶۰ فیزیکی  پیشرفت  با  تولیدی  واحد های  به  باید  افزود:   وی 

درصدی کمک شود تا هرچه سریع تر آغاز به کار کنند.
سد  محل  از  آب  تخصیص  خصوص  در  صمت  وزیر  معاون 
نمرود به شهرک های صنعتی فیروز کوه تصریح کرد:  امیدواریم 

بازه  در  و  سریع تر  هرچه  تخصیص  این  نژاد  رسولی  پیگیری  با 
مهم   اقدامات  این  انجام  با  تا  گیرد  انجام  مشخص   زمانی 
را به عنوان شهر صنعتی در کشور  بتوانیم به زودی فیروزکوه 

معرفی کنیم.
رسولیان همچنین با اشاره به احداث پست برق ۶۳ کیلو ولت 
با مشارکت  کرد:  امیریه فیروزکوه خاطر نشان  شهرک صنعتی 
به  ح  طر این  اجرای  برای  موردنیاز  اعتبارات  تامین  و  سازمان 
زودی شاهد اجرایی و عملیاتی شدن این پروژه در شهرستان 

فیروزکوه خواهیم بود.
وی از  واگذاری زمین به واحد های صنعتی که متقاضی احداث 
نیروگاه برق  chp می باشند خبر داد و عنوان کرد:  این سازمان 
در   chp نیروگاه  احداث  قصد  که  متقاضیانی  به  دارد  آمادگی 

شهرک صنعتی دارند زمین رایگان واگذارنماید.
در  کشور  برق  اخیر  قطعی های  به  اشاره  با  صمت  وزیر  معاون 
نیرو  وزارت  با  متعددی  مکاتبات  رابطه  این   در  داشت:  بیان 
خسارت های  بروز  از  مناسب  ریزی  برنامه  با  تا  شد  انجام 

احتمالی به واحد های تولیدی جلوگیری شود . 
احداث  متقاضیان  برای  هوشمند  سامانه  طراحی  از  رسولیان 
واحد های تولیدی خبر داد و اعالم کرد:  در شرکت شهرک های 
روند  هوشمند  سامانه  طراحی  و  ایجاد  با  تا  داریم  بنا  صنعتی 

بروکراسی اداری را تحلیل بخشیم.

معاون وزیر صمت خبر داد:

یرساخت  شهرک های صنعتی فیروزکوه اختصاص ۷۲ میلیارد تومان اعتبار برای تامین ز

بازدید مسئوالن شهرستان از مرکز معاینه فنی  
خودروهای سبک فیروزکوه

کلنگ زنی  آغاز عملیات اجرایی احداث جایگاه عرضه سوخت 
فیروزکوه

خصوص  در  فیروزکوه،  شهرستان  برق  اداره  رئیس  احمدیان،  اسداهلل 
زمان بندی قطعی برق تصریح کرد: فعال زمان بندی خاصی برای قطعی برق 

اعالم نشده است؛ ما تالش داریم برخی از قطعی برق را اطالع رسانی کنیم.
وی در ادامه افزود: نمی توان تمام قطعی های برق را به دلیل مسائل امنیتی 
اطالع رسانی کرد. رئیس اداره برق شهرستان فیروزکوه اذعان داشت: برای 
قعطی برق شهر های استان تهران اعم از فیروزکوه، دماوند، مالرد، شهریار و 
غیره فعال زمان بندی خاصی اعالم نشده است؛ برای مثال قطعی برق امروز 
را صبح به بنده اطالع دادند. رئیس اداره برق شهرستان فیروزکوه در پایان 
بیان داشت: ما نمی توانیم از هفته گذشته قطعی برق را اطالع رسانی کنیم 

چرا که از لحاظ امنیتی به مشکل برخورد خواهیم کرد.

رئیس اداره برق فیروزکوه:
فعال زمان بندی خاصی برای قطعی برق

 اعالم نشده است

همزمان با فرا رسیدن زمان برگزاری امتحانات صورت گرفت:
تشدید نظارت در حوزه های امتحانی پایه نهم و دوازدهم

همزمان با فرا رسیدن زمان برگزاری امتحانات حضوری 
از  برخی  در  دوازدهم  و  نهم  پایه های  آموزان  دانش 
چهارم  گام  اجرای  راستای  در  مشترکی  بازدید  مدارس، 

بسیج ملی مقابله با کرونا توسط کارشناسان سالمت 
محیط شبکه بهداشت و درمان و کارشناسان بهداشت 

مدارس از محل حوزه های امتحانی انجام گرفت. 
فاصله  رعایت  جمله  از  شرایط  تمام  بازدید ها  این  در 
گذاری، امکانات و ملزومات ضدعفونی، استفاده تمام 
آموزان از لوازم حفاظت فردی، تهویه  پرسنل و دانش 
مطلوب فضای داخلی حوزه ها و غیره مورد بررسی قرار 
آموزش های الزم در این خصوص به متولیان  گرفت و 

امر ارائه گردید.



3 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه در راستای اجرای اطفاء حریق، 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه تفاهم نامه ای را با اعضای 
حریق  اطفاء  و  پیشگیری  موضوع  با  فیروزکوه  دهیاران  و  اسالمی  شورای 

منعقد نمود.

اجرای  راستای  در  نامه  تفاهم  این  افزود:  قاسمی  عباس  جام جم  گزارش  به 
فرمایشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر این که »فرهنگ منابع 
طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود« و »برای سرسبز نگه داشتن کشور 
باید نهضتی فراگیر برپا شود« و با عنایت به تأکیدات ریاست جمهور در حفاظت 

و احیاء توسعه و بهره برداری بهینه کشور منعقد گردید. شهروندان در صورت 
 از طریق شماره تلفن 

ً
مشاهده هرگونه حریق در اراضی منابع طبیعی، مراتب را فورا

۱۵۰۴ و سامانه ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطالع دهند؛ یگان حفاظت 
منابع طبیعی به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت اطالعات مردمی می باشد.

یکشنبه   9 خرداد   1400   شماره 5950

 اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه   در فیروزکوه

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه خبرداد:
انعقاد تفاهم نامه مشترک پیشگیری و اطفای حریق شهرستان فیروزکوه

خبر خبر

بررســی اجرای ســامانه آبیاری کم 
فشار منطقه سیاه ده فیروزکوه

اجرای سامانه آبیاری کم فشار تجمیعی منطقه سیاه 
ده در فیروزکوه مورد بازدید قرار گرفت.

همراه  به  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  فــرازی 
مهری فرماندار فیروزکوه با حضور در منطقه سیاه 
بررسی  بــه  شهرستان،  مــرکــزی  بخش  تــوابــع  از  ده 
مشکالت کشاورزان منطقه پرداختند. گفتنی است 
در این بازدید مسائل مربوط به اجرای سامانه آبیاری 
کم فشار تجمیعی این منطقه به صورت میدانی واز 

نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

فعالیــت رشــته های پــر برخــورد 
همچنان معلق است

جوانان  و  ورزش   اداره  رئیس  علیپور  ابوالفضل 
تعلیق  تمدید  از  جام جم  با  گفتگو  در  فیروزکوه 
این  در  برخورد   پر  ورزشی  رشته های  فعالیت 
بیان داشت: جهت حفظ و  و  شهرستان خبر داد 
حراست از سالمت ورزشکاران فعالیت رشته های 
رزمی  رشته های  مانند  پرخطر  و  پربرخورد  ورزشی 
فعالیت  کرد:   نشان  خاطر  وی  می باشد.  ممنوع 
در رشته های ورزشی توپی مانند فوتبال و والیبال 
انجام  باز  درفضای  که  ورزشی  رشته های  سایر  و 
با رعایت پروتکل و موازین بهداشتی بال  می شود 

مانع می باشد.

و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت 
درمان فیروزکوه  اعالم کرد:

در  تنفســی  ایزولــه  10بیمــار 
بیمارســتان امــام خمینــی )ره( 

فیروزکوه

ــان  ــ ــداشـــت و درمـ ــهـ بـ ــه  ــک ــب ــرســـت ش ــرپـ سـ
۱۰بیمار  حاضر  ــال  درح کــرد:  ح  مطر فیروزکوه 
ایزوله تنفسی در بیمارستان این شهرستان 
تاکنون  تــعــداد  ایــن  از  کــه  هستند  بستری 
تست ۵ نفر مثبت قطعی اعالم شده است، 

۱نفر منفی و۴ نفر در انتظار پاسخ هستند.
به گزارش جام جم عبدالمجید حسینی افزود: 
 ۱۴۶ اول  فاز  در  درمــان  کــادر  واکسیناسیون 
، در کادر بهداشت  دوز و در فاز دوم ۱۲۹ دوز
۱۲۵ دوز در فاز اول و ۸۷ دوز در فاز دوم انجام 

شده است.
فاز  در  جــانــبــازان  واکسیناسیون  همچنین 
اول  فــاز  در  پاکبانان   ، دوز  ۱۳ مــیــزان  بــه  اول 
بیماران   ، دوز  ۱۵ نیز  دوم  ــاز  ف در  و  دوز   ۱۵
در  و  دوز   ۹۳ اول  فـــاز  در  ســرطــانــی  و  خـــاص 
افــراد  اســت.  گرفته  صــورت  دوز   ۴۱ دوم  فــاز 
در  روســتــا  و  شهر  ســال   ۸۰ بـــاالی  سنین  در 
افــراد  و  دوز   ۶۲۰ واکسیناسیون  اول  دوره 
اول  دوره  در  روستا  سال   ۷۰ باالی  سنین  در 
دریافت  واکــســن  دوز   ۳۴۳ واکسیناسیون 
بــاالی  سنین  در  واکسیناسیون  انـــد.  کـــرده 
آغــاز شد؛ بعد  امــروز شنبه  از  ۷۵ سال شهر 
ــرای  ــراد، ب ــ ــمــام واکــســیــنــاســیــون ایـــن افـ از ات

دوره های بعد اطالع رسانی خواهد شد.

کلیه شرکت های حقوقی در حوزه حمل  به اطالع 
ونقل دانش آموزی شهر فیروزکوه و حومه می رساند:

ــن نامه  ــی آی بــه اســتــنــاد دســتــورالــعــمــل هــای اجـــرایـــی 
متخذه  تصمیمات  همچنین  و  مدارس  سرویس های 
در جلسه کارگروه ماده 1۸ شهرستان، از کلیه موسسات 
دانــش  نقل  و  حمل  بــا  مرتبط  حقوقی  شــرکــت هــای  و 
به   1400/3/15 تاریخ  تا  حداکثر  می گردد  دعوت  آمــوزی 
شهرداری  ونقل  حمل  سازمان  دفتر  به  مــدارک  همراه 

جنب  ملت،  بانک  روبروی  پاسداران،  خیابان  در  واقع 
فروشگاه جانبو، پالک 1 مراجعه نمایند.

این    ، مــقــرر مهلت  اتــمــام  از  پــس  اســت  بدیهی   
ــر مــتــقــاضــیــان مــعــذور  ــای ســـازمـــان از پــذیــرش س

می باشد.
  شماره تماس: ۷644۲9۷6 

آگهی فراخوان عمومی

روابط عمومی سازمان حمل ونقل 
شهرداری فیروزکوه

 نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی، در خصوص 
کارگران  و  فرهنگیان  مطالبات  پیگیری  کرد:  تصریح  فرهنگیان  مطالبات 
جزو اولویت های مجلس یازدهم است؛ بحث رتبه بندی معلمان، نهضت 
سوادآموزی و غیره در قانون بودجه ۱۴۰۰ دیده شده اما عملکرد نامناسب 

وزارت آموزش و پرورش مشکالتی را ایجاد کرد.
 به گزارش جام جم  سید احمد رسولی نژاد، افزود: در ۱۵ روز گذشته بارش 
جاری  شد؛  وارد  خسارت  باغات  به  درصد   ۷۰-۱۰۰ بین  که  دماوند  در  تگرگ 
شدن سیل در روستاهای دماوند و فیروزکوه را شاهد بودیم؛ با بیش از ۲۲ 
مقام ملی و استانی در خصوص این اتفاقات صحبت شده است؛ گزارش 
کامل از خسارات در این دو شهرستان طی نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی 
جهاد  وزارت  کمک های  شاهد  آینده  روز  چند  ظرف  شد  مقرر  شد؛  تقدیم 

کشاورزی باشیم.
بحث  کرد:  بیان  روستا   ۶ به  آبرسانی  پروژه  افتتاح  به  اشاره  با  نژاد  رسولی 
آبرسانی به ۵ روستا در دماوند و یک روستا در فیروزکوه پیگیری و افتتاح 
شد؛ ۳۰ روستا تا نیمه دوم سال از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی برخوردار 
خواهند شد؛ تا پایان تیر ۱۵ روستای دهستان پشتکوه فیروزکوه از نعمت 

آب آشامیدنی برخوردار می شوند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با اشاره به پروژه آبرسانی به سرخه، اظهار 
داشت: آبرسانی به روستای سرخه در زمان نماینده قبلی مصوب و عملیات 
اجرایی آن شروع شد؛ در زمان من حدود ۸۰ درصد کار انجام شده بود؛ این 
پروژه ای ملی بود و دولت نیز پیگیر آن بود؛ از وزیر نیرو درخواست کردم در 
این پروژه ۱۵ روستای فیروزکوه هم از نعمت آب آشامیدنی برخوردار شوند؛ 
کل اعتبار این پروژه ۱۴۱ میلیارد تومان بود که ۸۱ میلیارد تومان صرف انتقال 
برای  باقیمانده  قرار شد ۶۰ میلیارد  ابتدا  آب به سرخه شد و در مسیر در 

شهرستان فیروزکوه اختصاص یابد.
وی با تاکید بر این که به عقیده من در کنار وظایف تعیین شده یعنی قانون 
گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، یک نماینده باید پیگیر مطالبات 
مردم باشد، افزود: گرفتن اعتبار برای اختصاص آب به روستاهای فیروزکوه 
در این پروژه کار سخت و دشواری بود؛ در پروژه فخری زاده آبرسانی به ۲۲ 
رسولی  است.  شده  ریزی  برنامه  فیروزکوه  و  دماوند  شهرستان  از  روستا 
اعتبار  میزان  رودهن  شهر  فاضالب  بودجه  بحث  در  کرد:  خاطرنشان  نژاد 
اختصاص داده شده کافی نبود؛ در بحث پروژه های ملی یک بحث تعیین 
اهمیت  بودجه  تخصیص  که  است  بودجه  تخصیص  دیگری  و  بودجه 
بیشتری دارد چون گاهی دولت از بودجه عمرانی کم می کند و این بودجه را 

تخصیص نمی دهد؛ باید پیگیری شود که این بودجه ها تخصیص یابد.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس یازدهم در خصوص اشتغال 
اذعان داشت: در این بحث به دنبال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 
با توسعه شهرک های صنعتی هستیم؛ شهرک صنعتی علیدره ۴۳۵ هکتار 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  طریق  از  را  زمین ها  تخفیف  بحث  و  است 
پیگیری کردیم؛ بعد از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و به فاصله یک 
هفته جلسات استانی را به منظور پیگیری مصوبات برگزار کردیم، جلسات 
پیگیری با مسئوالن در دو شهرستان همچنان برگزار خواهد شد؛ پیگیری 
مطالبات در دو شهرستان متوازن است؛ سرمایه گذارانی را به دو شهرستان 

دعوت کردیم، پیگیر طرح های گردشگری به جد هستیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: ۱۲ سال مشکالت جمع شده و بسیاری توقع 
بودجه ای  شرایط  ولی  شود  حل  زمان  ترین  کوتاه  در  مشکالت  این  دارند 
نامناسب است؛ بودجه سال ۹۹ توسط مجلس قبل تصویب شده است 
و  آثار پیگیری ها را در بودجه ۱۴۰۰ خواهید دید؛ دستوراتی که از مقامات ملی 
می گیریم عمده کار باید در شهرستان ها انجام شود. وی عنوان کرد: ساخت 
نحل استقرار دستگاه اکسیژن ساز و دستگاه سی تی اسکن در اولویت 
تقویت  و  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  باقیمانده  تجهیزات  بحث  و  است 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان را پیگیر هستیم.
نماینده مردم دماوند و فیرکزوه تاکید کرد: ساخت ورزشگاه ها و تجهیزات 
مطلوبی  روند  گذشته  همانند  امر  این  روند  است؛  ما  اولویت  در  ورزشی 
نیست ولی تالش می کنیم سالن های ورزشی جدید در شهرستان ساخته 
شود؛ بروکراسی ها و کارهای اداری که زمان زیادی از مردم و مسئوالن می گیرد 

درخور و شایسته نیست.
کرد:  بیان  غیرمجاز،  سازهای  و  ساخت  تخریب  خصوص  در  نژاد  رسولی 
جهاد  وقت  وزیر  توسط  رفسنجانی  اهلل هاشمی  آیت  دولت  آخر  سال  در 
سازندگی به اعضای دولت آقای هاشمی زمین هایی داده شد که تعدادی از 
این افراد در دولت فعلی بودند و هستند؛ چرا با این واگذاری ها برخورد نشد؟ 
در حالی که ساختمان دامداری در نجفدر تخریب شده، در حالی که فرد بومی 
شهرستان است و می شد مشکل دامداری را با منابع طبیعی برطرف کرد؛ 
آن شبی که فیلم تخریب به دستم رسید تا سحر نخوابیدم که بنده  من 
نماینده باشم و چنین ظلمی به یک دامداری روا داشته شود؛ برای جوان کار 
دولتی نیست، تا طرح های گردشگری و ساخت کارخانه ها به نتیجه برسند 
زمان می برد، حضرت آقا تاکید بر تولید و رفع موانع دارند، منظور چیست؟ 
ع روستای کاوه ده احداث می کند و مردم راحت  وقتی سپاه جاده برای مزار
بر سر زمین خود بروند، از شورای روستا شکایت می شود و ۹۰-۸۰ میلیون 
تومان جریمه می شوند! بسیاری از اتفاقاتی که می افتد از ترک فعل است، 
افزایش  سال  از ۱۵  بعد  نمی کنند،  عمل  خود  وظایف  به  سازمان ها  برخی 

بافت صورت نمی گیرد و بعد یقه مردم را می گیرند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه افزود: خانه خانم سرپرست خانواده در 
روستای وزنا ۴ هزار متر نبوده است، این خانه ۴۰ متر با مجوز از بنیاد مسکن 
و بخشداری بود؛ برای این خانه حکم تخریب در شروع فصل سرما آمد؛ در 
نمی دهد،  انجام  درستی  به  را  خود  وظایف  آب  امور  رود  حبله  و  شادمهن 
رودخانه ها را الیروبی نمی کند و آب رودخانه که باال آمد همه جا بستر و حریم 
رودخانه محسوب می شود و همه خانه ها را خراب می کنند؛ پراک روستای 
از  برای عبور  که مردم  را تخریب می کنید، پل های چوبی و فلزی  شادمهن 
رودخانه ساخته اند را تخریب می کنند؛ باید در چند جبهه جنگید؟ با این 
اقدامات مردم نسبت به نظام بدبین می شوند. وی در خصوص حذف پروژه 
مسکن ملی در فیروزکوه عنوان کرد: مسئله ای که وزارت راه و شهرسازی 
بیان کرد این بود که متقاضی در این حوزه وجود نداشت که در حال پیگیری 

این موضوع هستیم چون مشکل زمین در فیروزکوه نداریم.
رسولی نژاد در پایان تاکید کرد: درست نیست همه مشکالت را به تحریم 
ربط دهیم؛ بخش عمده مشکالت کشور به داخل و مدیریت داخلی بازمی 
گردد؛ احکامی که برای مسئوالن و اطرافیان متخلف صادر می شود مناسب 
نیست و این افراد به عقیده من باید به واسطه جرمی که مرتکب می شوند 
مردم  اعتقادی  و  دینی  باورهای  تضعیف  جهت  از  هم  و  شوند  مجازات 

می شوند باید مجازات شوند.

ح کرد: نماینده مردم دماوند و فیروزکوه مطر

بهره مندی 30 روستای شهرستان فیروزکوه از آب آشامیدنی

گهی تجدید مزایده عمومی" "آ

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه در نظر دارد، 2 واحد تجاری 
طبقه همکف ساختمان خود، واقع در سه راهی شهرک ولیعصر 
شهید  بلوار  و  متری(   45( بسیج  بلوار  )نبش  فیروزکوه  )عج( 
سلیمانی )دانشگاه( را از طریق برگزاری مزایده عمومی، به صورت 

جداگانه، اجاره دهد.
به  حداکثر  گهی،  آ این  انتشار  تاریخ  از  می توانند،  شرایط  واجد  متقاضیان  لذا 
مدت 10 روز کاری، در وقت اداری، جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از موارد 
ولیعصر  شهرک  ابتدای  در  واقع  دانشگاهی  واحد  این  دبیرخانه  به  مزایده، 
)عج( فیروزکوه - میدان شهدای گمنام - سایت مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی - 

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

یا تمامی پیشنهادات، مختار می باشد.

"روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه"

تلفن تماس جهت هماهنگی:
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

غیر از در دوست، در جهان کی یابی؟     
 جز او به زمین و آسمان کی یابی؟

او نـــــــــــور زمین و آسمـان ها باشد  
 قرآن گوید، چنان نشان کی یابی؟

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

یکشنبه   9 خرداد   1400   شماره 5950

کاردستی  و  نمایشگاه  برگزاری 
مجازی »کودکان خالق« فیروزکوه

فرهنگ  اداره  رئــیــس  حسینی،  حسن  سید 
خبر  ایــن  اعــالم  با  فیروزکوه،  اسالمی  ارشــاد  و 
تصریح کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و 
نگارخانه ها  از  بسیاری  فراوان،  محدویت های 
انجمن  نتیجه  در  شــد؛  کشیده  تعطیلی  بــه 
با  فــیــروزکــوه  شــهــرســتــان  تجسمی  هــنــرهــای 
هــمــکــاری هــنــرمــنــدان و هــنــرجــویــان عــرصــه 
شیوع  از  پیشگیری  مــنــظــور  ــه  ب و  تجسمی 
آثار خود را در فضای  بیماری کرونا، نمایشگاه 

مجازی برگزار می نماید.
اذعــان  نمایشگاه  ایــن  خصوص  در  حسینی 
ــت: نــمــایــشــگــاه و کـــاردســـتـــی مــجــازی  ــ ــ داش
اثر  از ۲۰  بــا بیش  فــیــروزکــوه  »کــودکــان خــالق« 
هنری  فرهنگی  مجتمع  هنرمند  کــودکــان  از 
با موضوع  زهرا حسینی  به مربیگری  آفرینش 
آبرنگ  – گواش و  با تکنیک مداد رنگی  آزاد و 
برگزار  ــارات  آپـ در  استعداد  کشف  هــدف  بــا  و 
مهرسام  عـــرب،  فریماه  افـــزود:  مــی شــود.وی 
مــاهــور مــحــمــدزاداه، سدنا  ارجــمــنــدی،  خلیل 
ســجــادی،  ســاجــده  یوسفی،  علی  امــیــر  عـــرب، 
ایلیا عرب، ملورین درویشی،  حسام حسینی، 
هنرجویان  از  باطبی  طــاهــا  نــیــا،  کــریــم  مــاهــور 

شرکت کننده در این نمایشگاه می باشند.
اســـالمـــی  ــاد  ــ ــ ارشـ و  فـــرهـــنـــگ  اداره  ــیـــس  رئـ
تــاکــیــد  ــان  ــ ــای ــ پ در  ــوه  ــ ــروزک ــ ــی ــ ف شـــهـــرســـتـــان 
ــد بـــــرای  ــ ــن ــ ــوان ــ ــی ت ــ کــــــــرد: عــــالقــــه مــــنــــدان م
لــیــنــک ــه  ــ بـ ــاه  ــگـ ــایـــشـ ــمـ نـ ایــــــن  از   بـــــازدیـــــد 
 https://www.aparat.com/v/OIkTZ

مراجعه نمایند.

خبر

امام خمینی )ره(

ــون بــازنــشــســتــگــان تامین  ــان ــم افــتــتــاح ک ــراس م
پردیس  ــن،  رودهـ دمــاونــد،  شهرهای  اجتماعی 
رئیس  بــیــات،  اصغر  علی  حضور  بــا  فــیــروزکــوه  و 
 ، کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور
عیوضی عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی شهرستان تهران، صادقی دبیر 
اجرایی خانه کارگر سراسر کشور، حسینی رئیس 

تامین  روســـای  و  اســتــان  بازنشستگان   کــانــون 
و  مقامات  سایر  و  دمــاونــد  و  رودهــن  اجتماعی 

مسئوالن محلی در شهر رودهن برگزار شد.
کانون  رئیس  خرسند  عبداله  جلسه  ابتدای  در 
بازنشستگان دماوند، رودهن و فیروزکوه ضمن 
ــه مــدعــویــن گــــزارش عــمــلــکــردی از  خــیــرمــقــدم ب
فعالیت های کانون بازنشستگان منطقه از سال 
ساخت  پیگیری  خواستار  و  ارائــه  تاکنون   ۱۳۸۵
تامین  درمــانــی  مــرکــز  سریع تر  چــه  هــر  افتتاح  و 

اجتماعی در شهر رودهن گردید.
در ادامه رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین 
وظــایــف  مــهــم تــریــن  جمله  از  کــشــور  اجــتــمــاعــی 
بیمه  امــور  پیگیری  را  بازنشستگی  کانون های 
و  وام  پرداخت  بازنشستگان،  درمــان  و  تکمیلی 

رفع مسائل و مشکالت بازنشستگان دانست.

 افتتاح دفتر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی 
شهرهای شرق استان تهران 

 » فیلمساز فیروزکوهی دیپلم افتخار جشنواره »یادگار
را کسب کرد

گلباران مزار شهدای عملیات الی بیت المقدس  
شهری و روستایی فیروزکوه

همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر 
عملیات  شهدای  مطهر  مزار  قهرمان، 
غرورآفرین الی بیت المقدس با حضور 
بنیاد شهید و  رئیس  غالمرضا نیکدل 
فیروزکوه،  شهرستان  ایثارگران  امور 
حوزه  فرمانده  بادرودی  کیه  سروان 
اله  روح  سید  ارجمند،  شهر  اله  روح 
مرکزی،  بخش  بخشدار  حسینی 
دهیاران  و  اسالمی  شوراهای  اعضای 

روستاهای مهن و درده گلباران و عطر 
افشانی شد.

در حاشیه این مراسم غالمرضا نیکدل 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
تصریح کرد: سوم خرداد، سالروز آزادی 
مقاومت،  روز  زیبایی  به  که  خرمشهر 
است  شده  نامیده  پیروزی  و  ایثار 
و  بزرگ  رخداد  این  و  داشته  گرامی  را  
مقدمه  که  تاریخی  و  ماندگار  دستاورد 
در  ایران  عظیم الشأن  ملت  سربلندی 
به  است،  مقدس  دفاع  سال  هشت 
ویژه  به  عظیم  حماسه  این  خالقان 
نیز  و  شهیدان  معظم  خانواده های 
و  یادگاران   ، سرافراز آزادگان  جانبازان، 
و  تبریک  مقدس  دفاع  پیشکسوتان 

تهنیت عرض می نمائیم.

اجرای برنامه یاد یاران به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر
فرمانده سپاه ناحیه فیروزکوه خبر داد:

متولی،  درویــش  غالمعلی  پاسدار  دوم  سرهنگ 
آزاد  خصوص  در  فیروزکوه،  ناحیه  سپاه  فرمانده 
ســـازی خرمشهر اظــهــار کـــرد: ســالــروز آزادســـازی 
کنونی  حــســاس  شــرایــط  ــه  ب بــاتــوجــه  خرمشهر 
ــن کــه جــامــعــه امــــروز نیازمند  و بــا تــوجــه بــه ایـ
فراخوان  قالب  در  است  ایثار  و  مقاومت  روحیه 
بسته های رزمی پایگاه محور در تمام پایگاه های 

مقاومت شهرستان فیروزکوه اجرا شد.
ــاران در شب سوم  ی یــاد  کــرد: برنامه  وی تصریح 

در  مساجد خــــــــــــــرداد  از  برخی 
ن  ستا بـــــــــــرگـــــــــــزار و شهر
بــرنــامــه ریــزی هــمــچــنــیــن 
کـــمـــک هـــای بـــرای تــوزیــع 

مومنانه در روز های آتی در سطح شهرستان انجام 
در  فیروزکوه  ناحیه  سپاه  فرمانده  اســت.  شــده 
پایان بیان داشت: دیگر ویژه برنامه های سالروز 
آزادسازی خرمشهر در قالب پویش های فرهنگی 
تجلیل  همچنین  ــد،  ش اجـــرا  مــجــازی  فــضــای  در 
بیت  عملیات  در  که  پیشکسوت  رزمندگان  از 
این  گرفت؛ در  المقدس حضور داشتند صورت 
مراسم یاد و خاطرات پایمردی ها و ایستادگی های 

رزمندگان اسالم در سوم خرداد باز آفرینی شد.

هــمــزمــان بـــا هــفــتــه مـــیـــراث فــرهــنــگــی و 
چهارمین  در   » »یادگار جشنواره  موزه ها 
دوره در شهر قزوین برگزار شد که جواد 
فــیــروزکــوهــی  فیلمساز  هــنــرمــنــد  وطــنــی 
ــزه و دیــپــلــم افــتــخــار ایــن  ــای تــوانــســت ج

جشنواره را کسب نماید.
ــدف معرفی هــر چه  ــن جــشــنــواره بــا ه ای
کشور  فرهنگی  مــیــراث  ظرفیت  بیشتر 
سینمای  ــزار  ــ اب از  مــنــاســب  اســتــفــاده  بــا 
ــاه ویـــــژه بـــه مــوضــوعــات  مــســتــنــد، نـــگـ
مستند  ثــار  آ تولید  بــرای  فرهنگی  میراث 
عنوان  بــه  سینما  بــه  تــوجــه  سینمایی، 

تبادالت  بــرای  ارزشمند  و  برتر  رســانــه ای 
و  هـــنـــرمـــنـــدان  از  حـــمـــایـــت  فـــرهـــنـــگـــی، 
عـــرصـــه هـــای  در  فـــعـــال  ــاگـــران  ــنـــمـ ــیـ سـ
اداره  مشارکت  با  گردشگری،  و  فرهنگی 
قزوین  استان  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ 
 بــرگــزار شــد. جـــواد وطــنــی مستند ســاز و
دانشگاه  از  کــارگــردانــی  التحصیل  غ  فـــار
سوره و عضو انجمن کارگردانان سینمای 
از  زیادی  فیلم های  تاکنون  ایران  مستند 
گره، ورس، فرزند خاک، شهر زنده  جمله 
پر  مـــرز  مجموعه  مستندهای  و  اســـت 

گوهر و غیره را در کارنامه کاری خود دارد.

عصر شعر به یاد روزهای ایثار و مقاومت در فیروزکوه
شهرستان  هــنــرمــنــدان  بسیج  کــانــون  مــســئــول  هــرانــدهــی  احــمــدرضــا 
سالروز  رسیدن  فرا  با  همزمان  کرد:  تصریح  خصوص  این  در  فیروزکوه 
یاد  بــه  شعر  »عصر  پــایــداری  و  مقاومت   ، ایــثــار ملی  روز  خرمشهر  فتح 
روزهای ایثار و مقاومت« در محل سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی فیروزکوه برگزار شد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: عصر شعر به یاد روزهای ایثار و مقاومت به 
همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری اداره امور کتابخانه های 

غالمعلی  پاسدار  سرهنگ  جضور  با  هنرمندان  بسیج  کانون  و  عمومی 
حسن  االسالم  حجت  فیروزکوه،  ناحیه  سپاه  فرمانده  متولی،  درویش 
محل  در  شهرستان  شاعران  و  بسیج  ناحیه  در  فقیه  ولی  نماینده  پور 

سالن اجتماعات این اداره برگزار گردید.
هراندهی همچنین تاکید کرد: سوم خرداد و فتح خرمشهر از این رو برای 
ئینه گویایی از تاریخ دفاع مقدس، جهاد  آ ما مقدس و گرامی است که 

گاهانه و شجاعت مظلومانه این امت است. آ


