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یم و معارفه فرمانده   مراسم تکر
جدید سپاه فیروزکوه

باشگاه کوهنوردی سفر رابین 
تلوک به قله دماوند صعود کرد

برنامه  با  و  اقتدار  با  تلوک  رابین  سفر  کوهنوردی  باشگاه  اعضای 
ریزی دقیق موفق به فتح قله دماوند شدند 

کوهنوردی  مربی  میرزایی  کیوان  سرپرستی  به  دماوند  بام  بر  صعود  برنامه 
مهرداد  میرزایی،  کیوان  غفاری،  ابوالفضل  حضور   با  و  فیروزکوه  شهرستان 
زیاری، مهرنوش زیاری، داریوش بنار، حسن هاشمی نژاد، علی خدادی، هادی 
خسروی، مهدی، سعیدی، سمیرا مسلمی، هانیه بنار، سیده ساجده ساداتی، 

ماندانا باطبی، زبیده میرزایی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۵.۱۴ آغاز شد.
ارتفاع ۴۲۵۰متر در  با  بارگاه سوم دماوند  به  از صعود   تیم صعودکننده پس 

انتظار صعود به قله دماوند و ...

امام جمعه فیروزکوه:در هفته دولت صورت گرفت:با حضور فرماندار صورت گرفت؛

گلباران مزار شهدای شهرستان 
فیروزکوه 

 دیدار اعضای شورای بخش مرکزی 
با فرماندار

از نیروهای جوان متعهد و متخصص 
بومی در ادارات به کارگیری شوند 224
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کید فرماندار بر نظارت از عملکرد دستگاه های اجرایی فرماندار بر نظارت از عملکرد دستگاه های اجرایی کیدتا تا

در هفته دولت انجام شد؛

با حضور مسئوالن شهرستانی صورت گرفت؛

 افتتاح ۴۹ پروژه در فیــروزکوه 
با ۳۰۲ میلیارد تومان اعتبار 

3
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از  نفر   ۴۶۷ شدن  واکسینه  از  فیروزکوه  پرورش  و  آموزش  مدیر 
آمارهای  طبق  داشت:  بیان  و  داد  خبر  شهرستان  این  فرهنگیان 
نفر   ۴۶۷ تاکنون  فیروزکوهی  فرهنگی  نفر   ۴۸۶ تعداد  از  فرادستی 

واکسینه شدند.
فاطمه سیر با بیان این که در آینده نزدیک این آمار به بیش از ۵۰۰ نفر 

مربیان  بازنشسته،  فرهنگیان  مهر  از  کرد:  خاطرنشان  رسید  خواهد 
مهدکودک و پیش دبستانی، آموزگاران نهضت سوادآموزی و نیروهای 

کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان نیز واکسینه خواهند شد.
در ادامه با اشاره به چگونگی بازگشائی مدارس در شهرستان فیروزکوه 
و  مدارس  بازگشایی  بر  پرورش  و  آموزش  وزارت  تاکید  کرد:  عنوان 

آموزش و  آموزان است. سیر تاکید کرد: اداره  آموزش حضوری دانش 
پرورش فیروزکوه در نظر دارد همچون سال گذشته براساس شرایط 

شیوع بیماری کرونا و به صورت اقتضایی عمل کند. 
وی یادآورشد: کلیه فعالیت ها و برنامه های آموزشی بر اساس شرایط 

پسا کرونا خواهد بود. 

واکسیناسیون 46۷ نفر از فرهنگیان فیروزکوهی اجتماعیاجتماعی2
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
تصریح کرد:

غذای  پرس  هزار   ۹ از  بیش  توزیع 
گرم میان مددجویان کمیته امداد

شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس 
همزمان  کرد:  تصریح  خصوص  این  در  فیروزکوه، 
خیرین  و  امداد  کمیته  سوی  از  محرم  اول  دهه  با 
 ۷۴ و  نذری  گرم  غذای  پرس   ۹۳۶۲ شهرستان 
 ۴۶۹ و  ریال   ۴۴۳۰۵۸۰۰۰۰ مبلغ  به  کاال  سبد  بسته 
کیلوگرم گوشت میان مددجویان تحت پوشش و 

نیازمندان شهرستان توزیع شد.
به گزارش جام جم عباس دهباشی در ادامه افزود: 
این بسته های معیشتی و غذا های نذری با عنوان 
خیران  همت  حسینی«به  اطعام  و  »احسان  طرح 
امدادامام  کمیته  پوشش  تحت  نیکوکاری  ومراکز 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  با  خمینی)ره( 
توزیع  فیروزکوه  شهرستان  نیازمندان  وبین  تهیه 
شد.دهباشی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح از ماه 
محرم آغاز و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت؛ 
زیر پوشش  بینی می شود همه خانوار های  پیش 
تا پایان این طرح  از مساعدت نیکوکاران بهره مند 
فیروزکوه  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس  شوند. 
همچنین بیان داشت: مهم ترین هدف اجرای این 
به  عمل  راستای  در  احسان  فرهنگ  ترویج  طرح 
منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر کمک مؤمنانه، 

مواسات و همدلی می باشد.
اندیش،  نیک  مردم  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
اطعام  طرح  در  عزاداری  هیأت های  و  عاشورایی 
صفر  و  محرم  ماه های  طی  در  حسینی  احسان  و 
به  کمک  منظور  به  را  خود  نذورات  می توانند 

نیازمندان اهداء نمایند.

خبر

دیــدار اعضــای شــورای بخــش 
مرکزی با فرماندار

اعضای  دولت  هفته  از  روز  پنجمین  با  همزمان 
شورای اسالمی بخش مرکزی با فرماندار شهرستان 

فیروزکوه دیدار و گفتگو کردند.
تعامل،  گفت:  دیدار  این  در  فیروزکوه  فرماندار 
اسالمی  شوراهای  اعضای  همکاری  و  همفکری 
امری  اجرایی  دستگاه های  مسئوالن  با  روستاها 
امور  پیشرفت  و  توسعه  در  گذار  تاثیر  و  مهم 
شورای  اعضای  گفت:  مهری  ابوالقاسم  می باشد. 
بر  تمرکز  و  برنامه محوری  بایدبا  اسالمی روستاها 
پیگیری مشکالت در جهت خدمت هر چه بیشتر 

و بهتر به مردم گام بردارند.

با حضور فرماندار صورت گرفت؛
گلباران مزار شهدای شهرستان 

فیروزکوه 
فرماندار شهرستان فیروزکوه با حضور در گلزار 
مطهر  قبور  فیروزکوه،  سجاد  بهشت  شهدای 
شهدای هشت سال دفاع مقدس و انقالب را 

گلباران کرد.
شهرستان  شهدا  گلزار  جام جم  گزارش  به   
فرماندار  مهری  ابواقاسم  حضور  با  فیروزکوه 
برنامه ریزی  معاون  فیروزکوه،  شهرستان 
فرمانده  شهرستان،  جمعه  امام  فرمانداری، 
اداره  رئیس  سپاه،  بسیج  مقاومت  ناحیه 
به  شهرستان،  مسئوالن  سایر  و  شهید  بنیاد 
مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و نام 

، گلباران شد. شهیدان رجایی و باهنر

خبر

ابوالقاسم مهری فرماندار در جلسه شورای اداری این شهرستان 
و  یاد  گرامیداشت  تبریک به مناسب هفته دولت و  ضمن عرض 
فرصت  دولت  هفته  کرد:  اظهار  باهنر  و  رجائی  شهیدان  خاطره 
مناسبی است تا مسئوالن دستگاه های اجرایی خدمات و عملکرد 
خود را به مردم گزارش داده و آنها را در جریان فعالیت ها واقدامات 

دولت در حوزه های مختلف قرار دهند.
ضمن  دانسته  مغتنم  را  هفته  این  باید  مسئوالن  کرد؛  تاکید  وی 
تبیین و انعکاس خدمات دستگاه های اجرایی برای اعتمادسازی 

در  دولت  عالی  نماینده  نمایند.  تالش  مردم  و  خدمتگزاران  بین 
مسئوالن  روش  و  سیره  بودن  همسو  بر  فیروزکوه  شهرستان 
عنوان  به  ما  داشت:  بیان  و  کرد  تاکید  سیزدهم  دولت  رویکرد  با 
مسئوالن نظام جمهوری اسالمی باید خود را همسو و هماهنگ با 
سیاست های دولت سیزدهم قرار دهیم تا با پاسخگویی مناسب 

در قبال مطالبات مردم بر دوام و قوام انقالب بیفزاییم.
دیدارهای  لغو  برای  بهانه  را  کرونا  نباید  این که  بر  تاکید  با  مهری 
مردمی قرار دهیم یادآورشد: مسئوالن موظفند در راستای پیگیری 

مطالبات مردم هر هفته با رعایت پروتکل های بهداشتی دیدارهای 
چهره به چهره با مردم داشته باشند.

وی تکریم ارباب رجوع و پیگیری مطالبات مردم را از وظایف مهم 
کرد:  عنوان  و  برشمرد  اسالمی  جمهوری  نظام  در  مسئول  یک 
اقدامات و عملکرد شما مسئوالن باید برای جلب رضایت خداوند 
میان  در  وضوح  به  خدمات  این  انعکاس  و  باشد  مردم  و  متعال 

مردم دیده شود. 
تحقق  برای  اجرایی  دستگاه های  اهتمام  بر  فیروزکوه  فرماندار 
شعار سال و منویات مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: همه 
هستیم  وانقالب  نظام  آرمان های  از  صیانت  و  حفظ  به  موظف  ما 
و هرگز نباید فعل و انفعاالتی از ما سر بزند که موجب خشنودی 

دشمنان و تزلزل پایه های نظام اسالمی گردد. 
مسئوالن  به  خطاب  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  مهری 
دستگاه های  تمام  کرد:  تاکید  شهرستان  اجرایی  دستگاهای 
ع  تناز مورد  موضوعات  کردن  قضایی  از  پیش  شهرستان  اجرایی 
مابین دستگاه ها موظفند ابتدا موضوع را به فرمانداری منعکس 

و در صورت عدم حصول نتیجه به دستگاه قضا محول نمایند. 
دستگاه های  همکاری  و  تعامل  از  قدردانی  ضمن  پایان  در  وی 
دستگاه های  سایر  و  فرمانداری  با  انتظامی  و  نظامی  قضایی، 
کرد:  نشان  خاطر  کرونا  بیماری  شیوع  با  مبارزه  امر  در  اجرایی 
و  مردم  امنیت  و  سالمت  راستای  در  باید  شهرستان  مسئوالن 
وصفر  محرم  ماه های  ایام  در  ویژه  به  کرونا  بیماری  با  مقابله   برای 

اهتمام نمایند.

تاکید فرماندار بر نظارت از عملکرد دستگاه های اجرایی

استان  ریــزی  برنامه  و  مدیریت  ســازمــان  رئیس 
در   ۱۴۰۰ ــال  ســ در  پـــــروژه   ۸۱ اجـــــرای  از  ــران  ــهـ تـ

شهرستان فیروزکوه خبر داد .
ــیــس ســازمــان  ــزارش جـــام جـــم شــفــیــعــی رئ ــ بـــه گـ
جلسه  در  تهران  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
اعالم  فیروزکوه  شهرستان  ریــزی  برنامه  کمیته 
شــهــرســتــان  در   ۱۴۰۰ ســـال  در  ــروژه  ــ پـ  ۸۱ ــرد:   ــ کـ

فیروزکوه از اعتبارات استانی برخوردار می شوند.
تومان  میلیارد   ۱۶۱ مجموع  از  شــد:  یـــادآور  وی 
فیروزکوه  شهرستان  پروژه های  به  که  اعتباراتی 
از  آن  تــومــان  میلیارد   ۱۰۵ شــد  داده  تخصیص 

محل  از  تــومــان  مــیــلــیــارد   ۵۵ و  مــلــی  اعــتــبــارات 
اعتبارات استانی تامین شده است 

ریــزی  برنامه  و  مدیریت  ســازمــان  رئیس 
اعتبارات  این که میانگین  بیان  با  استان 
درســال  شهرستان  بــه  یافته  تخصیص 

بـــوده  درصــــد   ۷۰ از  بــیــش  گــذشــتــه 
امسال  ــرد:  ک تصریح  اســت 

تملک  اعتبارات  از  بخشی 
دارایی سرمایه استان به 

فــیــروزکــوه  شهرستان 
ابــالغ شــده و پیش 

بینی می شود تا پایان امسال متوسط تخصیص 
اعتبارات به بیش از ۸۰ درصد برسد

شــفــیــعــی تــاکــیــد کـــــرد:  ایــــن مــنــابــع به 
ــویـــت  اولـ و  ســـرفـــصـــل هـــای مــخــتــلــف 
طبیعی،  منابع  ــاورزی،  ــش ک چــون  داری 
ــوزش  ــ آمـ و  ورزش  ــنـــگ،  ــرهـ فـ آب، 
شــهــرســتــان  در  پـــــــرورش 
داده  اختصاص   فیروزکوه 

می شود.
ایـــن کـــه  بـــیـــان  ــا  ــ ب وی 
تـــعـــریـــف پــــروژه هــــای 

اســتــان  کـــارگـــروه ۲۳  تــایــیــد  ــد در صــــورت  ــدی ج
ــرد: ایــن  امــکــانــپــذیــر خــواهــد بـــود خــاطــرنــشــان کـ
کــارگــروه بــا رویــکــرد جدید بــه دنــبــال ان اســت تا 
ــروژه هــمــه جــوانــب آن  ــ پــیــش از تــصــویــب یــک پ
در  تا  برسد  استانی  عالی  مقام  تایید  به  و  ارزیابی 

نهایت نتیجه بخش باشد.
ــام مــســئــول در پـــایـــان یـــــــادآور شــد:  ــقـ ایــــن مـ
دستگاه های اجرایی که در سال گذشته عملکرد 
در  می توانند  داشتند  اعتبارات  جذب  در  بهتری 
امسال سهم باالتری از اعتبارات استانی به خود 

اختصاص دهند.

رئیس اداره سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران خبر داد:

اجرای ۸۱ پروژه در سال ۱۴۰۰ در شهرستان فیروزکوه

وکالت  بــه  گلینی  اسماعیل  اینجانب   مــی رســانــد  اطـــاع  بــه 
از  قسمتی  مالک     2858 کــد  ارادان  شعبه  ــاورزی  ــش ک بانک  از 

ثبتی  20 فرعی از سنگ   122  اصلی واقع در فیروزکوه    به نشانی  پاک 
داخل  در  یم  حر و  بستر  تعیین  متقاضی  نــمــرود     منطقه  فیروزکوه- 
آب  ــور  ام ــام  اع حسب  و  می باشم  الذکر  فــوق  ثبتی  پــاک  مــجــاورت  یا 
یم منوط  فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین بستر وحر
به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشد 
کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک  لذا از 
گهی امور آب فیروزکوه  یخ انتشار آ مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تار
نمایند.  مراجعه  ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به 
فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم  است  بدیهی 
نبوده   ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی 

یم اعامی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد. و بستر حر

گهی آ
به اطاع می رساند اینجانب نرگس حبیب نیا مالک قسمتی 

به  فیروزکوه     در  واقع  اصلی   1 سنگ   از  4450فرعی  ثبتی  پاک  از 
ین جنب ساختمان  نشانی فیروزکوه-  خ پاسداران باالتر از پمپ بنز

ثبتی  پاک  مجاورت  یا  داخــل  در  یم  حر و  بستر  تعیین  متقاضی  البرز 
فوق الذکر می باشم و حسب اعام امور آب فیروزکوه بر اساس ضوابط 
مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر بستر  تعیین  جاری  مقررات  و 
مالکین  کلیه  از  لــذا  می باشد  پــرونــده  وتکمیل  آب  ــور  ام به  مشاعی 
مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف 
آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه  گهی امور  آ یخ انتشار  مدت 10 روز از تار
عدم  است  بدیهی  نمایند.  مراجعه  ترمینال  روی  روبــه   ، بسیج  بلوار 
مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت 
اعامی  یم  حر وبستر  نبوده  فیروزکوه(  آب  )امــور  تهران  منطقه ای  آب 

برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .                                          

گهی آ
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از شناسایی  سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  شهرستان  این  در  کرونایی  بیمار  نفر   ۳۳ 
به گزارش جام جم حسینی از این تعداد بیمار کرونایی ۱۲ نفر در بخش 
 ۱۱ تعداد  درمان  و  بستری  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  تنفسی  ایزوله 
نفر از این بیماران به جهت شرایط طبیعی اکسیژن خونشان به صورت 

سرپایی با تزریق رمدسیور انجام می شود.
با  ادامه  در  فیروزکوه  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست   
در  سال   ۶۰ تا   ۵۰ جمعیت  واکسیناسیون  کنونی  برهه  در  این که  بیان 
روزهای  طی  کرد:  امیدواری  ابراز  است  جریان  در  فیروزکوه  شهرستان 
آینده واکسیناسیون افراد سنین پایین ۵۰ سال در این شهرستان آغاز 

خواهد شد. 
 این مقام مسئول با اشاره به وضعیت رنگ کرونایی شهرستان اذعان 
کرد:  وضعیت رنگ شهرستان همچنان قرمز بوده و تغییر در وضعیت 
کاهش  آن  تبع  به   و  بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت  به  منوط  کنونی 

تعداد موارد بستری کرونایی در شهرستان خواهد بود.

شناسایی 33 بیمار کرونایی در شهرستان فیروزکوه

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

3

فرماندار فیروزکوه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ۴۹ 
پروژه صنعتی، تولیدی، خدماتی و عمرانی و کشاورزی 

در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شد.
ابوالقاسم مهری خاطر نشان کرد:  به گزارش جام جم 
با اجرا و بهره برداری از این تعداد پروژه زمینه اشتغال 
غیرمستقیم  نفر   ۱۲۰۰ و  مستقیم  طور  به  نفر   ۳۵۲
فراهم خواهد شد.نماینده عالی دولت در شهرستان 
افتتاح  قابل  پروژه های  کرد:اعتبار  عنوان  فیروزکوه 
زنی  کلنگ   ) پروژه  )چند  اعتبار  و  تومان  میلیارد   ۲۸۶
تصریح  مهری  است.  تومان  میلیون  و۵۰۰  میلیارد   ۱۵
آنها روستایی و در بخش های مرکزی  از  کرد: ۲۰ پروژه 
میلیون   ۳۱۰ و  میلیارد   ۵ بر  بالغ  اعتباری  با  ارجمند  و 
افزوده  ارزش  محل  از  که  شد  خواهد  افتتاح  تومان 
پروژه   ۲۰ از  داد:  ادامه  است.وی  شده  اعتبار  تأمین 
و  دهیاری  فاقد  روستاهای  بخش  در  پروژه   ۳ فوق 

عشایری شهرستان توسط فرمانداری شهرستان و از 
و۳۰۵  میلیارد   ۱ بر  بالغ  اعتباری  با  افزوده  ارزش  محل 
میلیون تومان افتتاح و به بهره برداری رسید. فرماندار 
گفت: ۹ پروژه در ۹ روستای بخش مرکزی شهرستان 
از  تومان  میلیون   ۶۲۴ و  میلیارد   ۱ بر  بالغ  اعتباری  با 
محل ارزش افزوده توسط دهیاری های بخش مرکزی 
 ۵ در  پروژه   ۸ کرد:  خاطرنشان  مهری  شد.  افتتاح 
میلیارد   ۲ بر  بالغ  اعتباری  با  ارجمند  بخش  روستای 
توسط  افزوده  ارزش  محل  از  تومان  میلیون   ۳۸۰ و 
بهره برداری  وبه  افتتاح  ارجمند  بخش  دهیاری های 
رسید.  وی با اعالم این که در این ایام ۶ پروژه شهرداری 
تومان  میلیون   ۷۶۱ و  میلیارد   ۲ بر  بالغ  اعتباری  با 
پروژه ها  این  گفت:  شد  افتتاح  شهرستان  این  در 
خیابان  آسفالت  روکش  گیری،  لکه  زیرسازی،  شامل 
محوطه  ساماندهی  حائل،  دیوار  احداث  متری،   ۴۵

تعویض  و  جدولگذاری  رضوان،  بهشت  آرامستان 
و مرمت  بازسازی  روسازی،  پیاده   ، جدول سطح شهر
پیاده رو سطح شهر بوده است مقام عالی دولت در 
حوزه  در  پروژه هایی  یادآورشد:  فیروزکوه  شهرستان 
صنعتی واقتصادی)بخش خصوصی( شامل ۳ پروژه با 
اعتباری بالغ بر ۱۶۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید 
تعاونی  شرکت  شیوا،  شرکت  توسعه  ح  طر شامل  که 
بهسازان بازیافت و شرکت مهتاب بتن آرمد است که 
زمینه اشتغال ۲۷۳ پروژه نفر به طور مستقیم فراهم 
می کند. مهری ادامه داد: پروژه در حوزه تولیدی شامل 
۲ پروژه )جهادکشاورزی( با اعتباری بالغ بر ۱۰۷ میلیارد 
مولد  داشتی  گوسفند  پرورش  مرکز  شامل  تومان 
با  سبک  دام  راس   ۳۵۰۰ با  مهر  آرشید  رامیان  شرکت 
گوشتی  مرغداری  احداث  و  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۰۴
موسوی زاده با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان خواهد 
بود که زمینه اشتغال برای ۷۷ نفر را فراهم می کند. وی 
افتتاح  پروژه های  ترین  شاخص  به  اشاره  با  پایان  در 
ح  شده در هفته دولت اعالم کرد: ۱(اجرای عملیات طر
 ۲ بر  بالغ  اعتباری  با  جلیزجند  آبخیز  )حوزه  آبخیزداری 
میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان ۲(افتتاح مرکز پرورش دام 
اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۰۴ (با  مهر آرشید  مولد)رامیان 
 ۳ زاده(با  موسوی  )آقای  گوشتی  مرغداری  ۳(افتتاح 
ح  هادی روستای و  میلیارد تومان اعتبار ۴( اجرای طر
ح گازرسانی  رسخواران با ۱ میلیارد تومان اعتبار ۵( طر
 ۲ با  کبوتردره  و  آقا  دمی  آباد،  محمود  روستاهای  به 
بخش  توسط  اعتبارکه  تومان  میلیون  و۶۰  میلیارد 

خصوصی/دولتی انجام شده است. 

در هفته دولت انجام شد؛

افتتاح 4۹ پروژه در فیروزکوه با 302 میلیارد تومان اعتبار 
اعضای باشگاه کوهنوردی سفر رابین تلوک با اقتدار و با 

برنامه ریزی دقیق موفق به فتح قله دماوند شدند 
بر بام دماوند به سرپرستی کیوان میرزایی  برنامه صعود 
مربی کوهنوردی شهرستان فیروزکوه و با حضور  ابوالفضل 
زیاری،  مهرنوش  زیاری،  مهرداد  میرزایی،  کیوان  غفاری، 
هادی  خدادی،  علی  نژاد،  حسن هاشمی  بنار،  داریوش 
بنار،  هانیه  مسلمی،  سمیرا  سعیدی،  مهدی،  خسروی، 
در  میرزایی  زبیده  باطبی،  ماندانا  ساداتی،  ساجده  سیده 

تاریخ ۱۴۰۰.۰۵.۱۴ آغاز شد.
 تیم صعودکننده پس از صعود به بارگاه سوم دماوند با 
صبح  در  دماوند  قله  به  صعود  انتظار  در  ۴۲۵۰متر  ارتفاع 
به  که به خاطر شرایط نامساعد جوی، صعود  جمعه بود 
تعویق افتاد.در این بازه زمانی تعدادی از اعضای شاغل تیم 
که می بایست در روز شنبه در محل کار خود حضور پیدا 
می کردند، گروه را ترک و از بارگاه سوم با بدرقه تیم صعود 

خدا حافظی کردند .
سرپرستی  با   ۱۴۰۰.۰۵.۱۶ صبح   ۵ ساعت  در  صعود  تیم 
آغاز و با زمان بندی مناسب در  کیوان میرزایی کار خود را 
دماوند  قله  به  صعود  به  موفق  روز  همان  ساعت۲۰;۱۴ 

شدند
شرح  بدین  دماوند  قله  به  صعودکننده  تیم  اسامی 
 .۳ میرزایی  کیوان   .۲ غفاری  ابوالفضل   .۱ می باشد: 
حسن هاشمی نژاد ۴.  هادی خسروی ۵. داریوش بنار ۶. 

سیده زهرا حسینی ۷. سیده ساجده ساداتی ۸. هانیه بنار 
شایان ذکر است: داریوش بنار مدیر باشگاه کوهنوردی 
و  مساعدت  از  صعود  این  پایان  در  تلوک  رابین  سفر 
ریاست  حسینی  عبدالمجید  دکتر  ارزشمند  همکاری 
محترم شبکه بهداشت شهرستان فیروزکوه، ستار وطنی 
فیروزکوه،  شهرستان  کوهنوردی  هیئت  محترم  ریاست 
معصومه فریار مربی محترم بانوان باشگاه، مجیدحیدری 
محمدی  ع  شار تقی  محمد  باشگاه،  محترم  سرپرست 
روابط  مدیر  آور  نام  حسن  کوهنوردی،  هیات  دبیرمحترم 
عمومی اداره ورزش و جوانان، حسینی  حراست اداره ورزش 
وجوانان، رضا بنارهمنورد باشگاه، اعضای گروه کوهنوردی 
آسمان خانم ها اسفندیار و خانم رضایی و کلیه عزیزانی که 
بابت پیگیری وضعیت جسمانی و سالمتی اعضای گروه 
که در این صعود مقتدرانه حمایت کردند کمال تشکر و 

سپاس را دارد.

باشگاه کوهنوردی سفر رابین تلوک به قله دماوند صعود کرد

36هزار مترمربع از اراضی ملی در فیروزکوه  رفع تصرف شد
دادستان عمومی و انقالب شهرستان فیروزکوه در این خصوص تصریح کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ 
قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی، ۳۶ هزار و ۶۰۷ متر مربع از اراضی ملی در فیروزکوه رفع تصرف شد.

است؛  ابتدایی  مراحل  در  تصرف  از  پیشگیری  ما  رویکرد  افزود:  ادامه  در  رضایی،  عباس  جام جم  گزارش  به 
کاربری و  از تغییر  تا  انفال و منابع طبیعی فعال تر شده  انفال و دستگاه های مرتبط در حوزه  گشت های پلیس 

ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی در همان مراحل ابتدایی جلوگیری کنیم.

مالک  مــحــمــدزاده  ــه  ال حبیب  اینجانب   می رساند  ــاع  اط بــه 
یه  قر در  واقع  97اصلی  سنگ   از  95فرعی  ثبتی  پاک  از  قسمتی 

تعیین  متقاضی  شهرآباد  روستای  فیروزکوه-   نشانی  به  شهرآباد   
می باشم  الذکر  فــوق  ثبتی  پــاک  مــجــاورت  یا  ــل  داخ در  یم  حر و  بستر 
جاری  مــقــررات  و  ضوابط  ــاس  اس بر  فیروزکوه  آب  ــور  ام ــام  اع وحسب 
امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  حر و  بستر  تعیین 
تقاضا  مشاعی  مالکین  کلیه  از  ــذا  ل می باشد  پــرونــده  تکمیل  و  آب 
از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن  دست  در  با  می شود 
بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور  گهی  آ انتشار  یخ  تار
ترمینال مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه مالکین  روبه روی 
منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی 
کلیه  بــرای  اعــامــی  یم  حر بستر  و  نــبــوده   ) فــیــروزکــوه  آب  )امـــور  تــهــران 

مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد.

گهی آ
ــاری  مالک  ــابـ یـ ــاع مــی رســانــد ایــنــجــانــب  سید امــیــد در ــه اطـ ب

قسمتی از پاک ثبتی 245 و 246فرعی از سنگ  105 اصلی واقع در 
تعیین  یه وشتان  به نشانی فیروزکوه-  روستای وشتان متقاضی  قر

می باشم  الذکر  فــوق  ثبتی  پــاک  مــجــاورت  یا  ــل  داخ در  یم  حر و  بستر 
جاری  مــقــررات  و  ضوابط  ــاس  اس بر  فیروزکوه  آب  ــور  ام ــام  اع حسب  و 
یم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب  تعیین بستر وحر
وتکمیل پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با 
یخ انتشار  در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تار
روی  ــه  روب بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  ــور  ام گهی  آ
مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم  است  بدیهی  نمایند.  مراجعه  ترمینال 
آب منطقه ای تهران ) امور  ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت 
مشاعی  مالکین  کلیه  برای  اعامی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب 

الزم الرعایه می باشد .

گهی آ
قسمتی  مالک  اکــبــری    احمد  اینجانب   می رساند  ــاع  اط بــه 

به  فیروزکوه     در  واقع  اصلی   1 سنگ    از  فرعی   5215 ثبتی  پاک  از 
متقاضی  فجر    پیام  شهرک  مازندران  قدیم  جاده  فیروزکوه-  نشانی 

الذکر  فــوق  ثبتی  پــاک  ــاورت  ــج م یــا  داخـــل  در  یــم  حــر و  بستر  تعیین 
آب فیروزکوه بر اساس ضوابط و مقررات  می باشم و حسب اعام امور 
به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر بستر  تعیین  جاری 
تقاضا  مشاعی  مالکین  کلیه  از  لذا  می باشد  پرونده  وتکمیل  آب  امور 
از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن  دست  در  با  می شود 
بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور  گهی  آ انتشار  یخ  تار
ترمینال مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه مالکین  روبه روی 
منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی 
کلیه  بــرای  اعــامــی  یم  حر وبستر  نــبــوده   ) فــیــروزکــوه  آب  امــور   ( تــهــران 

مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ
مالک  ارجمندی     امیر  مرضیه  اینجانب  می رساند  اطــاع  به 

در  ــع  واقـ 104اصــلــی  سنگ  از  فــرعــی   571 ثبتی  پــاک  از  قسمتی 
بستر  تعیین  متقاضی  ارجمند  بخش  فیروزکوه-   نشانی  به  ارجمند  

وحسب  می باشم  الذکر  فوق  ثبتی  پاک  مجاورت  یا  داخل  در  یم  حر و 
آب فیروزکوه بر اساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر  اعام امور 
وتکمیل  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر
پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست 
گهی  آ انتشار  یخ  تار از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مــدارک  داشتن 
ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور 
ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عــدم  اســت  بدیهی  نمایند.  مراجعه 
آب  )امور  تهران  منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت 
الزم  مشاعی  مالکین  کلیه  برای  اعامی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه 

الرعایه می باشد .

گهی آ

از  قسمتی  مالک  دهینی     علی  اینجانب   می رساند  اطــاع  به 
به  فــیــروزکــوه     در  ــع  واق 98اصلی  سنگ    از  147فــرعــی  ثبتی  پــاک 

متقاضی  از    و  زرشـــک  منطقه  دهــیــن  ــای  ــت روس فــیــروزکــوه-  نشانی 
الذکر  فــوق  ثبتی  پــاک  ــاورت  ــج م یــا  داخـــل  در  یــم  حــر و  بستر  تعیین 
مقررات  و  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب  امور  اعام  وحسب  می باشم 
به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  حر و  بستر  تعیین  جاری 
تقاضا  مشاعی  مالکین  کلیه  از  لذا  می باشد  پرونده  تکمیل  و  آب  امور 
از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن  دست  در  با  می شود 
بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور  گهی  آ انتشار  یخ  تار
ترمینال مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه مالکین  روبه روی 
منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی 
کلیه  بــرای  اعــامــی  یم  حر وبستر  نــبــوده   ) فــیــروزکــوه  آب  )امـــور  تــهــران 

مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد.

گهی آ
از  قسمتی  مالک  صیاد  علیرضا  اینجانب   می رساند  اطاع  به 

به  بادرود    یه  قر در  واقع  سنگ96اصلی  از  فرعی  فاقد  ثبتی  پاک 
نشانی فیروزکوه-  روستای بادرود  منطقه لوار متقاضی تعیین بستر 

حسب  و  می باشم  الذکر  فوق  ثبتی  پاک  مجاورت  یا  داخل  در  یم  وحر
آب فیروزکوه بر اساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر  اعام امور 
وتکمیل  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر
پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست 
گهی  آ انتشار  یخ  تار از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مــدارک  داشتن 
ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور 
ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عــدم  اســت  بدیهی  نمایند.  مراجعه 
آب  )امور  تهران  منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت 
الزم  مشاعی  مالکین  کلیه  برای  اعامی  یم  حر وبستر  نبوده  فیروزکوه( 

الرعایه می باشد .

گهی آ
به اطاع می رساند اینجانب  چنگیز میرزایی مالک قسمتی از 

نشانی  به  سرانزا   در  واقع  145اصلی  سنگ    از  18فرعی  ثبتی  پاک 
داخل  در  یم  حر و  بستر  تعیین  متقاضی  سرانزا    روستای  فیروزکوه- 

آب  ــور  ام ــام  اع حسب  و  می باشم  الذکر  فــوق  ثبتی  پــاک  مــجــاورت  یا 
یم منوط  فیروزکوه بر اساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر و حر
آب و تکمیل پرونده می باشد  کلیه مالکین مشاعی به امور  به مراجعه 
تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک  کلیه مالکین مشاعی  لذا از 
آب فیروزکوه  گهی امور  آ یخ انتشار  مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تار
نمایند.  مراجعه  ترمینال  روی  روبــه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به 
فوق  مقرر  مهلت  ظــرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عــدم  اســت  بدیهی 
نبوده   ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی 

یم اعامی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد . وبستر حر

گهی آ
به اطاع می رساند اینجانب  ابوالفضل فیاضی مالک قسمتی 

از پاک ثبتی فاقد فرعی از سنگ   96اصلی واقع در فیروزکوه    به 
نشانی فیروزکوه- روستای بادرود منطقه لوار   متقاضی تعیین بستر 

حسب  و  می باشم  الذکر  فوق  ثبتی  پاک  مجاورت  یا  داخل  در  یم  وحر
تعیین بستر  آب فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری  اعام امور 
وتکمیل  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر
پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست 
گهی  آ انتشار  یخ  تار از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مــدارک  داشتن 
ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور 
ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عــدم  اســت  بدیهی  نمایند.  مراجعه 
آب  امور   ( تهران  منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت 
الزم  مشاعی  مالکین  کلیه  برای  اعامی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه 

الرعایه می باشد .

گهی آ

مالک  گلوچه  غمیلویی  محمد  اینجانب   می رساند  اطاع  به 
یه  قسمتی از پاک ثبتی فاقد فرعی از سنگ 96 اصلی واقع در قر

متقاضی  لوار  منطقه  بــادرود  روستای  فیروزکوه-   نشانی  به  ــادرود   ب
الذکر  فــوق  ثبتی  پــاک  ــاورت  ــج م یــا  داخـــل  در  یــم  حــر و  بستر  تعیین 
آب فیروزکوه بر اساس ضوابط و مقررات  می باشم و حسب اعام امور 
به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  حر و  بستر  تعیین  جاری 
تقاضا  مشاعی  مالکین  کلیه  از  لذا  می باشد  پرونده  تکمیل  و  آب  امور 
از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن  دست  در  با  می شود 
بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور  گهی  آ انتشار  یخ  تار
ترمینال مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه مالکین  روبه روی 
منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی 
کلیه  ــرای  ب اعــامــی  یم  حر بستر  و  نــبــوده   ) فــیــروزکــوه  آب  ــور  ام  ( تــهــران 

مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ
وعباس  عبدالحسین  ســروش   اینجانب   می رساند  اطاع  به 

وطنی   مالک قسمتی از پاک ثبتی 293 فرعی از سنگ  99 اصلی 
متقاضی  طارس   روستای  فیروزکوه-   نشانی  به  طارس  یه  قر در  واقع 

الذکر  فــوق  ثبتی  پــاک  ــاورت  ــج م یــا  داخـــل  در  یــم  حــر و  بستر  تعیین 
آب فیروزکوه بر اساس ضوابط و مقررات  می باشم و حسب اعام امور 
به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  حر و  بستر  تعیین  جاری 
تقاضا  مشاعی  مالکین  کلیه  از  لذا  می باشد  پرونده  تکمیل  و  آب  امور 
از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن  دست  در  با  می شود 
بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور  گهی  آ انتشار  یخ  تار
رو به روی ترمینال مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه مالکین 
منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی 
کلیه  بــرای  اعــامــی  یم  حر وبستر  نــبــوده   ) فــیــروزکــوه  آب  امــور   ( تــهــران 

مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ
ــا جــعــفــری    مالک  بــه اطـــاع مــی رســانــد ایــنــجــانــب  محمد رض

یک  سنگ    از  فرعی   1623 و   1634 و   2478 ثبتی  پاک  از  قسمتی 
مخابرات  شهرک  فــیــروزکــوه-  نشانی  به  فــیــروزکــوه     در  ــع  واق اصلی   1

فوق  ثبتی  پاک  مجاورت  یا  داخــل  در  یم  حر و  بستر  تعیین  متقاضی 
ضوابط  ــاس  اس بر  فیروزکوه  آب  ــور  ام ــام  اع حسب  و  می باشم  الذکر 
مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر بستر  تعیین  جــاری  ومقررات 
مالکین  کلیه  از  لــذا  می باشد  پــرونــده  تکمیل  و  آب  ــور  ام به  مشاعی 
مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف 
آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه  گهی امور  آ یخ انتشار  مدت 10 روز از تار
عدم  اســت  بدیهی  نمایند.  مراجعه  ترمینال  روی  ــه  روب بسیج،  بلوار 
مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت 
اعامی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  منطقه ای  آب 

برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ
ــد ایــنــجــانــب  ســیــد عــلــی مــشــهــدی  مالک  ــان ــی رس ــه اطـــاع م ب

در  ــع  واقـ 173اصـــلـــی  ــگ    ــن س از  ــی  ــرع 8ف ثبتی  پـــاک  از  قسمتی 
یم  فیروزکوه به نشانی فیروزکوه- عمارت متقاضی تعیین بستر وحر

اعام  حسب  و  می باشم  الذکر  فــوق  ثبتی  پــاک  مجاورت  یا  داخــل  در 
و  بستر  تعیین  جــاری  مقررات  و  ضوابط  اســاس  بر  فیروزکوه  آب  امــور 
وتکمیل  آب  امــور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  حر
پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست 
گهی  آ انتشار  یخ  تار از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مــدارک  داشتن 
ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور 
ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عــدم  اســت  بدیهی  نمایند.  مراجعه 
آب  امور   ( تهران  منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت 
کلیه مالکین مشاعی الزم  یم اعامی برای  فیروزکوه ( نبوده و بستر حر

الرعایه می باشد.

گهی آ

فیروزکوه  شهرستان  زیست  محیط  اداره  رئیس 
گذشته  روزهای  طی  کرد:  تصریح  خبر  این  اعالم  با 
در  فیروزکوه  شهرستان  حفاظت  یگان  مامورین 
حین گشت و کنترل مناطق موفق به دستگیری سه 
متخلفین  همچنین  و  پرنده  مجاز  غیر  صیاد  گروه 
دارای سالح غیر مجاز شدند که از متخلفین تعدادی 
سهره  قطعه   ۵۰ حدود  همچنین  و  قفس  و  دام 
مجاز  غیر  کمرشکن  سالح  قبضه  دو  همچنین  و 

کشف و ضبط گردید.
تاکید  ادامه  در  فرخی   داریوش  جام جم  گزارش  به 
بر  مبنی  مجوزی  گونه  هیچ  این که  به  توجه  با  کرد:: 
شکار و صید در استان تهران صادر نشده است از 
مشاهده  صورت  در  است  خواهشمند  شهروندان 

هرگونه تخلف موارد را با شماره ۰۲۱۷۶۴۴۲۱۲۵ اطالع 
رسانی نمائید. رئیس اداره محیط زیست شهرستان 
فیروزکوه همچنین در خصوص ثبت و ضبط تصاویر 
 
ً
اخیرا داشت:  بیان  شهرستان،  این  وحش  حیات 

مسئول سرمحیط بانی انزها با تهیه و نصب دوربین 
بشخور حیات وحش در پناهگاه 

ّ
تله ای در نزدیکی ا

عکس های  تهیه  به  موفق  ده  کاوه  وحش  حیات 
مخصوصأ  وحش  حیات  متفاوت  گونه های  از  عالی 
گونه  ارزش ترین  با  و  خاص ترین  از  یکی  که  پلنگ 
خاطرنشان  همچنین  فرخی  شد.  می باشد،  جانوری 
از سال  کاوه ده  پناهگاه حیات وحش  کرد: منطقه 
از  بعد  و  شد  اعالم  ممنوع  شکار  منطقه   ۱۳۷۰
 ۲۸ سال با تالش ها و زحمات زیادی 

ً
گذشت حدودا

 در سال ۱۳۹۸ با وسعت تقریبی ۷۶۹۰۰ هکتار 
ً
نهایتا

شورای عالی  در  وحش  حیات  پناهگاه  عنوان  به 
محیط زیست مصوب شد.

رئیس اداره محیط زیست فیروزکوه خبر داد:
دستگیری متخلفان و صیادان غیر مجاز پرنده در فیروزکوه
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نتــــــــــوان نــــــرم نمودش به سخن 
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امام خمینی )ره(

آبفا شهرستان فیروزکوه در گفتگو با جام  علی اصغر آخوند بابا رئیس اداره 
بیان  و  کرد  گذشته اشاره  اداره طی ماه های  این  اقدامات  به مهم ترین  جم 
ح آبرسانی به ۱۵ روستای فیروزکوه در حال انجام است که تاکنون  داشت: طر
ح در روستاهای طرود،سرانزا و السم چشمه افتتاح و به بهره برداری  این طر
بهره مند  شرب  آب  نعمت  از  نیز  دیگر  روستای   ۵ شهریور  تاپایان  و  رسید 

خواهند شد.
ح خط انتقال آب به مخزن شهید پاک به طول ۱۱۰۰  وی افزود:  در اجرای این طر
متر با لوله چدن داکتیل قطر ۲۰۰ میلیمتر با فشار کار ۲۵ بار   به شهر فیروزکوه 

نیز اختصاص داده شد .
آبرسانی به ۱۵ روستا شهرستان  کنار  در  با اعالم این که   این مقام مسئول 
و  آبــاد  امین  و  مهاباد  و  آبــاد  ح  ،فــر آبــاد  جلیل  روستاهای  به  آبرسانی  ح  طــر
آبرسانی به روستای کبوتر دره نیز در حال انجام است خاطر  مطالعات برای 
، ۱۸۰۰ متر  آباد  آب در روستای جلیل  باتوجه به نبود تاسیسات  نشان کرد: 
خط انتقال آب به مخزن در حال اجراست خاکبرداری و بتن ریزی مخزن  انجام 

شده و پیمانکار مشغول انجام پروژه می باشد.
پلی  لوله  و هــزار متر  آبــاد چــاه حفر  ح  فــر روســتــای  در  ــه داد:  ادام بابا  آخوند 
ح افق ۱۵  در اجرای این طر وی تاکید کرد:  اتیلن با فشار کار ۱۰ بار اجرا شده 
ساله دیده شد به طوری که لوله موجود با فشار کار ۱۰ بار به فشار کار ۱۶ بار 
آبفا فیروزکوه با تاکید بر این که لوله خط انتقال تقویت  ارتقاء یافت  رئیس 
آباد و مهاباد مورد استفاده قرار  ح  شده و در مسیر آبرسانی به دو روستا فر
می گیرد یادآور شد:  با انجام این پروژه روستای مهاباد نیز از نعمت آب شرب 

بهره مند خواهد شد. 
با اجرای  آبی در  روستای حصاربن گفت:  با اشاره به مشکل کم  بابا  آخوند 
کار ۱۶ و ۲۵ بار مشکل این روستا  با قطر۱۱۰ میلیمتر با فشار  ۱۸۰۰ متر لوله 

نیز رفع شد.
همچنین مجوز حفر چاه نیز برای روستای حصاربن گرفته شد. وی با اشاره 

به دیگر اقدامات اداره آبفا شهرستان فیروزکوه عنوان کرد:
)در  دهــگــردان  روستای  مترمکعبی   ۲۰۰ مخزن  ساخت  اجــرای   

مرحله خاکبرداری و اجرای فنداسیون( 
 چاه در منطقه موین روستای سیمین دشت

کل  مخازن  آنالین   مشاهده  منظور  به  سنج  سطح  نصب   
روستاهای تحت پوشش

  اجرای ۱۵ کیلومتر خط انتقال آب به روستای 
ایستگاه پمپاژ  آباد و ساخت مخازن  امین 

بین راهی
 تعویض پمپ های چاه ۵،۶ وایستگاه 

شهید  مخزن  به  امــداد  پست  پمپاژ 
پاک

پمپ   تــقــویــت  و  تــعــویــض   
روستاهای حصاربن،سیمین  

ــاه  ــگ ــت ــس ــاالن)ای ــت ــت،ک دش
) میانی وپمپاژ

  تعویض  و تقویت پمپ روستای بادرود 
 اصالح شبکه به طول ۴۰۰ متر در روستای انزها

 تعویض خط انتقال آب روستای نام آور از ۷۵ میلیمتر به قطر ۱۱۰ بطول ۳۰۰ 
متر و تقویت پمپ و تعویض تابلوی برق این روستا

 نصب دوزینگ پمپ تزریق کلر و آب ژاول برای کنترل کیفی آب روستاهای 
شهرستان

 تعویض لوله های فرسوده کوچه کتابخانه و راه آهن
 تعویض لوله آب ده  و پمپ در روستای دهگردان

 وارد مدار کردن مخزن هوایی شماره ۲ منطقه دشت ناصر
 راه اندازی مجدد چاه شماره ۸ منطقه دشت ناصر

 تعویض پمپ سانتریفیوژ ایستگاه پمپاژه مخزن کوهسار جهت جلوگیری 
از قطعی آب و افزایش دبی آب مصرفی 

 نصب فشارشکن در روستاهای کتاالن و سیمین دشت و طارس
 نصب شیر فشارشکن محدوده شهرک ایثار

 ساخت حوضچه در منطقه سیاده
 اجرای و بازسازی ۱۵۰۰ متر خط انتقال چشمه به روستای پیرده

 آبرسانی تانکری به روستاهای غیر تحویلی در محدوده شهرستان 
 از دیگر اقدامات انجام شده توسط اداره آبفا شهرستان می باشد.  این مقام  
ح فاضالب شهر فیروزکوه اشاره کرد و گفت:  مسئول در ادامه به اجرای طر
ح از محدوده شهرک ایثار آغاز شده و از محل اعتبارات جاری شرکت  این طر
آخوند بابا ادامه داد: برای اجرای  آب و فاضالب استان در حال انجام است 
و  است  شده  پیش بینی  اعتبار  تومان  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۷ پــروژه  این 

قراداد ۸ کیلومتری با پیمانکار منعقد شده است. 
به عهده شهرداری می باشد  آب های سطحی  آوری  این که جمع  بیان  با  وی 
نماینده  نژاد  به همت دکتر رسولی  ح  این طر کرد: خوشبختانه  خاطرنشان 
ح ملی شده  مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی تبدیل به طر

و ردیف اعتباری گرفته است.
تامین  با  ح  این طر اجــرای  کــرد:  امــیــدواری  ابــراز  آبفا فیروزکوه  رئیس 
اعتبارات مورد نیاز در دولت جدید  با سرعت بیشتری انجام خواهد 
شد. آخوند بابا در ادامه با اشاره به اهداف و سایر برنامه های این 
آب  تامین  و  فــرســوده  شبکه  اصــالح  پیگیری  کــرد:  تصریح  اداره 
ح فاضالب شهری فیروزکوه  مورد نیاز روستاها و ادامه اجرای طر
جاری  سال  در  دستگاه  این  برنامه  مهم ترین  از 
خواهد بود. وی در پایان از همکاری و همراهی  
دکتر سید احمد رسولی نژاد نماینده مردم 
شــورای  مجلس  در  فیروزکوه  و  دماوند 
اسالمی، فرماندار و سایر دستگاه های 
با  کــه  خــدمــات رســان شهرستان 
تعامل و همدلی سبب پیشبرد 
آب و  اداره  برنامه ها و اهداف 
شدند  شهرستان  فــاضــالب 

تشکر و قدردانی نمود. 

ین اقدامات اداره آب و فاضاب شهرستان فیروزکوه مهم تر

شهردار فیروزکوه در اولین روز هفته دولت 
از راه انــدازی سیستم هوشمند و یکپارچه 
شهرسازی در شهرداری فیروزکوه خبر داد 
و گفت: برابر تکالیف قانونی و پیگیری های 
مهندسی  نظام  و  تهران  استانداری  مکرر 
هوشمندسازی،  منظور  به  و  ساختمان 
هرگونه  از  جلوگیری  و  بروکراسی  کاهش 
پرونده های  در  احتمالی  استفاده  ســوء 
مستحدثات  نــوســازی  و  ســـاز  و  ســاخــت 
هوشمند  یکپارچه  سیستم  شهروندان، 
ــروزکــــوه به  ــ ــی ــرداری فــ ــ ــهـ ــ ــازی شـ ــرسـ ــهـ شـ

بهره برداری رسید.
به گزارش جام جم جعفر پرج با بیان این که 
مدیریت شهری فیروزکوه با اشاره به اجرای 

طــرح مــذکــور از ۲۳ مـــرداد امــســال، گفت: 
شـــهـــرداری،  شــهــرســازی  جــامــع  سیستم 
ــای  ــده ــن ــرآی ف کـــه  دارد  را  قــابــلــیــت  ایــــن 
ثبت درخــواســت شــهــرســازی و دریــافــت 
پاسخ های مربوطه به صورت الکترونیکی 

انجام شود.
ــه فـــرآیـــنـــد ثبت  ــا اشــــــاره بـ ــرج بـ ــ جــعــفــر پ
درخواست ها و امورات استعالمات پرونده 
ح  حوزه شهرسازی، اظهار داشت: این طر
همانند سایر شهرداری های سطح استان، 
اکنون در شهرداری فیروزکوه اجرا می شود 
به  می توانند  کــار  ایــن  ــرای  ب شهروندان  و 

دفتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
شــــــهــــــردار فـــــیـــــروزکـــــوه افــــــــــزود طــبــق 

هماهنگی های به عمل آمده و ویژگی های 
نرم افزار امکان ثبت حضوری درخواست ها 
شــهــرداری   در  شــهــرســازی  استعالمات  و 
ـــــدارد، افـــــــزود: وقـــتـــی شــهــرونــد  ــ ــود ن ــ وجـ
درخواست را در سامانه پیشخوان دولت 
ثــبــت کــنــد ایـــن درخـــواســـت بــه سیستم 
منتقل  شــهــرداری  یکپارچه  اتوماسیون 
شده و بر حسب نوع درخواست، پرونده 
برای بازدید و طی ادامه مراحل در دستور 
کار حوزه شهرسازی شهرداری قرار می گیرد.

به  فرآیندها  تمام  ایــن کــه  بــر  تأکید  بــا  وی 
می شود،  اعــالم  مالک  به  پیامکی  صــورت 
اقدامات قبلی،  به  با توجه  اظهار داشــت: 
فیش عوارض می تواند از طریق درگاه های 

پرداخت  الکترونیکی  صـــورت  بــه  بانکی، 
شود. جعفر پرج با اشاره به این که بیش از 
۸۰ درصد مراجعه شهروندان به شهرداری 
ــربـــوط مــی شــود،  ــور شـــهـــرســـازی مـ ــ بـــه امـ
ــن فرآیندها  اضــافــه کـــرد: بـــرای کــاهــش ای
متعددی  نشست های  گذشته  ســال  در 
ــا کــارشــنــاســان حـــوزه فــنــاوری اطــالعــات  ب
ساختمان  مهندسی  نــظــام  اســتــانــداری، 
و ســازمــان هــای ذیــربــط داشــتــیــم، یکی از 
ویــژگــی هــای ایــن ســامــانــه ارســـال دستور 
نقشه و امورات مربوط به نظام مهندسی 
به صورت الکترونیکی است که آن هم به 

سیستم اتوماسیون متصل شده است.
اقــدام،  ایــن  با  فیروزکوه  شهردار  گفته  به 

مــتــعــدد  ــای  ــ ــده ــ آم و  رفــــت  از  بـــســـیـــاری 
شهروندان به شهرداری و نظام مهندسی 
امــورات  انجام  کــرده و فرآیند  کاهش پیدا 
و زمــان اقــدامــات به صــورت شفاف قابل 

مشاهده و پیگیری است.

پرج در پایان گفت : کلیه موارد مربوط به 
ــدم خــالف،  ــه، گــواهــی ع ــروان ــت پ ــواس درخ
ــار و اســتــعــالمــات بــانــکــی، دفــاتــر  ــان کـ ــای پ
دفتر  به   … و  مسکن  بنیاد  رسمی،  اسناد 

پیشخوان دولت واگذار شده است.

، فرمانده  مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه فیروزکوه با حضور سردار احمد ذوالقدر
شهرستان  جمعه  امام  حیدری،  االسالم  حجت  تهران،  استان  سیدالشهداء  سپاه 
سرگرد  فیروزکوه،  سپاه  سابق  فرمانده  متولی،  درویش  غالمعلی  سرهنگ  فیروزکوه، 
محمد حیدری منش، فرمانده سپاه فیروزکوه و اعضای شورای تامین این شهرستان 

در سالن شهید آوینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه برگزار شد.
، فرمانده سپاه سیدالشهداء استان تهران، تصریح  در این مراسم سردار احمد ذوالقدر
کرد: طبق گفته امام مردم ما از مردم دوران پیامبر اسالم در دوران حجاز بهتر هستند   
؛خدامیداند بیش از ۴۲ سال است این انقالب در مقابل جمیع دشمنی هایی که در حق  
امیرالمومنین و رسول خدا تا امام رضا)ع( بود، مقابله کند؛ این مقاومت برای حفاظت 
و صدور انقالب بود، ما در جنگ انقالب را صادر کردیم و شاید آن زمان متوجه این امر 

نبودیم.
وی همچنین اشاره داشت: در ۴۲ سال بیش از ۴۲ توطئه بزرگ و سنگین برای انقالب 
برنامه ریزی شد؛ در دنیا هیچ ملت و حکومتی نیست که یکی از این توطئه ها را تحمل 
کند؛ سر ناوگان های آمریکایی به سمت هر کشوری می رفت نظام سیاسی آن کشور بهم 
می ریخت و امروز اضمحالل آمریکا را شاهد هستیم و به شکست در مقابل جمهوری 

اسالمی و  تفکر انقالب اسالمی اذعان دارند.
از  بگردید ممکن است  آفریقا  تا  آمریکای جنوبی  از  امروز  بیان داشت:  سردار ذوالقدر 

شما به عنوان کمک استمداد بخواهند و این استمداد از تفکر و اندیشه بسیج است؛ 
با  امام  را  اندیشه  این  کردند،  مقاومت  درست  اندیشه  و  تفکر  با  سوریه  در  روستا  دو 

تاسیس بسیج بنیان نهاد؛ این اندیشه جاوید و ماندگار است.
فرمانده سپاه سیدالشهداء استان تهران اذعان کرد: در جنگ شنیدم نیروهای عراقی 
هم  باز  می کشیم  چه  هر  آمدند،  دارند  سربند  که  کسانی  می گفتند  سیم  بی  پشت  در 

قیمت  ریال  ده  سربندها  این  آمدند،  پیشرفته  سالح های  با  کسانی  نگفتند  هستند؛ 
داشت ولی نوشته های روی آن موتور محرک نیروهای ما بود؛ این اندیشه امثال شیخ 
زکی را تربیت می کند که می گوید ما میلیون ها جان داریم؛ کسانی که با ما امروز مبارزه 

می کنند تمام توان نظامی خود گذاشتند و در مقابل این اندیشه شکست خوردند.
سردار ذوالقدر با اشاره به جنگ اقتصادی دنیا علیه ایران، خاطر نشان کرد: آخرین حربه 
دشمن تحریم اقتصادی است، امام فرمود ما را از تحریم نترسانید، ما فرزند رمضانیم؛ 
شهدای ما قرآن ناطق هستند، حضرت آقا از شهید حججی به نام حجت نام برد؛ شهید 

حججی در دوران تهاجم فرهنگی تربیت یافت.
 ۱۴۰۰ انتخابات سال  برای  کرد: دنیا  تاکید   ۱۴۰۰ انتخابات  با اشاره به حضور مردم در  وی 
تالش فراوانی کرد، واهلل دشمن از مسجد، نماز جماعت، وحدت، همدلی و از اندیشه 
که  دارد  اختیار  در  دارد  نیاز  نظامی  دفاع  برای  آنچه  هر  اسالمی  جمهوری  می ترسد؛  ما 
امروز  است؛  آماده  سپاه  باشد  جنگ  حوزه ای  هر  در  است؛  بومی  تجهیزات  این  همه 
یک وظیفه سپاه در مقابله با کروناست، دومین وظیفه ما محرومیت زدایی است؛ ما 

وظایف امنیتی هم داریم ولی اولویت های دیگر نیز پیگیری می شود
غالمعلی  پاسدار  سرهنگ  زحمات  و  تالش ها  از  مراسم  این  پایان  در  است:  گفتنی 
جدید  فرمانده  عنوان  به  منش  حیدری  محمد  پاسدار  سرگرد  و  تقدیر  متولی  درویش 

سپاه ناحیه مقاوت معرفی و منصوب شد.

مراسم تکریم و معارفه فرمانده  جدید سپاه فیروزکوه
با حضور مسئوالن شهرستان صورت گرفت؛

امام جمعه فیروزکوه:
از نیروهــای جــوان متعهــد و 
ادارات  در  بومــی  متخصــص 

بیشتر استفاده شود

خطبه های  در  فیروزکوه  شهرستان  جمعه  امام 
عبادی_سیاسی نمازجمعه این هفته شهرستان 
مردم  با  باید  کارمندان،  و  مسئوالن  گفت: 
محترمانه برخورد کنند و برای رفع مشکالت مردم 

تالش  کنند.
گزارش جام جم حجت االسالم حیدری تصریح  به 
عیار  تمام  الگوی  باهنری  و  رجایی  شهیدان  کرد: 
خاطر  فیروزکوه  جمعه  امام  هستند.  دولتمردان 
اخالص  رجایی،  شهید  ماندگاری  راز  کرد:  نشان 
از تکلفات،  برای خدا، ساده زیستی و دوری  کار  و 
شبانه  و  جهادی  کار  عمل،  و  گفتار  در  صداقت 
روزی، ارتباط صمیمی و دلسوزانه با مردم و پیروی 
از والیت است. وی افزود: شهید رجایی در جواب 
پاسخ  گفت،  نباشی”  “خسته  ایشان  به  که  کسی 
داد “کسی که برای خدا کار کند، خسته نمی شود”.
حجت االسالم حیدری اظهار داشت: اگر مسئوالن 
در  مردم  باشند،  صادق  و  زیست  ساده  مردمی، 
نماز  کرد.خطیب  خواهند  همراهی  مشکالت 
نیروهای  از  استفاده  به  اشاره  با  فیروزکوه  جمعه 
ادارات  در  بومی  متخصص  و  متعهد  جوان 
شهرستان عنوان کرد: انتظار مردم عزیز فیروزکوه 
این است که از نیروهای جوان متعهد و متخصص 

بومی در ادارات بیشتر استفاده شود.
وی خاطر نشان کرد: برای استفاده بهتر از نیروهای 
کارآمد بومی، یک بانک اطالعاتی با کمک دلسوزان 

و پیشکسوتان تشکیل شود.
در  مردمی،  دولت  گفت:  حیدری  االسالم  حجت 
صورتی موفق خواهد شد که مردم در کنار دولت، 

همراه و مطالبه گر باشند..

خبر

راه اندازی سیستم هوشمند شهرسازی در شهرداری فیروزکوه 
شهردار فیروزکوه اعالم کرد:

ید فروش و کلیه امور ملکی، ساخت صفر تاصد  خر

ساختمان بازسازی تعمیرات انجام کلیه امور ملکی

تماس:
۰9۱۰536727۰ -  ۰9۱۰55۸3776  

آدرس میدان سپاه اول جاده قدیم جنب نانوایی تافتون

در پاساژ تجاری اداری

پیشنهاد ویژه برای اطباء وکا و دفاتر اداریپیشنهاد ویژه برای اطباء وکا و دفاتر اداری

تلفن: تلفن: ۰9۱2۴۴۸۱۴66۰9۱2۴۴۸۱۴66

فــــروشفــــروش
 واحد  واحد 7۱7۱ متر سند اداری نوساز متر سند اداری نوساز

مشاوره اماک
مشاوره اماک

 و گروه پیمانکاری رایکا

 و گروه پیمانکاری رایکا


