سرپرســت فرمانداری فیروزکوه:

حرکت در مسیر قانون و پاکدستی سر لوحه کار شوراها باشد
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منبع:روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه

امام جمعه فیروزکوه گفت :هر جایی فضای
همدلی ،وحدت و فضای صمیمی میان آحاد مردم
و مسئوالن ما برقرار باشد ،در این فضا میتوان اقدامات
بزرگی انجام داد.
به گزارش جام جم حجت االسالم محمد حیدری درباره تهیه
دستگاه سی تی اسکن گفت :الحمدهلل در ایام والدت با
سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار ،شاهد این بودیم
که یکی از خالءهای موجود در بخش درمان شهرستان
فیروزکوه مرتفع و دستگاه سی تی اسکنی که مطالبه
شهروندان و نیاز شهرستان بود تامین شد.

با حضور جمعی از مسئوالن؛
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

مدیر اداره جهاد کشاورزی فیروزکوه اعالم کرد؛

اختصاص جو برای گوسفند داران فیروزکوه
رضا فرازی ،مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه گفت :با پیگیریهای ویژه
صورت گرفته توسط نماینده محترم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه سهمیه
ویژه  ۲۵۰تن جو برای شهرستانهای فیروزکوه و دماوند تخصیص داده شد که از
این مقدار  ۱۸۰تن به شهرستان فیروزکوه و  ۷۰تن به شهرستان دماوند اختصاص

ً
یافت .به گزارش جام جم این سهمیه جو صرفا به گوسفندداران دارای هویت یعنی
اشخاصی که گوسفند خود را پالک گذاری کردند و تائیدیه دامداری بودن را دارند تعلق
میگیرد.ایننهادهتوسطاتحادیهعشایریخریداریخواهدشدودر شهرستانبین
گوسفندداران دلسوز و زحمتکش دارای هویت دامی ثبت شده در سامانه هویت

خبر

مدیر منطقه برق فیروزکوه:

امامجمعه فیروزکوه:

تهیه دستگاه سی تی اسکن
یکیاز خالءهایدرمانیرارفع کرد

امام جمعه فیروزکوه گفت :هر جایی فضای
همدلی ،وحدت و فضای صمیمی میان آحاد مردم
و مسئوالن ما برقرار باشد ،در این فضا میتوان
اقدامات بزرگی انجام داد.
به گزارش جام جم حجت االسالم محمد حیدری
درباره تهیه دستگاه سی تی اسکن گفت :الحمدهلل
در ایام والدت با سعادت حضرت زینب (س) و
روز پرستار ،شاهد این بودیم که یکی از خالءهای
موجود در بخش درمان شهرستان فیروزکوه مرتفع
و دستگاه سی تی اسکنی که مطالبه شهروندان و
نیاز شهرستان بود تامین شد.
وی تصریح کرد :بنده از زحمات و پیگیریهای همه
عزیزان بویژه نماینده محترم مردم شهرستانهای
فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسالمی،
سرپرست شبکه بهداشت و درمان و ریاست
بیمارستان امام خمینی (ره) ،شورای خیرین سالمت
و همچنین از مشارکت پر رنگ هیئات مذهبی
شهرستان و همه خیرینی که به نحوی در تهیه
دستگاه سی تی اسکن کمک کردند صمیمانه
قدردانی میکنم .نماینده ولی فقیه در شهرستان
فیروزکوه ،در ادامه خاطرنشان کرد :حضور مردم در
صحنه،همدلی،صمیمیتووحدتمیان آحادمردم
و مسئوالن ،رمز موفقیت و پیشرفت شهرستان
است  .وی در پایان اظهار داشت :شیطان و شیطان
صفتان تالش میکنند با اختالف افکنی ،مانع رشد و
پیشرفتشوند،بنابرایندر مسیر تعالیشهرستان
و خدمت خالصانه به مردم ،باید از هرگونه اختالف
ب کرد.
بشدت اجتنا 

دام توزیع خواهد شد .وی گفت ۲۲۰ :تن نهاده جو خریداری شده بزودی در اختیار
دامداران فیروزکوه قرار خواهد گرفت .در این روزها به دلیل کمبود نهاده دامی در
کشور برخی دامداران با مشکالتی مواجه بودند که با اقدامات انجام شده این کمبود
برطرف شد و در روزهای آتی نیز  ۲۲۰تن جو خریداری شده وارد فیروزکوه خواهد شد.

شبکه برق رسانی فیروزکوه اصالح و بهینه سازی شد

اسداهلل احمدیان ،مدیر منطقه برق فیروزکوه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار جامجم از
اجرای  ۹۰درصدی اصالح و بهینهسازی شبکه برق شهرستان فیروزکوه خبر داد و اظهار کرد:
در سال گذشته برنامه اصالح و بهینهسازی شبکه برق در دستور کار این اداره خدماتی قرار
گرفت که برحسب آن شبکه کابل خود نگهدار جایگزین شبکه کابل سیمی شد.
وی افزود :این طرح با  ۵۰میلیارد ریال اعتبار در اکثر مناطق شهرستان اجرایی شد و در آینده
نزدیک در چند روستای باقی مانده نیز اجرایی میشود .این مقام مسئول با اشاره به مزایای
اجرای این طرح عنوان کرد :جلوگیری از سرقت کابل برق ،عدم نیاز به شاخهزنی ،اصالح مجدد
انشعابات ،افزایش میزان نگهداری لوازم برقی و در نهایت حفظ اموال بیتالمال از مهمترین
دستاوردهای اجرای این مهم در شهرستان بوده است.احمدیان اجرای اصالح شبکه ۲۰
کیلو ولت بر مبنای خط گرم را از دیگر اقدامات این ارگان برشمرد و گفت :با همکاری عوامل

خدمات فنی اداره برق استان تهران اصالح  ۶۰درصد شبکه بر مبنای خط گرم شهرستان
اجرایی شد .وی اظهار امیدواری کرد :با عقد قرارداد  ۱میلیارد ریالی با پیمانکار خط گرم  ،اجرای
 ۲۰درصد دیگر این پروژه تا پایان سال جاری انجام میشود .مدیر برق منطقهای فیروزکوه در
ادامه به اجرای کامل طرح برق رسانی به روستای سرخدشت با  ۱۴میلیارد ریال اعتبار اشاره کرد
و یادآور شد :فاز اول اجرای این طرح در اواخر سال ۹۷باخط فشار قوی  ۲۰کیلو ولت برای معابر
اصلی اجرایی شد و در فاز دوم معابر فرعی این روستا برق رسانی شد.
احمدیان از پیگیری اجرای پروژه احداث پست  ۶۳کیلو ولت شهرک صنعتی امیریه خبر داد
و خاطرنشان کرد :با پیگیری دکتر رسولی نژاد نماینده محترم مردم شهرستانهای دماوند
و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی تاکنون  ۲هزار میلیارد ریال از مجموع اعتبارات مورد
نیاز برای اجرای این طرح از طریق وزارت نیرو تامین شد و امید میرود با تامین اعتبارات مورد
نیاز اجرای این مهم در سال آتی تحقق یابد .مدیر منطقه برق فیروزکوه از رایگان شدن برق
مشترکان کم مصرف در قالب طرح امید خبر داد و اعالم کرد :در طرح برق امید مشترکان برق
خانگی به سه دسته کم مصرف،خوش مصرف و پرمصرف تقسیم میشوند و برق مصرفی
مشترکانی که در طول یک ماه کمتر از  ۸۰کیلو وات در ایام غیر گرم و  ۱۰۰کیلو وات در ایام گرم
سال مصرف کنند رایگان میشود.احمدیان ادامه داد :مشترکان کم مصرف که طیف وسیعی
از مشترکان برق را تشکیل میدهند به هر میزان که مصرفشان را کاهش دهند به همان
میزان مورد حمایت صنعت برق قرار میگیرند .وی بر لزوم تغییر رویه مصرف برق مشترکان
پرمصرف تاکید کرد و گفت :این دسته از مشترکان باید با برنامه ریزی درست میزان مصرف
خود را کاهش دهند در غیر این صورت جریمه خواهند شد .این مقام مسئول در ادامه به

ارائه خدمات شرکت توزیع برق به صورت غیر حضوری اشاره کرد و بیان داشت :به دنبال
اجرای طرح قبض سبز تمام قبوض کاغذی حذف و هیچگونه قبضی برای مشترکان صادر
نخواهد شد .وی با اشاره به مزایای خدمات غیرحضوری مشترکان خاطرنشان کرد :اجرای این
طرح در راستای حفظ محیط زیست ،افزایش کیفیت ارائه خدمات ،صرفه جویی در هزینه و
زمان انجام میشود.
احمدیان با اعالم اینکه طی کمتر از دو ماه آینده تمام چاپگرهای قبوض کاغذی از مدار خارج
خواهند شد تصریح کرد :با توجه به دستورالعملهای ابالغی ،اداره برق منطقهای فیروزکوه
به دنبال رفع نواقص و ایرادات طرح قبض سبز خواهد بود تا این مهم به بهترین شکل در
این شهرستان اجرایی گردد .وی طرح اپلیکیشن برق من را در راستای خدمات غیرحضوری
و الکترونیکی مشترکان دانست و اعالم کرد :شهروندان میتوانند با نصب این اپلیکیشن
از خدماتی نظیر مشاهده آخرین قبض پرداخت ،مشاهده سابقه مصرف،خوداظهاری قرائت
کنتور ،بررسی صورتحساب ،درخواست انشعاب جدید ،درخواست تفکیک یا انجام انشعاب،
قطع و وصل مجدد انشعاب ،تغییر تعرفه و درخواست اصالح نام و دیگر خدمات بهرهمند
شوند.
مدیر منطقه برق فیروزکوه در پایان با اشاره به دیگر اقدامات مهم این ارگان خدماتی در
شهرستان عنوان کرد :اسکن الکترونیکی مشترکان ،نصب  ۳۲دوربین مداربسته و دیگر
تجهیزات حفاظتی در این اداره با  ۲میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان اعتبار ،جذب  ۱۳۰میلیارد ریال
اعتبار توسط بخش فنی مهندسی اداره برق در سال ۹۸و همچنین اخذ رتبه وصول مطالبات
در استان از دیگر اقدامات شرکت برق منطقهای فیروزکوه طی یک سال گذشته بوده است.

مبادله صورتجلسه فاز اول آماده سازی سایت مسکن مهر دشت ناصر
در جلسهای با حضور شهردار فیروزکوه
و مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران،
صورتجلسه فاز اول آماده سازی سایت
مسکن مهر دشت ناصر (شهرک آل یاسین)
رسما مبادله و به شهرداری فیروزکوه ابالغ شد.
به گزارش جام جم این امر طبق موارد
صورتجلسه تنظیمی مورخ دوم شهریور
 ۹۸مبنی بر واگذاری اراضی با کاربری تجاری
واقع در سایت مسکن مهر به شهرداری و
انجام عملیات عمرانی آماده سازی سایت با
اولویتبندی انجام شده ،صورت گرفت.

* تالش گروه های اجرایی برای رفع آبگرفتگی و
انسداد معبر در منطقه کوهسار
گروه های خدمات شهری و اجرایی شهرداری
با تالشی بی وقفه به رفع گرفتگی و انسداد
معبر در زیرگذر ورودی منطقه کوهسار
فیروزکوه پرداختند .مدیریت خدمات شهری
با به کارگیری تمام توان و امکانات خود
تالش دارد در روزهای بارندگی و بارش برف
از بروز هر گونه آبگرفتگی ،لغزندگی و اخالل
در تردد وسائط نقلیه و شهروندان جلوگیری
نماید.

* اموال عمومی شهر متعلق به شهروندان است
روابط عمومی شهرداری با صدور اطالعیهای
از عموم مردم خواست با شهرداری در حفظ
و نگهداری از اموال عمومی شهر همچون
وسایل بازی پارکها ،سیستم روشنایی معابر،
دریچه کانالها و نظافت معابر و فضاهای
عمومی مورد استفاده از قبیل خیابانها،
کوچهها ،پارکها و ...نهایت همکاری و دقت را
به عمل آورند و شهرداری را در این مهم یاری
رسانده و از تخریب این محلها خودداری
نمایند .همچنین در این اطالعیه آمده است

در صورت مشاهده هر گونه تخریب و سرقت
اموال عمومی توسط فرد یا افراد ،مراتب را برای
پیگیری حقوقی موضوع به شهرداری با شماره
تماس  02176442114یا  137در میان بگذارند.
نتیجه این همکاری و همیاری چیزی نیست جز
امکان مصرف درآمدهای شهرداری در عمران و
آبادی هرچه بیشتر شهر فیروزکوه و حفظ اموال
عمومی شهر و جلوگیری از صرف هزینههای
مضاعف برای ترمیم یا ایجاد فضای عمومی که
از بین رفته است .شهرخوب ،تجلی گاه رفتار
شهروندان است.
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رئیس هیات فوتبال فیروزکوه خبر داد؛

«پدیده سازان» در مرحله دوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور
رئیس هیات فوتبال شهرستان فیروزکوه از حضور تیم پدیده سازان فیروزکوه در
مرحله دوم لیگ دسته دوم فوتسال کشور خبر داد.
به گزارش جام جم حسن نام آور در این خصوص در جمع خبرنگاران تصریح کرد :تیم
فوتسال پدیده سازان ،نماینده شایسته فوتسال استان تهران در گروه دوم این

طی مراسمی با حضور شکراهلل حسن بیگی ،معاون سیاسی و
اجتماعی استانداری تهران ،سید احمد رسولی نژاد ،نماینده مردم
فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسالمی ،حجتاالسالم
حیدری ،امام جمعه شهرستان ،بخشداران و شهرداران ،اعضای
شورای تامین و برخی از روسای ادارات شهرستان در محل
فرمانداری ،آئین تکریم و معارفه فرماندار فیروزکوه برگزار شد.
به گزارش جام جم در این مراسم حسن بیگی ،معاون سیاسی،
اجتماعی استانداری تهران با قدردانی از خدمات و تالشهای
مهدی یوسفی جمارانی ،ابوالقاسم مهری را به عنوان سرپرست
فرمانداری فیروزکوه معرفی کرد.
وی دراین نشست تامین امنیت شهرستان را مهمترین وظیفه
فرماندار برشمرد و تاکید کرد :اگر امنیت در جامعه نباشد
سرمایهگذاری در هیچ حوزهای مثمرثمر نخواهد بود.
این مقام مسئول ادامه داد :با توجه به شرایط حساس کشور که
مردم درگیر ویروس کرونا و تحریمهای ظالمانه هستند رسیدگی
به معیشت مردم ،کنترل بازار و نظارت بر قیمتها باید دراولویت
کاری فرماندار قرار گیرد.
حسن بیگی همچنین خواستار پیگیری اجرای مصوبات ستاد
ملی مبارزه با کرونا ،پیگیری اجرای درست طرح شهید سلیمانی،
برخورد با کمکاریها در ادارات و ارگانها و غافل نشدن از کار
فرهنگی از سوی نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه
شد.
وی در ادامه با اشاره به انتخابات پیش رو خاطرنشان کرد :استان
تهران در سال  ۱۴۰۰برگزار کننده  ۴انتخابات در حوزه انتخابیه
تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس است.
معاون استاندار افزود :عالوه بر برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری و شوراهای اسالمی ،انتخابات میان دورهای مجلس
شورای اسالمی و خبرگان رهبری نیز در این حوزههای انتخابیه
برگزار خواهد شد.
حسن بیگی قانونگرایی و بی طرفی را از اصلی ترین وظایف
برگزارکنندگان این انتخابات برشمرد و اذعان کرد :در انتخابات
سال گذشته حتی یک صندوق اخذ رای در استان تهران به دلیل
تخلف باطل نشد و با وجود برخی مشکالت در برگزاری انتخابات
استان خوشبختانه در انتخابات سال گذشته شاهد برگزاری
انتخابات منظم در استان بودیم و در رده دوم کشور قرار گرفتیم.
وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی مناسب برای برگزاری هرچه
باشکوه تر انتخابات در سال آینده تصریح کرد :باید ارکان اساسی
مشارکت ،رقابت و امنیت را سرلوحه کاری خود قرار دهیم و با
هدف گذاری مناسب برای حضور حداکثری مردم درانتخابات
تالش کنیم.

مسابقات در کنار تیمهای آروین قال ماکو ،جنرال ویند سقز ،سبحان فلز گرمسار،
دلسوختگان اهل بیت قم و آیندگان بندرعباس قرار گرفت.
وی در ادامه افزود :در مسابقات دور رفت که به میزبانی آیندگان بندرعباس از تاریخ
 ۲۹آذر لغایت  ۳دی در سالن فجر بندرعباس برگزارشد ،تیم پدیده سازان فیروزکوه با

کسب  ۹امتیاز به همراه تیم سبحان فلز گرمسار در صدر این گروه قرار گرفتند.
نام آور تاکید کرد :بازیهای برگشت از تاریخ  ۱۳لغایت  ۱۸دی به میزبانی گرمسار
برگزار میگردد و دو تیم برتر این گروه مستقیم به لیگ دسته یک کشور راه پیدا
خواهند کرد.

با رایزنیهای صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی و جهاد
کشاورزی استان تهران مقرر گردید در کوتاه ترین زمان ممکن
جو مورد نیاز دامداران شهرستان از محل ذخیره استراتژیک
کشور تامین گردد.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس یازدهم در پایان بر
لزوم تشکیل بخش حبله رود فیروزکوه تاکید کرد و یادآورشد:
با توجه به اینکه تشکیل بخش حبله رود از آرزوهای دیرینه
اهالی این منطقه است بنابراین باید پیگیری تحقق این مهم در
دستور کار فرمانداری فیروزکوه قرار گیرد.

حرکت در مسیر قانون و پاکدستی
سر لوحه کار شوراها باشد

با حضور جمعی از مسئوالن؛

تکریم و معارفه فرماندار فیروزکوه برگزار شد
معاون استاندار با اعالم اینکه برای ثبت نام در انتخابات پیش
رو نیاز به حضور در فرمانداری وبخشداری نخواهد بود یادآور شد:
با برنامه ریزیهایی که از سوی وزارت کشور صورت گرفته مقرر
گردید پیش ثبت نام در انتخابات در منازل و از طریق تلفن همراه
صورت گیرد و افراد با دریافت کد رهگیری برای تایید نهایی ثبت
نام به فرمانداری و بخشداری مراجعه نمایند.
* تجهیز بیمارستانهای فیروزکوه و دماوند به دستگاههای
اکسیژنساز
سپس سید احمد رسولی نژاد در مراسم تودیع و معارفه
فرمانداران شهرستان فیروزکوه با اعالم اینکه بیمارستانهای
دماوند و فیروزکوه به دستگاههای اکسیژن ساز مجهز میشوند
بیان داشت :طی جلساتی که با وزارت بهداشت و همچنین
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد مقررگردید
 ۳۰قلم تجهیزات پزشکی از جمله دستگاههای سی تی اسکن
و اکسیژن ساز با اعتبار  ۸میلیارد تومان به بیمارستانهای
فیروزکوه و دماوند تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه این تجهیزات پزشکی پیش ازفرا رسیدن دهه

مبارک فجر تحویل بیمارستان امام خمینی (ره) خواهد شد
خاطرنشان کرد :برای بهره مندی از دستگاه سی تی اسکن نیاز
به فضایی مناسب برای استقرار دستگاه داریم که طبق قول
مسئوالن امر ،ساخت این مرکز در ظرف کمتر از دو ماه انجام
خواهد شد .نماینده مردم دماوند و فیروزکوه درمجلس یازدهم
با اشاره به ساخت مجموعه ورزشی کارگران فیروزکوه خاطرنشان
کرد :این مجموعه ورزشی که ساخت آن از سال  ۸۵بالتکلیف
مانده بود با تخصیص  ۶میلیارد تومان اعتبار در اردیبهشت
سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
رسولی نژاد از احداث پست اختصاصی  ۶۳کیلوولت شهرک
صنعتی امیریه فیروزکوه در آینده نزدیک خبر داد و عنوان کرد:
با توجه به مشکالت شهرکهای صنعتی درحوزه برق با برنامه
ریزیهای صورت گرفته و با تخصیص  ۲۵۰میلیارد ریال اعتبار
بزودی عملیات اجرایی احداث پست اختصاصی شهرک صنعتی
امیریه شهرستان فیروزکوه آغاز خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت تامین جو مورد نیاز دامداران فیروزکوهی
اعالم کرد :با توجه به مشکل کمبود جو برای دامداران فیروزکوهی

سرپرست فرمانداری شهرستان فیروزکوه در دیدار با شهردار
و اعضای شورای اسالمی شهر ارجمند گفت :شهرداری و
شورای شهر باید بر اساس قانون اعمال وظیفه کنند که در
این راه فرمانداری نیز از تصمیمات قانون آنها دفاع خواهد
کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان فیروزکوه،
ابوالقاسم مهری افزود :ارائه خدمات بیشتر به مردم
توسط شوراهای اسالمی با اجرای قوانین ،تعامل کامل با
دستگاههای اجرایی ،پرهیز از اختالف نظر در اداره امور،
همسویی با شهردار منتخب شورا و پرهیز از طرح تصویب
پیشنهادات مغایر با قوانین جاری کشور امکان پذیر
میباشد .وی با بیان اینکه باید با حداقل هزینهها بیشترین
كیفیت و بهرهوری را داشته باشیم افزود :باید با حفظ كیفیت
ارائه خدمات شهری و ارتقای این خدمات و تالش برای
تقویت زیرساختها ،برای اداره ارزان شهر چاره اندیشی
كنیم.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

خبر

نشســت هم اندیشــی و
ساماندهی تئاتر فیروزکوه

نشست هم اندیشی تئاتر شهرستان
فیروزکوه با حضور سرپرست اداره و هنرمندان
تئاتر شهرستان برگزار شد.
به گزارش جام جم با توجه به شیوع ویروس
کووید  19و تأثیر نامطلوب در فضای هنری که
میزان آن در حوزه نمایش با توجه به تعطیلی
سالنهای نمایش و اجرای تئاتر که به مراتب
بیشتر بوده نشست هم اندیشی تئاتر
شهرستان فیروزکوه به همین منظور و بررسی
مشکالت تئاتر شهرستان و همچنین اتخاذ
تدابیری در خصوص چگونگی فعالیتهای
مجازی نمایش بحث و تبادل نظر شد.
این نشست با هدف ساماندهی تئاتر
فعالیتهای نمایشی بویژه در ایام کرونا و
همچنین محدودیت فعالیتهای حضوری
و نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی برای
مخاطبان و اجرای تئاتر به صورت صحنهای
و خیابانی و امکانات مجازی مورد بررسی قرار
گرفت.
بنابرهمین گزارش اجرای جشنواره تئاتر
نوروزی نیز از جمله موضوعات مورد بحث بود
که پس از ارائه طرح جامع جشنواره راهکارهای
اجرایی آن بر اساس دستورالعملهای
بهداشتی مورد تاکید قرار گرفت .شایان ذکر
است رامبد رفیعی ،حسن شهرآشوب و مجید
رضوانی از کارگردانان تئاتر و اعضای انجمن
نمایش فیروزکوه در خالل این نشست به
ارائه دیدگاههایشان پرداختند.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

رئیس اداره ثبت احوال فیروزکوه خبر داد؛

ثبت والدت  ۱۶۴نوزاد در فیروزکوه
رئیس اداره ثبت احوال فیروزکوه درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار جام جم پاسداری از مرزهای
هویتی و تابعیتی مردم را از مهمترین وظایف ثبت احوال دانست و اظهار کرد :همواره مسئوالن
و عوامل اداره ثبت احوال تالش میکنند تا هویت مردم بویژه در فضای مجازی در بستر امنی
قرار گیرد.
به گزارش جام جم نادر بختیاری افزود :تنظیم سند والدت ،گواهی ثبت وفات ،ثبت ازدواج،

مدیر آموزش وپرورش فیروزکوه:

دانستن برخی محفوظات ،تنها مالک
باسوادی نیست
مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه در گفتگوی اختصاصی با جام جم با اشاره به هفتم
دی ،سالروز تاسیس نهضت سواد آموزی اظهار کرد :سازمان نهضت سواد آموزی درهفتم دی
سال  ۵۸به دستور امام خمینی (ره) با هدف با سواد کردن خیل عظیم بی سوادان در کشور

عاشق ج ــمالت گشتم
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تعویض وعکس دار کردن شناسنامه ،صدور و تعویض کارت هوشمند ملی از جمله خدماتی
است که این نهاد در راستای حفظ هویت ملی به مردم ارائه میدهد .این مقام مسئول با اشاره
به عملکرد  ۹ماهه اداره ثبت احوال شهرستان فیروزکوه عنوان کرد :از بهار  ۹۹تا کنون ۱۶۴
والدت در شهرستان به ثبت رسیده که از این تعداد  ۸۴پسر و ۸۰دختر با فراوانی نام محمد
و فاطمه بوده است .بختیاری ادامه داد :ثبت  ۱۳۴ازدواج و همچنین  ۶۰۱تعویض شناسنامه و
تحویل  ۸۱۳کارت ملی هوشمند از دیگر اقدامات اداره ثبت احوال شهرستان بوده که دراین
بازه زمانی انجام شده است .وی در ادامه با بیان اینکه تا کنون  ۹۲درصد از کارتهای ملی
در شهرستان هوشمند شده است اعالم کرد :پیش بینی میشود تا پایان سال  ۱۴۰۰تمامی
کارتهای ملی مردم شهرستان فیروزکوه هوشمند شود.
رئیس اداره ثبت احوال فیروزکوه از تعویض  ۲۶۰جلد شناسنامه دانش آموزان فیروزکوهی خبر
داد و گفت :طی تفاهم نامهای که با اداره آموزش وپرورش شهرستان منعقد شد مقرر گردید
با همکاری این نهاد تمام شناسنامه دانش آموزانی که به سن قانونی  ۱۵سال رسیدند بدون
مراجعه حضوری به این اداره ،عکس دار شود .وی خاطرنشان کرد :این اداره خدماتی در تالش
است شناسنامههای عکس دار شده را ظرف مدت  ۵تا  ۱۵روز به دانش آموزان فیروزکوهی
تحویل دهد .رئیس اداره ثبت احوال فیروزکوه با تاکید برضرورت راه اندازی دفتر پیشخوان
دولت در شهر ارجمند فیروزکوه اعالم کرد :مدارک متقاضی راه اندازی دفتر پیشخوان دولت
به سازمان ثبت احوال استان تحویل داده شد که در صورت موافقت سازمان و همچنین
تعیین مدیر فنی بزودی شاهد افتتاح این مرکز در شهر ارجمند خواهیم بود .بختیاری در پایان
از شهروندان فیروزکوهی خواست با توجه به شرایط بیماری کرونا و به منظور قطع زنجیره انتقال
این بیماری تنها برای امور ضروری مراجعه حضوری به اداره ثبت احوال داشته باشند.

تاسیس شد.فاطمه سیر افزود :در این راستا دولت جمهوری اسالمی در سال  ۱۳۶۳اساسنامه
سازمان را به منظور تقویت و توسعه برنامههای مبارزه با بی سوادی به تصویب مجلس رساند.
این مقام مسئول با اشاره به وظایف اصلی سازمان نهضت سواد آموزی بیان داشت :طبق این
اساسنامهوظیفهاصلینهضتسوادآموزیآموزشبزرگساالندر حدخواندنونوشتن،آموختن
با استفاده از ابزارهای هنری و ترغیب بی سوادان و کم سوادان در یادگیری بیشتر جمعیت
بی سواد کشور تعیین گردید.
سیر با تاکید بر لزوم تقویت علم آموزی در جامعه اذعان کرد :جامعهای که به سالح قدرتآفرین
علم و دانش مجهز گردد همگام با دیگر کشورهای قدرتمند میتواند در همه میادین پرچم
فخر و برازندگی را برافراشته کند و افقهای زیبایی را پیش روی خویش بگشاید .مدیر آموزش
و پرورش فیروزکوه با بیان اینکه بر اساس تعریف جدید سواد ،تنها دانستن برخی محفوظات،
مالک باسوادی نیست تاکید کرد :در همین راستا تالش بر این است تا در نهضت سواد آموزی
مطالبی به سوادآموزان آموخته شود که در زندگی خصوصی و اجتماعی آنان نیز تاثیرگذار باشد.
سیر یکی از علل استقبال بی سوادان را عدم فعالیت مرکز سواد آموزی درشهرستان دانست و
خاطرنشان کرد:در شهرستانفیروزکوهبراساس آمار موجوددرسامانههابیسوادایرانینداریم،
اما باید پیگیر سوادآموزی به اتباع خارجی در شهرستان باشیم چرا که تنها  ۵۰درصد این افراد
باسوادهستند.
وی با اشاره به اقدامات مهم آموزش و پرورش درخصوص شناسایی افراد بی سواد در
شهرستان اعالم کرد :طی مکاتباتی ،از مدیران مدارس خواسته شد تا در زمان ثبت نام دانش
آموزان میزان تحصیالت اولیا در پرونده درج گردد.

امام خمینی -

ره
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سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه:

اجرای طرح «شهید سلیمانی» با هدف مدیریت و کنترل کووید ۱۹

سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه در گفتگوی اختصاصی با
جام جم با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی در این شهرستان اظهار
کرد :طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید  ۱۹که به نام سردار دلها مزین
شده به شیوه محله و خانواده محور مبتنی بر شعار هر خانه یک پایگاه
سالمت عملیاتی شده است.
دکتر مهدی رجب ترقی افزود :مقرر بود اجرای این طرح که از ابتدای
آذر سال جاری و با مشارکت سپاه پاسداران انقالب اسالمی آغاز شده
است ،تا سالروز شهادت سردار سلیمانی ادامه پیدا کند ،اما با توجه به
نتایج مطلوب آن فاز بعدی این طرح نیز پس از پایان یافتن این دوره
تا لکه گیری و پاکسازی تمام نقاط آلوده به بیماری کرونا در شهرستان
ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول تصریح کرد :در این طرح کمیتههای عملیاتی و
اجرایی در قالب تیمهای حمایتی ،مراقبتی و نظارتی حضور فعال دارند
و خانههای بیماران به پایگاه سالمت تبدیل شده و کادر بهداشتی
و درمانی برای درمان و بررسی وضعیت بیماران کرونا مثبت و موارد
مشکوک به صورت فعال با حضور در منازل این افراد به ارائه خدمات
بهداشتی و درمانی میپردازند .ترقی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۱
تیم در شهرها و روستاهای شهرستان در عملیات اجرایی این طرح
شرکت دارند ،یادآور شد :باهمکاری نیروهای شبکه بهداشت و درمان و
بسیج شهرستان فیروزکوه همزمان  ۳تیم اجرایی در شهرک آل یاسین،
منطقه تختی و مسجد سی مشغول فعالیت هستند.
وی افزود :کار مراقبت سالمت در روستا نیز توسط بهورزان شبکه

بهداشت در پایگاههای سالمت و خانههای بهداشت این محالت
انجام میشود .سرپرست شبکه بهداشت ودرمان فیروزکوه با بیان
اینکه انجام آزمایشهای سریع ،رهگیری بیماران مبتال به کرونا ،تعهد
به رعایت قرنطینه توسط افراد مشکوک و مثبت ،قطع زنجیره انتقال،
فرهنگ سازی و حفاظت از گروههای آسیب پذیر دراجرای این طرح
مورد تاکید است خاطرنشان کرد :بر اساس این طرح رابطین بهداشتی و
سفیران سالمت با مشارکت بسیجیان ،سیستم بهداشتی را در کنترل
و درمان بیماران کرونایی همراهی میکنند.
دکتر ترقی با اعالم اینکه در حال حاضر  ۳بیمار مبتال به کرونا در
بیمارستان این شهرستان بستری هستند گفت :از ابتدای اپیدمی
کرونا در شهرستان  ۲۶۱تست  pcrمثبت 488 ،تست منفی ۶ ،نفر در
انتظار جواب و  ۲۴نفر فوتی داشتیم .وی با اشاره به تغییر وضعیت رنگ
شهرستان اعالم کرد :طی بررسی میزان ابتال ،فوتی و نتیجه غربالگریهای
انجام شده بیماری کرونا توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درشهرستانهای تحت پوشش ،وضعیت شهرستان فیروزکوه از رنگ
نارنجی به زرد تغییر پیدا کرده است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از گفتگو به تخصیص دستگاه سی
ً
تی اسکن به بیمارستان شهرستان اشاره کرد و یادآور شد :قطعا قرار
گرفتن ردیف تحویلی دستگاه سی تی اسکن به بیمارستان از ردیف ۷۶
به ردیف  ۲مرهون تالشهای شبانه روزی و اراده خستگی ناپذیر دکتر
رسولی نژاد ،نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسالمی بوده
است.
ترقی افزود :به طور حتم اگر پیگیری و تالشهای ایشان و نگاه مثبت
دکتر زالی ،رئیس دانشگاه شهید بهشتی و دوستی دیرینه این دو
بزرگوار نبود مانند سنوات گذشته مردم و بیمارستان این شهرستان
همچنان چشم انتظار تحویل این دستگاه میبودند.
وی با بیان اینکه احداث ساختمان برای دستگاه سی تی اسکن طی
ماههای آتی انجام میشود خاطرنشان کرد :پیش بینی میشود ۴
میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این مرکز هزینه خواهد شد .امیدواریم با
کمک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مشارکت خیرین سالمت
شهرستان بزودی این مهم اجرایی گردد.
وی با اشاره به احداث ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان
بیان داشت :با شروع به کار دکتر عباسی پیمانکار جدید تا کنون ۸۵
درصد کاراحداث این سازه انجام شده و امید است در دهه مبارک فجر
به بهره برداری برسد و پس از تجهیز کامل آن در اردیبهشت سال آتی
عوامل و کارکنان شبکه بهداشت در این مکان مستقر گردند.

