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امام جمعه فیروزکوه:

عدم پاســخ به جنایتها موجب افزایش تنش میشود
ویژه ها

رئیس کمیته امداد امام (ره)
خبر داد؛
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اهدای 2هزار کیلومرکبات
از سوی باغدار فیروزکوهی

4

گزارشی از عملکرد بخشداری ارجمند؛

سرپرست فرمانداری فیروزکوه
خبر داد؛

روایت  تالش و  خدمت رسانی خالصانه  
در   بخش    ارجمند

 20اسفند؛ زمان ثبت نام
انتخابات شوراهای شهر
سرپرست فرمانداری فیروزکوه گفت :طبق
اطالعیه ستاد انتخابات کشور ثبت نام
داوطلبان شرکت کننده در ششمین دوره انتخابات
شوراهای اسالمی شهر از  ۲۰اسفند  ۹۹آغاز میشود و به
مدت  ۷روز ادامه خواهد یافت.
به گزارش جام جم کامبیز کریمی افزود :همچنین ثبت نام
داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی روستا و تیرههای
عشایری نیز ساعت هشت  ۱۶فروردین  ۱۴۰۰آغاز شده و به
مدت  ۷روز ادامه مییابد.

در نشستی با حضور
مسئوالن؛

مشکالتناوگان
تاکسیرانیرویریلبررسی
3

اعطایتسهیالت
 20میلیونیبهدانشجویان
واساتیدپیامنور

2

3
منبع:روابط عمومی بخشداری

قدردانیاز نفراتبرتر
فرزندانشاهدوایثارگر در
کنکور سراسری

4

شهــــرداری ارجمند
پیشرو در توسعه شهری
وخروجی شهر  ،اصالح و ایمن سازی معابر اصلی شهر ارجمند ،اجرای پروژه
زیرسازی و سنگچین بلوار ولی عصر(ع)  ،هماهنگی وهمکاری با اداره برق برای
جابهجایی تیرهای برق ،الیروبی وتکمیل سند کوچه سرچشمه با مشارکت
شهروندان ،خرید و نصب سطل زباله در کوچهها و خیابانهای شهر ،تجهیز
بیمارستان بویژه تجهیز ساختمان پزشک کشیک ،خرید تابلوی عالئم راهنمایی
و رانندگی با  ۷۰۰میلیون ریال اعتبار و همچنین خرید تابلوهای راهنمای مسیر و

رپرتاژ

شهر ارجمند از توابع شهرستان فیروزکوه دارای آب و هوای ییالقی در منتهی
الیه شرق استان تهران قرار دارد.
جمعیت این شهر طبق سرشماری سال  ۱۵۰۰ ،۹۵نفر اعالم شده است که
این میزان جمعیت در فصل گرم سال به دلیل آب و هوای دل انگیز و مطبوع
افزایش پیدا میکند .در شهر ارجمند که به عنوان کوچکترین شهر استان
تهران محسوب میشود اقدامات مهمی برای توسعه پایدار این شهر شده
است که دانستن آن خالی از لطف نیست .به همین منظور با ربابه خلیل
ارجمندی شهردار این شهر به گفتگو نشستیم .در این گفتگو شهردار ارجمند
از ابالغ طرح جامع تفضیلی شهر ارجمند به عنوان یکی از مهمترین اقدامات
شهرداری در مسیر توسعه شهری خبر داد و اعالم کرد :این طرح که به تصویب
نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است به دلیل عدم
مطالعات کافی بر روی این طرح و همچنین مشکالت فنی پس از  ۱۶سال از
سوی استانداری تهران برای اجرا ابالغ گردید .وی خاطرنشان کرد :با اجرای این
طرح بسیاری از مشکالت مربوط به کاربری اراضی و تراکم در سطح شهر مرتفع
خواهد شد .این مقام مسئول با اشاره به ابالغ طرح اصالح هندسی میدان
شهر ارجمند تصریح کرد :میدان شهر ارجمند به دلیل واقع شدن در یک
فضای محدود و نا ایمن ،همواره موجب افزایش بار ترافیکی در این منطقه
بویژه درفصل سرد زمستان میشد به همین منظور از سالهای گذشته طرح
اصالح هندسی میدان شهر در دستور کار شهرداری ارجمند قرار گرفت اما به
دلیل مشکالت فنی و اقتصادی ابالغ این طرح در قالب طرح جامع تفضیلی
بیش از یک دهه به طول انجامید.
وی با اعالم اینکه اعتبارات الزم برای اجرای این طرح تامین شده است
یادآورشد :این پروژه با اعتباری بالغ بر  12میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی
اجرایی میشود و تاکنون بخشی از این طرح شامل بهسازی معابر  ،آسفالت و
سنگچین آن به اتمام رسید.
شهردار ارجمند از اجرای طرح تبدیل محل دامداری مرکز این شهر به بافت
مسکونی خبرداد و اعالم کرد :با توجه به قرار گرفتن این منطقه در مرکز شهر
ارجمند شهرداری در نظر دارد با تغییر کاربری و تبدیل این منطقه به بافت
مسکونی به زیبایی سیمای این شهر کمک کند.
ارجمندی اظهار امیدواری کرد :امید است با برطرف شدن نواقص و ایرادات این
طرح شاهد اجرای این مهم در آینده نزدیک باشیم.
شهردار ارجمند با اشاره به دیگر اقدامات شهرداری تشریح کرد :اجرای ۷۰
درصدی دیوار حائل سنگی با  ۵میلیارد ریال اعتبار ،محوطه سازی ،جدولبندی
و نصب چراغ در محوطه شهرداری ،خریداری  ۶دوربین مداربسته برای ورودی
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نصب آن در هفتههای آتی ،خرید دستگاه تنفسی شیر هیدرانت بخش آتش
نشانی ،ساماندهی و به کارگیری نیروهای متخصص درحوزه فنی ،شهرسازی و
حسابداری در شهرداری شهر ارجمند ،توزیع بستههای حمایتی شامل ماسک
و مواد ضدعفونی کننده با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارزش ریالی
 ۳۰میلیون و ضدعفونی اماکن عمومی از ابتدای شروع بیماری کرونا ،از دیگر
اقدامات این نهاد بوده که طی یک سال گذشته اجرایی شد.

ارجمندی در ادامه با اشاره به مشکالت طرح تغییر و تفکیک اراضی در شهر
ارجمند بیان داشت :متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل عدم آگاهی کارکنان
شهرداری گاهی چندین پروانه برای یک ملک یا زمین صادر میشد که این امر
روند اجرای طرح تفکیک اراضی را در این شهر با مشکل همراه کرده است.
وی همچنین عدم آشنایی شهروندان با مقوله تفکیک اراضی را از دیگر علل
مشکالت اجرایی شدن این طرح برشمرد و گفت :به دلیل بیگانه بودن
همشهریان ارجمندی با بحث تفکیک و تغییر کاربری اراضی متاسفانه تاکنون
روند اجرایی این پروژه بسیار طوالنی شده است اما امید است با همکاری و
همیاری مردم منطقه بتوانیم به اجرایی شدن کامل این طرح سرعت ببخشیم.
این مقام مسئول در ادامه ضمن قدردانی از مهندس پرج شهردار فیروزکوه
از ساماندهی پسماند شهر ارجمند خبر داد و تصریح کرد :حسب مذاکراتی که
با شهرداری فیروزکوه داشتیم مقرر گردید تا زمان تشکیل و راه اندازی شرکت
تعاونی جمع آوری و تفکیک پسماند شهرستان فیروزکوه تمامی زبالهها و
پسماند شهر ارجمند به صورت هفتگی به محل دپوی پسماند شهرداری
فیروزکوه منتقل گردد.
ارجمندی عدم وجود کشتارگاه را یکی از معضالت این شهر عنوان کرد و یادآور
شد :طی ماههای اخیر با همکاری شهرداری فیروزکوه مقرر گردید با توجه به
نبود کشتارگاه و همچنین خودروی حمل گوشت در شهر ارجمند دامها پس
از کشتار توسط شهرداری فیروزکوه به این شهر منتقل گردد که متاسفانه به
علت وجود برخی مشکالت ادامه این همکاری میسر نشد.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به ضرورت رعایت اصول بهداشتی در تولید و
عرضه گوشت در همین راستا ازسازمان شهرداریها درخواست یک خودروی
حمل گوشت کردیم تا این امر مهم در شهر ارجمند اجرایی گردد.
شهردار ارجمند با اشاره به مشکالت شهرک الغدیر شهر ارجمند اذعان کرد :در
سال  ۸۵شهرداری ارجمند در راستای الحاق به بافت شهرک الغدیر با  9مالک
این منطقه به توافق رسید و تالش این ارگان خدمات رسان براین بود که با
برگزاری مزایده از سهم  ۷۰درصدی خود به افراد کم برخوردار فاقد زمین مسکن
کمک کند.
ارجمندی ادامه داد :متاسفانه به دلیل عدم آگاهی عوامل شهرداری به قوانین
تغییر کاربری زمین تاکنون ادامه اجرای این طرح متوقف مانده است .وی در
پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد بستر گردشگری در منطقه ارجمند اعالم کرد:
شهرداری ارجمند مصمم است در راستای توسعه گردشگری این شهر با بخش
خصوصی همکاری الزم را داشته باشد تا با تهیه و ابالغ طرح جامع گردشگری
شاهد اجرای هر چه سریعتر این مهم در این منطقه باشیم.
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اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

خبر

تسریعدر روندتکمیلمجموعه
ورزشیکارگران

نماینده مردم شریف شهرستانهای دماوند و
فیروزکوهباوزیر تعاون،کار ورفاهدیدار وگفتگوکرد.
به گزارش جام جم سید احمد رسولی نژاد در این
نشست در خصوص تخصیص اعتبار برای تسریع
در تکمیل مرکز آموزش هتلداری و مرکز آموزش
فنی و حرفه ای خواهران شهرستان دماوند و
مجموعه ورزشی کارگران شهرستان فیروزکوه
تصمیماتیاتخاذگردید.

ترویــجورزش،عامــلجلوگیریاز
آسیبهایاجتماعی

ابوالفضل علیپور ،رئیس اداره ورزش و جوانان
فیروزکوه و تعدادی از کارکنان این اداره با امام
جمعهشهرستاندیدار وگفتگوکردند.
به گزارش جام جم در این دیدارحجت االسالم
حیدری،امامجمعهفیروزکوهبابیاناینکهجوانان
موتور پیشرانحرکتکشور هستندگفت:معرفی
الگوهای مناسب به جوانان ضروری است و ترویج
ورزشعاملمهمجلوگیریاز آسیبهایاجتماعی
است .استعدادهای ورزشی شهرستان باید
شناساییوحمایتشوند.تشکیلمجمعخیرین
ورزشی گام مهمی در پیشرفت ورزش شهرستان
استوخیرینبهحوزهورزشورودکنند.

امام جمعه فیروزکوه:

عدم پاسخ به جنایتها موجب افزایش تنش میشود
امام جمعـه فیروزکـوه گفـت :شـهید فخـری زاده دانشـمندی کـم نظیر
بـود و دشـمنان ثابـت کردنـد کـه هـدف آنهـا جلوگیـری از پیشـرفت
کشـور اسـت ،گاه بـا تـرور و جنایـت و گاه بـا مذاکـره.
بـه گـزارش جـام جـم حجـت االسلام حیـدری افـزود :مجـازات قطعـی

آمـران و عاملان شـهادت محسـن فخـری زاده مطالبـه مـردم ایـران
اسـت.
مــردم انتظـار فـــرمانداری توانمنـــد و کارآمـد بـرای شهــــرستان را
دارند.

با مشارکت شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه؛

جلسه آموزشی طرح «شهید حاج قاسم سلیمانی» برگزار شد
جلسه آموزشی طر ح ناظران سالمت (طر ح شهید حاج قاسم سلیمانی ) با
مشارکت شبکه بهداشت و درمان باحضور جوانان ،امدادگران و داوطلبان
در جمعیت هالل احمر شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
به گزارش جام جم اکبر اسفندیار  ،رئیس جمعیت هالل احمر فیروزکوه در
حاشیه برگزاری این جلسه آموزشی تاکید نمود :غربال کردن افراد دارای
عالمت و ارجاع اسامی به پرستاران و کارشناسان طر ح ،مراجعه خانه به خانه
افراد مبتال توسط کارشناسان بهداشت ،ارجاع موارد فوری به بیمارستان
با نظر پزشک از طریق اورژانس ،ارجاع موارد نیازمند به مراقبت پزشکی به
پزشک گروه ،شناسایی افراد در تماس نزدیک با افراد دارای عالمت و کمک
به رفع نیازهای اضطراری را از اهداف واالی این طر ح در شهرستان فیروزکوه
مطر ح نمود .گفتنی است این طر ح در سطح کشور با مشارکت بهداشت و
درمان ،بسیج و هالل احمر تا پایان اسفند  ۹۹برگزار میشود.

وی ادامـه داد :بـا اعتمـاد بـه ظرفیتهـای داخلـی و قطـع امیـد از خـار ج
و همـت جهـادی مشـکالت قابـل حـل اسـت.
ـال شـما در عرصـه عدالـت خواهـی و رفـع
ـور فع ِ
جوانـان عزی ِـز دانشـجو ،حض ِ
محرومیـت ،میتوانـد وضعیـت شهرسـتان را دگرگـون کنـد.

سرپرست فرمانداری فیروزکوه خبر داد؛

 20اسفند؛ زمان ثبت نام انتخابات شوراهای شهر

سرپرست فرمانداری فیروزکوه گفت :طبق اطالعیه ستاد انتخابات کشور ثبت نام داوطلبان شرکت
کننده در ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر از  ۲۰اسفند  ۹۹آغاز میشود و به مدت
 ۷روز ادامهخواهدیافت.
به گزارش جام جم کامبیز کریمی افزود :همچنین ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی
روستا و تیرههای عشایری نیز ساعت هشت  ۱۶فروردین  ۱۴۰۰آغاز شده و به مدت ۷
روز ادامه مییابد .در این راستا داوطلبان عضویت در شوراهای اسالمی شهرها
از  ۲۰آذر و داوطلبان شوراهای اسالمی روستاها از  ۱۶دی میتوانند با مراجعه به
دفاتر خدمات قضایی ،دفاتر پلیس  10+یا سامانه جامع خدمات الکترونیک
قضایینسبتبهدریافتگواهیعدمسوءپیشینهاقدامکنند.
وی گفت:متقاضیانشرکتدر انتخاباتشوراهایاسالمیروستاهاونیروهای
عشایری نیز از  ۱۶دی  ۹۹میتوانند از طریق این دفاتر یا سامانه جامع خدمات
الکترونیکقضایینسبتبهدریافتعدمسوءپیشینهاقدامکنند.

در خصوصنحوهوصولمالیاتبر ارزشافزودهشهرداری؛
دیدار معاون مدیرکل اداره امور مالیاتی با شهردار

سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست فیروزکوه:

دستگیری  3شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات شندره

دیدار بخشدار مرکزی با رئیس اداره راهداری

در نشستی با حضور شهردار فیروزکوه ،معاون مدیرکل اداره امور مالیاتی،
رئیس شورای اسالمی شهر و رئیس اداره دارایی و امور مالیاتی شهرستان،
در خصوص نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده شهرداری بحث و تبادل نظر
شد.
به گزارش جام جم شهرداریها در فرآیند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات
مورد نیاز شهروندان ،با معضالت متعددی در زمینههای مختلف روبه رو
هستند که یکی از مهمترین این معضالت ،پایدار نبودن منابع درآمدی است
که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سالهای اخیر ،مسیر شهرداریها را
برای کسب درآمدهای پایدار هموارتر کرده است.

سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست فیروزکوه گفت :سه شکارچی یک میش
وحشی را شکار کردند که در راه برگشت در منطقهای قبل از شن دره دستگیر
شدند.
به گزارش جام جم داریوش فرخی افزود :کشفیات شامل الشه یک راس میش
وحشی بود و دو قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی بود که این دو اسلحه دارای جواز
بودند .در حال حاضر پرونده این سه شکارچی در دادگاه در حال رسیدگی است.
به دلیل آغاز فصل سرما و بارش برف ،وحوش به مناطق مسکونی نزدیک میشوند.
از شهروندان فهیم شهرستان فیروزکوه خواهشمندیم عالوه بر مراقبت از شکار،
اگر مورد مشکوکی مشاهده کردند به همکاران یا اداره محیط زیست اطالع دهند.

بخشدار مرکزی فیروزکوه با زمانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای
شهرستان فیروزکوه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش جام جم سید روح اهلل حسینی ،بخشدار مرکزی فیروزکوه  ۱۶آذر با زمانی،
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان فیروزکوه در محل راهداری
نمرود دیدار و گفت و گو كرد .این دیدار با هدف نظارت بر مراکز عملیاتی ستاد و روند
اجرای عملیات نمکپاشی و برف روبی در روستاهای بخش مركزی و با توجه به بارش
برف پاییزی صورت پذیرفت.
در پایان بخشدار مركزی از تالشهای راهداران برای بازگشایی محورهای مواصالتی
بویژه محورهای روستاهای بخش مرکزی تقدیر و تشكر به عمل آورد.

در محل راهداری نمرود؛
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به ریاست سرپرست فرمانداری فیروزکوه؛

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای طرح «شهید سلیمانی»
جلسه هماهنگی اجرای طر ح شهید سلیمانی به ریاست سرپرست فرمانداری فیروزکوه و
با حضور امام جمعه شهرستان فیروزکوه ،فرمانده سپاه ،فرمانده انتظامی ،بخشدار مرکزی
و دیگر مسئوالن در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش جام جم این طر ح با هدف اجرای مدیریت و کنترل اپیدمی کووید  ۱۹به شیوه
محله و خانواده محور و همچنین روند غربالگری و شناسایی بیماران کرونایی با اولویت
محالت و ارائه آموزشهای پیشگیرانه عملیاتی میشود.

قدردانی از نفرات برتر فرزندان شاهد و ایثارگر در کنکور سراسری
غالمرضا نیکدل ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
فیروزکوه با تعدادی از فرزندان جانبازان که در کنکور
موفق بوده اند به صورت تلفنی گفتگو کرده و این
موفقیت را به آنان تبریک گفت و از تالش ایشان
قدردانیکرد.
به گزارش جام جم در این تماسها غالمرضا نیکدل
با تبریک به این عزیزان گفت :همان گونه که پدران شما بدون هیچ چشمداشتی در راه
دفاع از کشور جان خود را تقدیم انقالب کردند یا به درجه جانبازی و آزادگی نائل آمدند ،شما هم به
عنوان فرزندان آنها با تالش خود این موفقیت بزرگ را کسب کردهاید و این نشان از جایگاه رفیع
خانوادههای شاهد و ایثارگر در جامعه دارد .نیکدل ادامه داد :هدف شما باید یادگیری علم برای
ادامه راه پدرانتان و خدمت به جامعه باشد .آینده جامعه متعلق به شماست و جامعه منتظر است
تا مدیریت عالی شما را شاهد و ناظر باشد .البته در راه کسب این موفقیت هیچگاه تزکیه را فراموش
نکنید.همانطور کهتاکنون آنرافراموشنکردهاید.

مشکالت ناوگان تاکسیرانی ،روی ریل بررسی
در نشستی با حضور شهردار فیروزکوه ،رئیس
سازمان مدیریت حمل و نقل درون شهری و
مسئوالن واحدهای مرتبط ،مشکالت ناوگان
تاکسیرانیطرحوبررسیشد.
به گزارش جام جم در این نشست رئیس سازمان
مدیریت حمل و نقل درون شهری شهرداری
گزارش مختصری از اقدامات به عمل آمده را ارائه
نمود و پس از طرح موضوعات و مشکالت و ارائه دیدگاهها و نظرات حاضران ،در راستای رفع
مسائلناوگانتاکسیرانیفیروزکوهتصمیماتیاتخاذشد.

برگزاری گشت مشترک با هدف اجرای گام دوم مقابله با کرونا
طی هفته اخیر گشت مشترکی با حضور کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان،
نمایندگان ادارات فرمانداری ،پلیس اماکن ،پلیس آ گاهی ،اتاق اصناف ،تعزیرات حکومتی،
دامپزشکی ،صمت و بازرسی اصناف با هدف اجرای گام دوم مقابله با کرونا -فاصله گذاری اجتماعی
برگزار گردید.
به گزارش جام جم در این گشت مشترک از واحدهای تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی شهر
بازدید شد که طی این بازرسیها مقداری مواد تاریخ مصرف گذشته از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
جمع آوری شد.

در این طر ح که با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه ،شبکه بهداشت و درمان و هالل
احمر انجام میشود ،شناسایی ومداخالت بر مبنای محله محوری در دستور کار قرار دارد تا
با اعمال اقدامات پیشگیرانه و بهنگام افراد مبتال به کرونا شناسایی شوند.

اعطای تسهیالت  20میلیونی به دانشجویان و اساتید پیام نور
رئیس و هیات علمی دانشگاه پیام نور شهرستان فیروزکوه گفت :برای دریافت تسهیالت  20میلیون تومانی نیاز به
نامه دانشگاه نیست و دانشجویان میتوانند با کارت دانشجویی به بانک مراجعه کرده و با توجه به اینکه اطالعات
دانشجویان در اختیار بانک قرار گرفته میتوانند از تسهیالت استفاده کنند.
به گزارش جام جم سید علی موسوی اصل افزود :ما هم اکنون سامانهای داریم به نام سامانه کارآفرینی که در حین
تحصیل دانشجویان میتوانند در این سامانه ثبت نام کنند و یک حرفه را به صورت مجازی فراگیری کنند.

بازدید شهردار از مسیلهای شهر
شهردار فیروزکوه به همراه دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری و کارشناسان مرتبط از مسیلها و آبراههای واقع در شهر فیروزکوه
بازدیدکردودر جریاناقداماتانجامشدهپاکسازیمسیلهاقرار گرفت.
به گزارش جام جم جعفر پرج در این بازدید ،دستورات الزم برای تسریع در تداوم عملیات پاکسازی و الیروبی کانالها و مسیلها را به
منظور مواجههباسیالبهایاحتمالیصادر کرد.ویدر حاشیهاینبازدیدبر لزوممشارکتوهمکاریشهروندانتاکید کردواظهار
داشت:مشارکتجدیشهرونداندر عدمتخلیهزبالهونخالههایساختمانیدر انهار ومسیلهاموجبجلوگیریاز آب گرفتگیو
کاهشخطراتناشیاز وقوعسیالبدر مواقعبحرانیخواهدشد.

رعایت الزامات  HSEدر اجرای
پروژهها ،در دستور کار
در نشستی با حضور شهردار فیروزکوه ،مسئول
واحد مربوطه ،مشاور و کارشناسان طر ح ،پیاده
سازی الزامات  HSEدر پروژهها و ارائه خدمات
شهری فیروزکوه ،طرح و بررسی شد.
به گزارش جام جم ایجاد ظرفیتهای الزم برای
آمادگی در برابر بالیای طبیعی ،پیشگیری از حوادث،
آسیبهای بهداشتی و مخاطرات شغلی و جلوگیری
از تخریب محیط زیست از اهداف اتخاذ رویکرد
 HSEاست که گام نخست مطالعه و اجرای آن در
شهرداری فیروزکوه ،برداشته شد.
بهره گیری از روشهای نوین بازیافت پسماند و
پیشگیری از بروز خسارتها ،پیاده نمودن صحیح
طر حها و پروژههای عمرانی و نظارت بر فعالیتهای
عمرانی و ارزیابی و امکان سنجی پروژهها مطابق
اصول  HSEو  ...رویکردهایی هستند که در اتخاذ
این خط مشی مورد توجه قرار گرفته اند.

ضدعفونی مراکز پر تردد
فیروزکوه

تالش برای راه اندازی تصفیه خانه
کشتارگاه سنتی دام تا پایان سال

در راستای مقابله با شیوع ویروس کووید
 19و قطع زنجیره انتقال آن ،با همکاری
معاونت خدمات شهری شهرداری فیروزکوه
و با نظارت کارشناسان گروه سالمت
محیط شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه،
ضدعفونی مکانهای پرتردد در نقاط
مختلف شهر از جمله مساجد ،جایگاههای
سوخت ،پایانههای مسافربری ،داروخانهها و
فروشگاههایزنجیرهایانجامشد.
به گزارش جام جم از ابتدای شیوع جهانی
بیماریهمهگیریکروناباتوجهبهاعالممناطق
پرریسکتوسطواحدبیماریهایواگیر شبکه
بهداشت و با همکاری شهرداری فیروزکوه
و تحت نظارت کارشناسان سالمت محیط
گندزدایی اماکن پر ریسک طبق پروتکلهای
بهداشتیبهصورتمستمر انجاممیشود.

شهردار فیروزکوه گفت :مشکل نبود تصفیه خانه در
کشتارگاه سنتی فیروزکوه بیش از دو دهه همواره مورد
مطالبه کارگروه بهداشت ،سالمت و امنیت غذایی
شهرستان بوده است و ما در تالش هستیم تا تصفیه
خانه در کشتارگاه سنتی فیروزکوه با هدف افزایش
سطح سالمت جامعه و رعایت موارد بهداشتی ،قبل
از پایان سال  99در صورت مساعد بودن شرایط آب و
هوایی ،به بهره برداری برسد.
به گزارش جام جم جعفر پرج افزود :با اجرای این پروژه
مشکل زیست محیطی کشتارگاه درماههای آتی رفع
خواهد شد .وی افزود :رعایت اصول بهداشتی در
تولید و عرضه گوشت منطقه ضروری بوده و ارتقاء
وضعیت کشتارگاه از سنتی به نیمه صنعتی نیز در
مراحل بعدی پس از اخذ مجوزات الزم در دستور کار
قرار خواهد گرفت که گام مهمی برای ارتقای سالمت
غذایی شهرستان است.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

خبر

ضـــرورت پیشــگیـــری از
ســاخت و ســازهای غیرمجاز

نشست هماهنگی پیشگیری و مقابله با ساخت
و ساز غیرمجاز در شهرداری فیروزکوه برگزار شد.
به گزارش جام جم در نشست تخصصی با
حضور شهردار فیروزکوه ،مسئوالن واحدها
و کارشناسان مرتبط ،راهکارهای پیشگیری و
مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر
فیروزکوه طر ح و بررسی شد .هدف از تشکیل
این کارگروه تخصصی ،هماهنگی و همراهی
مضاعف واحدهای مرتبط شهرداری فیروزکوه
در راستای پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز
در شهر است که در این نشست ضمن طر ح و
بررسی اقدامات انجام شده در سال  ،99بر اتخاذ
روشهای موثر و قانونی در حوزههای ذیربط با
موضوع ساخت و ساز غیر مجاز در زمان وقوع این
تخلف ساختمانی در شهر و اعالم موارد به مراجع
قضایی در صورت لزوم تأکید شد.

اســتقرار مخــازن شــن و نمــک
در سطح شهر

معاون خدمات شهری شهرداری فیروزکوه
از استقرار مخازن و کیسههای مخلوط شن و
نمك در شهر فیروزکوه بویژه در مناطق پرتردد
خبر داد.
به گزارش جام جم حسین شجاع اظهار داشت:
انجام این امر همچنان در شهر ادامه خواهد
داشت و از شهروندان خواهشمندیم برای ارائه
خدمات بهتر و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه
احتمالی ،ستاد برفروبی شهرداری را با شماره
تماس  ۰۲۱۷۶۴۴۲۸۹۸یاری نمایند.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه
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گزارشی از عملکرد بخشداری ارجمند؛

رپرتاژ

روح اهلل بوربوری ،بخشدار ارجمند از توابع شهرستان فیروزکوه
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار جام جم اهم اقدامات صورت
گرفته در این بخش را تشریح کرد :احداث مخزن آب شرب
و تعویض شبکه برق روستای زرمان  ،تعویض شبکه برق
و اعطای  ۲هزار هکتار سند مرتعداری روستای وزنا  ،تجهیز
مجتمع گردشگری روستای نجفدر با  ۵میلیارد ریال اعتبار ،
قرار گرفتن جاده اصلی روستای بهان در داخل بافت و تامین
ازمحل اعتبارات دهیاری ،فازبندی جاده اصلی روستای آسور
و اجرای بهسازی و زیرسازی آن با ۴میلیارد ریال اعتبار ،احداث
حوضچه آرامش و همچنین مرمت و بازسازی حمام قدیمی
این روستا با همکاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری
فیروزکوه ،اجرای  ۷۰درصدی طرح تعریض و بتن ریزی انتهای
خیابان سرداران روستای اندریه با  ۵میلیارد ریال اعتبار و تجهیز
شبکه ارتباطی روستا به فیبر نوری و اینترنت همراه احداث
کانال آب برای جلوگیری از سیالب و همچنین لوله گذاری
شبکه انتقال آب شرب روستای شادمهن برای اتصال چاه به
مخزن اصلی با همکاری اداره آبفا با  ۷میلیارد ریال اعتبار ،بهره
برداری از خط انتقال جدید آب شهرک شهید سلیمانی روستای
اهنز با همکاری اداره آبفا و کلنگ زنی سالن جدید ورزشی این
روستا باهمکاری بنیاد مسکن و اداره ورزش و جوانان ،بهسازی
و بازسازی کوچهها ،معابر و احداث سازه دیواری در روستای
لزور با  ۴میلیارد ریال اعتبار بهسازی ،بازسازی کوچهها و معابر و
تعریض و جابهجایی تیر برق با  ۲میلیارد ریال اعتبار در روستای
وشتان ،تعویض و نوسازی شبکه برق روستای ورسخوران با
همکاری اداره برق ،تابلوگذاری کوچهها ،نصب تابلوی ورودی
و سطل زباله در روستای سلمان و همچنین تعیین تکلیف
جاده اصلی روستا و احداث آن برروی تاج سد راه اندازی حمام
عشایری ضد آکنه دامی در شهر ارجمند و منطقه تجیرک
ارجمند از جمله اقدامات مهم انجام شده در بخش ارجمند
بوده که با تالش بخشداری ،همکاری دهیاریها و مشارکت
مردمی در این منطقه اجرایی شد.
وی در ادامه از پیگیری این مجموعه برای رفع مشکالت جاده
اصلی بخش خبر داد و خاطر نشان کرد :با وجود کاهش منابع
دولتی به واسطه تحریمهای ظالمانه درکشور  ،بخشداری
ارجمند با مشارکت مردم و پیگیری مسئوالن استانی و
شهرستانی بجد درصدد رفع این مشکل مهم منطقه ای است.
وی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه گازرسانی به سه روستای
این بخش اذعان داشت :با توجه به جلسات مکرری که با
مسئوالن شهرستان فیروزکوه درخصوص رفع مشکالت پروژه
گازرسانی به روستاهای طهنه ،دریابک و ورسخوران برگزار کردیم
مقرر گردید طی هفتههای آتی با پایان یافتن طرح خط انتقال گاز
در این مناطق شاهد افتتاح پروژه گازرسانی به این سه روستا

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست شهرستان فیروزکوه :محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی شهرستان فیروزکوه:
76444148

فـ ـ ـ ــوالد دلى كه آه ،نرمش نكند
يا ناله دلسوخته گرمش نكند
طوقى ز جفا فكنده بر گردن خويش
آزار دلم ،دچــار شرمش نكند

روایت  تالش و خدمت رسانی خالصانه در بخش   ارجمند
باشیم  .این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد :با توجه به
تجهیز شبکه ارتباطی این سه روستا به تاسیسات فیبر نوری
و اتصال اینترنت همراه امید است با اجرای خط انتقال آن
مشکل اتصال اینترنت همراه در این مناطق مرتفع گردد.
بوربوری با تاکید براجرای طرح گازرسانی به روستای سلمان
تصریح کرد :بهره مندی از نعمت گاز از مهمترین مطالبات بحق
مردم روستای سلمان بوده است که با رایزنیهای انجام شده
مقرر گردید با تعیین پیمانکار تا پایان سال جاری آغاز اجرای

پروژه گازرسانی به این روستا نیز عملیاتی گردد .وی با اشاره به
مشکالت انتقال روستای سله بن تاکید کرد :تمهیدات الزم
ً
جهت انتقال روستای سله بن لحاظ میشود و قطعا در اجرای
این مهم هیچگونه قصوری از جانب مسئوالن ذی ربط نخواهد
شد.
بخشدار ارجمند بر لزوم تقویت صنعت گردشگردی دراین
منطقه تاکید کرد و گفت :با توجه به گردشگری بودن منطقه
ارجمند میتوان با اعمال سیاستهای حمایتی در این حوزه

و با ایجاد اشتغال پایدار از مهاجرت جوانان به شهرها و
استانهای همجوار جلوگیری کرد.
بوربوری افزود :دراین راستا  ۵روستای این بخش در قالب
طرح گردشگری قرار گرفت و با راه اندازی خانههای بوم گردی و
همچنین برپایی سیاه چادر عشایری با محوریت حفظ فرهنگ
بومی و محلی گام مهمی برای تقویت حوزه گردشگری منطقه
برداشته شد .وی در پایان با تاکید برلزوم شناساندن گل
محمدی شهرستان فیروزکوه در کشور بیان کرد :باتوجه به

استعداد و توانمندی منطقه به لحاظ کشت گل محمدی باید با
برنامه ریزی مناسب وهمچنین با حمایت حداکثری مسئوالن
امر ،شهرستان فیروزکوه را به عنوان قطب تولید گل محمدی با
کیفیت در کشور معرفی کرد .الزم به ذکر است :بخش ارجمند
شهرستان فیروزکوه از سال  ۷۶از دهستان به بخش ارجمند
ارتقا یافت .این بخش دارای  ۱۵روستاست که طبق سرشماری
سال  ۹۵جمعیت ساکن این بخش  ۶هزار و  ۵۰۲نفر و جمعیت
شناور آن بیش از  ۱۲هزار نفر میباشد.

اهدای  2هزار کیلو مرکبات از سوی
باغدار فیروزکوهی

 ۱۶۸میلیون تومان کمک هزینه
تعمیرات  ۴۸مسکن مددجویی

برپایی جلسه «حافظان سالمت»
درحبله رود

ستاد مدیریت بحران فیروزکوه
در آماده باش

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فیروزکوه گفت :دو هزار
کیلوگرم مرکبات شامل لیموشیرین ،پرتقال ،نارنگی و نارنج اهدایی یکی
از باغداران فیروزکوهی در بستههای هفت کیلوگرمی میان  ۲۰۰خانوار تحت
حمایت توزیع شد.
به گزارش جام جم عباس دهباشی با بیان اینکه این باغدار فیروزکوهی
اولین بار است که کمکهای خود را به این نهاد اهدا میکند ،افزود :ارزش
این میزان مرکبات توزیع شده  ۱۵ ،میلیون
تومان برآورد شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)
شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه با
شیوع ویروس کرونا و مشکالت
اقتصادی پیش آمده ،خدمات مورد
نیاز به جامعه هدف با اولویت
خدمـات معیـشــتی ارائه
میشـــود ،بیان کــرد:
کمکهای حامیان و
خیران نقش فراوانی
در توانمندیخانوادههای
تحتحمایتدارد.

رئیس کمیته امداد شهرستان فیروزکوه گفت :اهدای
دو قطعه زمین برای ساخت مسکن خانوادههای تحت
حمایت فاقد مسکن توسط شهرداری و شورای شهر اسالمی
شهرستان فیروزکوه انجام شده است و هر کدام از این
زمینها به مساحت  ۲۰۰مترمربع و در مجموع به ارزش ۷۸۰
میلیون تومان برآورد شده است.
به گزارش جام جم عباس دهباشی افزود ۱۶۸ :میلیون تومان
کمک هزینه تعمیرات کلی و جزئی  ۴۸مسکن مددجویی در 8
ماهه امسال پرداخت شده است.

جلسه هماهنگی طر ح شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان
«حافظان سالمت» با حضور «دکتر حیدری منش» ،جانشین
فرمانده سپاه شهرستان فیروزکوه ،فرمانده پاسگاه انتظامی
دهستان حبله رود ،دهیاران و روسای شورای اسالمی روستاهای
حبله رود ،روسای شبکههای بهداشت دهستان حبله رود،
فرمانده حوزه و فرماندهان پایگا ههای بسیج حبله رود
برگزار شد.
به گزارش جام جم دراین نشست نحوه اجرای طر ح از روز شنبه
15آذر 99و شر ح وظایف اعضای جلسه تبیین و ابالغ گردید و
تمامی دستگاههای اجرایی و مسئوالن حاضر موظف به همکاری
حداکثری در اجرای کیفی و کمی این طر ح در دهستان حبله رود
گردیدند.

معاون عمرانی فرمانداری فیروزکوه با اشاره به بارش برف در این شهرستان اعالم کرد :ستاد
مدیریت بحران این شهرستان به حالت آماده باش کامل درآمد.
به گزارش جام جم حیدر قاسم زاده در این باره به خبرنگاران گفت :با توجه به بارش برف ۳
تیم راهداری در گردنههای بشم ،امین آباد و گدوک و ۲
تیم راهداری نیز در روستاهای شهرستان فیروزکوه
مستقر هستند.
به گفته وی ،تیمهای هالل احمر نیز در شهرستان
فیروزکوه آماده خدمت رسانی به در راه ماندگان است
و مکانهایی نیز برای اسکان اضطراری آماده شده
است .معاون عمرانی فرمانداری شهرستان
فیروزکوه ادامه داد :تمام مسیرهای این
شهرستان لغزنده و نا ایمن است و از
مردم میخواهیم از سفرهای غیرضرور
خودداری و برای تردد حتما خودروهای
خود را به زنجیر چر خ مجهز کنند.
به گفته وی ،تیمهای راهداری
با امکانات الزم آماده هر گونه
خدمات هستند و تالش میکنند
تمامی مسیرهای این شهرستان را
باز نگه دارند.

