رئیس اداره محیط زیســت فیروزکوه تاکید کرد؛

همکاری مردم ،الزمه حفظ و حراست از محیط زیست
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امام جمعه فیروزکوه خبر داد؛

کمی جمعیت ،بهانه کاهش بودجه شهرســتان

باهدفترویجفرهنگقرآنی؛

3

برگزاریمحفلانسباقرآن
باحضور قاریانشرقتهران

ویژه ها

در دیدار مسئوالن فیروزکوه با وزیر اقتصاد و دارایی صورت گرفت؛

در دیدار مسئوالنبارئیس
دادگستریفیروزکوهمطرحشد؛

موضوعات اقتصادی و مالیاتی
فیروزکوه ،روی میز بررسی

پیشرفت و توسعه با اتحاد و
تعامل دستگاه ها
2

2

افزایشاراضیموردنیاز برای
کشت گلمحمدیوانار
4

آغاز احداث ساختمان
دستگاهاکسیژنساز
در هفته آینده

رئیس کمیته امداد
امام خمینی (ره):

پرداخت صدقات با
کارتخوانهای سیار انجام
می شود

2

3

منبع:روابط عمومی فرمانداری

عباس دهباشی ،رئیس کمیته امداد امام خمینی
(ره) شهرستان فیروزکوه در گفتگویی با خبرنگار
جام جم اظهار کرد :در ایام شیوع ویروس کرونا ،روشهای
تخلیه صندوقهای صدقات متفاوت از گذشته با استفاده از
پوزهای اندرویدی با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
توسط همکاران امدادگر این نهاد برای دستگیری از نیازمندان
و مددجویان جمع آوری میشود.

3

فرماندار فیروزکوه:

مردمبایدنتیجهحضور
مدیراندر روستاهاراحس
کنند
4
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اقتصادی
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

برگزاری محفل انس با قرآن با حضور قاریان شرق تهران
محفل معنوی انس با قرآن کریم با هدف توسعه و ترویج فرهنگ
قرآنی و تعمیق باورهای دینی با هدف مصونیت نوجوانان و جوانان از
هجمههای فرهنگی برگزار شد.
به گزارش جام جم حجت االسالم حیدری ،امام جمعه شهرستان
فیروزکوه بیان کرد :باید تالش کنیم با مضامین این کتاب الهی آشنا

خبر
در دیدار مسئوالن با رئیس دادگستری فیروزکوه
مطرح شد؛

پیشرفت و توسعه با اتحاد و تعامل
دستگاه ها

سید احمد رسولی نژاد ،نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس
شورای اسالمی به همراه ابوالقاسم مهری ،فرماندار شهرستان ،با
حضور در محل دادگستری ،با درزی ،رئیس دادگستری فیروزکوه
دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش جام جم در این دیدار مسئوالن شهرستانی به عنوان
نماینده سه قوه در شهرستان ،تعامل و همکاری بین دستگاههای
اجرایی و قضایی و نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی را
موجب ایجاد آرامش و آسایش در منطقه دانستند و تأکید کردند:
همدلی و اتحاد نظری وعملی مشکالت را از مسیر پیشرفت و
توسعه شهرستان برخواهد داشت ،انتظاری که امروز به واسطه
همراهی مسئوالن ،در شهرستان فیروزکوه بخوبی مشهود است.

شویم و هرگز از آن جدا نشویم که در غیر این صورت گرفتار فتنه ها
خواهیم شد.
سپس سید حسن حسینی ،سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان فیروزکوه گفت :انس با قرآن و نهادینه شدن فرهنگ
فراگیری و تالوت قرآن در بین نسلهای جوان و شناسایی استعدادها

دکتر سید عبدالمجید حسینی ،سرپرست بیمارستان امام
خمینی (ره) فیروزکوه در گفتگوی اختصاصی با جام جم وضعیت
امکانات و ملزومات پزشکی بیمارستان را مطلوب ارزیابی نمود و
اظهار کرد :در حال حاضر دستگاهها و تجهیزات پزشکی موجود
در این بیمارستان به لحاظ کیفیت دارای شرایط قابل قبولی
هستند ،اما این تجهیزات کافی نبوده و باید برای تکمیل و تجهیز
بیمارستانتالشکنیم.
وی با اشاره به دستگاهها و ملزومات پزشکی موجود در این
بیمارستان عنوان کرد :دستگاه نوار مغز ،نوار عصب وعضله،
دستگاه تست ورزش ،آندوسکوپی معده و روده ،آندوسکوپی
بینی ،سیستوسکوپی مثانه ،دستگاه شوک الکتریکی و ترالی
اورژانس (میزهایی که برای فوریتهای پزشکی با تجهیزات کامل
در اورژانس و بخشها وجود دارد) دستگاه تنفس مصنوعی در
آی سی یو و دستگاه پایین آورنده سریع واحد بیلی روبین نوزاد
از جمله دستگاهای موجود در بیمارستان امام خمینی (ره)
فیروزکوهمیباشد.
این مقام مسئول با بیان اینکه تجهیزات و دستگاههای موجود
در آزمایشگاه بیمارستان مطابق با استانداردهای جهانی است،
خاطرنشان کرد :دستگاههایی که بیوشیمی ،هورمون و گازهای
تنفسی خون را چک می کنند به روز و پیشرفته بوده و جزو
دستگاه های رده اول دنیا محسوب می شوند.
دکترحسینی اعالم کرد :با توجه به نیازهای ضروری بیمارستان با
تالشها و پیگیری مجدانه جناب آقای دکتر رسولی نژاد ،نماینده
محترم و مساعدت مسئوالن دانشگاه شهید بهشتی بویژه
جناب آقای دکتر زالی ،ریاست محترم دانشگاه و جناب آقای
دکتر خدادوست معاونت محترم توسعه تا کنون چند دستگاه
خریداری و تحویل شده یا در حال تحویل میباشد که شامل
یک دستگاه اتوکالو نو برای استریل و ضدعفونی کردن مواد
عفونی ،یک دستگاه اتوماتیک برای تستهای انعقاد خون به
همراه یک دستگاه پشتیبان برای اندازهگیری سلولهای خونی،
یک دستگاه پشتیبان برای هورمون و همچنین یک عدد ترازو
ویلچریمیباشد.
وی از تکمیل سیستم تهویه هوا در ماه آینده خبر داد و گفت:
مقرر گردید دستگاه هواساز موجود را به سیستم تهویه هوا
مرتبط کنیم تا در وضعیت بیماری کرونا ذرات معلق در هوا توسط
این دستگاه گرفته شود.
سرپرستبیمارستانامامخمینی(ره)فیروزکوهبااشارهبهانتقال
دستگاههای اکسیژنساز به این بیمارستان خاطرنشان کرد:
متاسفانه در شرایط شیوع بیماری کرونا درشهرستان به منظور
تامین دستگاه اکسیژنساز برای بیماران کرونایی مجبور به

و نخبگان قرآنی از اهداف برگزاری برنامه های این چنینی است .وی
افزود :استقبال عالقمندان از این برنامه انگیزه دستاندرکاران را
مضاعف نمود ،امید است فعالیت قرآنی به صورت مجازی استمرار
داشته باشد .محفل انس با قرآن با همکاری نهادهای فرهنگی
شهرستان فیروزکوه و شرق استان تهران تشکیل شد.

سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه در گفتگو با جام جم طر حهای
توسعه ای این بیمارستان را تشریح کرد؛

آغاز احداث ساختمان دستگاه
اکسیژنساز  ،در هفته آینده

تامین کپسول اکسیژن از شهرها و استانهای همجوار بودیم
که خوشبختانه با خرید دستگاه اکسیژن ساز با ظرفیت باال این
معضلدر شهرستانفیروزکوهمرتفع گردید.
دکتر حسینی از آغاز عملیات احداث ساختمان دستگاه
اکسیژنساز در هفته آینده خبر داد و تاکید کرد :با احداث
ساختمان دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستان همزمان
نرسانی به ۴۵بیمار انجام خواهد شد.
اکسیژ 
وی یادآور شد :برای ساخت و تکمیل ساختمان دستگاه
اکسیژنساز کهبخشیاز اعتبارات آنتوسطیکخیر نیکاندیش
تامین شده است و بقیه با عنایت مسئوالن دانشگاه پرداخت
خواهدشد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :با توجه به قرار گرفتن
شهرستان فیروزکوه در مسیر مواصالتی ۳استان و همچنین
باال بودن میزان تصادفات جادهای در این محور دستگاه سی تی
اسکن امری ضروری بوده است که خوشبختانه این مهم محقق

شد و آغاز عملیات احداث ساختمان سی تی اسکن به هفته های
آتی موکول شده است.
دکتر حسینی تصریح کرد :بر اساس طرحی که در دانشگاه
علوم پزشکی به تصویب رسیده است مقرر گردید یک مرکز
تصویربرداری شامل بخش سی تی اسکن ،اتاق رادیولوژی و
سونوگرافی و همچنین اتاق پذیرش و انتظار در بیمارستان راه
اندازی شود.
وی افزود :در حال حاضر با توجه به تامین بودجه اولیه توسط
افراد خیر شهرستان عملیات احداث ساختمان سی تی اسکن
در هفته های آتی آغاز خواهد شد ،اما تکمیل و تجهیز این مرکز
به دلیل پیچیدگی در ساخت و همچنین تامین اعتبارات الزم در
سال آتی انجام میشود.
سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه در ادامه با اشاره
به تعداد پزشکان متخصص حاضر در بیمارستان عنوان کرد :در
طول هفته پزشکان متخصص در رشتههای جراحی ،داخلی ،زنان

و اطفال در درمانگاه حضور فعال دارند و خدمات در سایر رشته
های پزشکی در  ۲تا  ۳روز کاری توسط متخصصان به همشهریان
ارائهمیشود.
دکتر حسینی اذعان کرد :باید زمینه ای فراهم شود تا پزشکان
متخصص در سایر رشته ها نیز به صورت مستمر در بیمارستان
حضور داشته باشند تا مردم شریف شهرستان برای دریافت
خدمات پزشکی مجبور نباشند راهی شهرها و استانهای
همجوار شوند.
وی برلزوم تامین امکانات الزم برای رفاه حال پزشکان متخصص
بیمارستان تاکید کرد و گفت :در حال حاضر پاویونهای مجردی
مخصوص پزشکان آقا و خانم ۳،ساختمان برای پزشکان متاهل
و همچنین یک ساختمان مسکونی پزشکان متاهل در خارج از
مجموعه در اختیار کادر پزشکی بیمارستان قرار گرفته است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از مصاحبه به برنامه های
پیش رو برای توسعه بیمارستان اشاره کرد و گفت :تکمیل و
تجهیز ساختمان اورژانس ظرف  ۶ماه آینده و پس از آن تکمیل
و استانداردسازی فضای آزمایشگاه ،جذب نیروی انسانی و کادر
درمان از جمله اقداماتی است که در سال آتی انجام خواهد شد،
همچنین افزایش تخت بیمارستانی از  ۳۴به  ۶۴تخت طبق
استاندارد بیمارستان که تمامی این اقدامات بر اساس برنامه
توسعهبیمارستاناجراییوعملیاتیخواهدشد.
دکتر حسینی رعایت اخالق حسنه و جلب رضایت مراجعان
و بیماران را مهمترین وظیفه کادر درمانی و پرسنل اداری
بیمارستان دانست و افزود :باید در بیمارستان از افراد با توان،
پرتالش و اخالق مدار در راستای ارائه خدمات مطلوب و در نهایت
جلب رضایت مراجعان و بیماران بهره ببریم.
وی با اشاره به تعداد بستریشدگان بیماران کرونایی در
بیمارستان امام خمینی(ره) فیروزکوه اعالم کرد :خوشبختانه با
رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم وضعیت شهرستان
قابل قبول است و در حال حاضر دو بیمار در بخش ایزوله
تنفسی و ۲بیمار در بخش آی سی یو بیمارستان بستری هستند.
سرپرست بیمارستان امام خمینی (ره) بر رعایت موازین و
پروتکل های بهداشتی در شهرستان تاکید کرد و یادآور شد:
وضعیت بیماری کرونا در شهرستان شکننده است و مردم باید
همچنان به رعایت دستورالعمل های بهداشتی پایبند باشند.
دکتر حسینیدر پایاناز مردمشهرستانفیروزکوهدرخواست کرد
باتوجهبهمحدودیتدر جذبپزشکانمتخصصدر بیمارستان
و اولویت درمان برای بیماران اورژانسی ،همشهریان عزیز
فیروزکوهی برای دریافت هرچه بهتر خدمات پزشکی در کلینیک
ویژه تحمل و سعه صدر بیشتری داشته باشند.
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توسعه کارآفرینی؛ مهم ترین راهکار اشتغالزایی
مشاوره شغلی از فرزندان جانبازان بنیاد توسط معصومه علیزاده،
رئیس اداره اشتغال اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
شهرستانهای استان تهران و تعدادی از کارشناسان اشتغال بنیاد
شهید و امور ایثارگران در اداره بنیاد شهید فیروزکوه صورت پذیرفت.

به گزارش جام جم غالمرضا نیکدل ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
شهرستان فیروزکوه گفت :اشتغالزایی فرزندان شاهد و ایثارگر از
مهم ترین دغدغههای بنیاد شهید است .وی گفت :این نهاد با
استفاده از هر امکاناتی تالش میکند تا بتواند این مشکل را برطرف

سازد .نیکدل با بیان اینکه توانمند کردن و توسعه کارآفرینی
مهمترین راهکار اشتغالزایی فرزندان شاهد و ایثارگر است گفت:
مشاوران با ارائه مشاوره شغلی مناسب به جامعه ایثارگران میتوانند
در تحقق این هدف نقش بسزایی را ایفا کنند.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

خبر

موضوعات اقتصادی و مالیاتی فیروزکوه ،روی میز بررسی

سید احمد رسولی نژاد ،نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای
اسالمی به همراه ابوالقاسم مهری سرپرست فرمانداری شهرستان ،جعفر پرج،
شهردار فیروزکوه و ارجمندی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرماندار با فرهاد
دژپسند ،وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور و معاونان وزیر ،دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش جام جم در این نشست در خصوص مسائل اقتصادی و مالیاتی
فیروزکوه و تخصیص منابع ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها در راستای
توسعه شهرستان بحث و گفتگو شد.

همکاری مردم ،الزمه حفظ و حراست
از محیط زیست

فرخی ،رئیس اداره محیط زیست فیروزکوه گفت :شهرستان فیروزکوه
منطقه ای بسیار غنی و وسیع از نظر حیات وحش با وسعت بیش از ۲۲۰
هزار هکتار میباشد که بیش از  ۷۰هزار هکتار آن جزو پناهگاه حیات وحش
است که محیط زندگی کل ،بز ،قوچ ،میش و پلنگ ایرانی است .با توجه به
سرشماری اخیر فقط در یک منطقه چهار قالده پلنگ ایرانی
شامل یک نر ،یک ماده و دو توله مشاهده
گردید .به گزارش جام جم فرخی از مردم،
نیروهای بسیج ،سپاه و نیروی انتظامی
به دلیل صیانت از محیط زیست و
کمک به محیط بانان تشکر
نمود و اظهار کرد :ما شدیدا
نیازمند همکاری مردم
شهرستان برای حفظ و
حراست از محیط زیست
شهرستا نفیروزکوه
هستیم.

امام جمعه فیروزکوه خبر داد؛

بازدید شهردار از کشتارگاه سنتی دام و احداث تصفیه خانه
شهردار فیروزکوه به همراه کارشناسان واحد فنی و عمرانی شهرداری از عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه کشتارگاه سنتی
دام فیروزکوه بازدید نمودند.
به گزارش جام جم عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه در کشتارگاه سنتی دام فیروزکوه با هدف افزایش سطح سالمت جامعه
و رعایت موارد بهداشتی ،در حال انجام است .با اجرای این پروژه مشکل زیستمحیطی کشتارگاه مرتفع خواهد شد .شایان
ذکر است مشکل نبود تصفیه خانه در کشتارگاه سنتی دام فیروزکوه بیش از دو دهه همواره مورد مطالبه کارگروه بهداشت،
سالمت و امنیت غذایی شهرستان بوده است.
* آغاز تکمیل فاز دوم مجتمع تجاری نگین شهرداری
در پی بازدید شهردار فیروزکوه و مسئوالن واحدهای مرتبط شهرداری از مجتمع تجاری
نگین شهرداری فیروزکوه ،عملیات اجرایی تکمیل فاز  ۲این مجتمع تجاری آغاز شد.
فاز اول مجتمع تجاری نگین شهرداری فیروزکوه شهریور سال  99به پایان رسیده که
شامل  9واحد تجاری در طبقه همکف و در زمینی به مساحت  575مترمربع احداث
شده است.

کلنگزنی آغاز فاز اول پایش تصویری فیروزکوه
جعفر پرج ،شهردار فیروزکوه در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز اول طرح پایش تصویری شهر فیروزکوه
گفت :کار مطالعات جامع پایش تصویری شهر فیروزکوه توسط مشاور ذیصالح انجام و عقد قرارداد با
پیمانکار برای اجرای فاز اول این طرح و ارتقای سیستم های موجود انجام شد.
به گزارش جام جم برای انجام مطالعات تمام نظرات و پیشنهادات دستگاههای امنیتی و انتظامی که عالوه
بر شهرداری ،بهره برداران این طرح هستند لحاظ و فاز اول اجرایی آن آغاز شد .طرح پایش تصویری به
عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای شهری محسوب شده که برای کنترل هوشمند ترافیک ،افزایش
ضریب امنیت اجتماعی ،کاهش هزینههای مدیریت شهری ،ثبت دائم وقایع ،جلوگیری از وقوع جرم و
کارهای غیرقانونی ،کمک به مدیریت بحران و همچنین مدیریت متمرکز در نقاط مختلف کاربرد دارد.

پرداخت صدقات با کارتخوانهای سیار
انجام می شود
عباس دهباشی ،رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فیروزکوه در
گفتگویی با خبرنگار جام جم اظهار کرد :در ایام شیوع ویروس کرونا ،روشهای تخلیه
صندوقهای صدقات متفاوت از گذشته با استفاده از پوزهای اندرویدی با رعایت
کامل پروتکلهای بهداشتی توسط همکاران امدادگر این نهاد برای دستگیری از
نیازمندان و مددجویان جمع آوری میشود .وی با بیان اینکه
مردم نوعدوست شهرستان فیروزکوه در  ۹ماهه سال جاری،
 ۲۵۰/۷۷۵/۹۷۸/۱ریال صدقه برای کمک به محرومان و
مستمندان پرداخت کرده اند افزود :صدقات در بخشهای
تأمین جهیزیه نوعروسان ،درمان ،تهیه اقالم
ضروری ،کمک هزینه تحصیلی و تعمیرات
و ساخت مسکن مددجویان مصرف می
شود .دهباشی در پایان از عالقهمندان
به مشارکت در کارهای خداپسندانه
خواست کمکهای خود را برای کمک
به نیازمندان شهرستان به شماره کارت
 ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۱۶۲۶۶۰اهدا کنند.

کمــی جمعیــت ،بهانــه کاهش
بودجه شهرستان

امام جمعه فیروزکوه با اشاره به اینکه جمعیت
تابستانه شهر با جمعیت زمستانه تفاوت دارد
گفت :کم جمعیتی فیروزکوه بهانهای برای کاهش
بودجه شهرستان شده است.
حجت االسالم حسن حیدری در جلسه کمیته
برنامه ریزی فیروزکوه که با حضور رئیس سازمان
برنامه و بودجه استان تهران ،معاون هماهنگی
برنامه و بودجه مدیریت استان ،نماینده مردم
شهرستانهای فیروزکوه و دماوند ،فرماندار ،امام
جمعه و مسئوالن اداری و انتظا میشهرستان
فیروزکوه در سالن جلسات فرمانداری این
شهرستان برگزار شد با اشاره به اینکه فیروزکوه
در زمینههای مختلف ظرفیتهای فراوان و مهم
دارد و در استان و کشور هم نمونه است اظهار
داشت :عجیب است که چرا شهرستان فیروزکوه
با کاهش جمعیت رو به رو میباشد.
حیدری افزود :در مواقعی برخی مسئوالن
باالدستی جمعیت شهرستان را بهانه قرار
میدهند تا بودجه کمتری به شهرستان فیروزکوه
داده شود ،در حالی که ما دو نوع جمعیت داریم
و جمعیت تابستانه ما با جمعیت زمستانه فرق
میکند .وی بیان داشت :همه سازمانها ،ادارات
و نیز رؤسای ادارات باید با برنامهریزی مناسب و
برای انجام هر کاری هدف مشخص داشته باشند
اما متأسفانه گاهی اوقات ادارهای برنامه خوبی هم
داشته ،اما مسئوالن ما به برنامه ریزی آن برنامه
توجهی نداشتند بنابراین باید با برنامهریزی و
رعایت اصول بتوانیم ارزیابی درستی از عملکرد
خود داشته باشیم.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

خبر
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افزایش اراضی مورد نیاز برای کشت گل محمدی و انار
سید احمد رسولینژاد ،نماینده مردم در مجلس ،فرمانداران دماوند
و فیروزکوه و مدیران و روسای ادارات جهاد کشاورزی ،منابع طبیعی
و محیط زیست فیروزکوه با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
حفاظت از محیط زیست کشور دیدار کردند.
به گزارش جام جم در این دیدار ،مشکالت و نیازمندیهای ادارات
حفاظت از محیط زیست دماوند و فیروزکوه ،شرکت تعاونی توسعه
روستای مهن و افزایش اراضی مورد نیاز برای کشت گل محمدی و
انار از  ۱۵۰هکتار به  ۳۰۰هکتار در روستای محمودآباد مطرح شد .از

مدیران خدمت رسانی و رضایتمندی را دراولویت قرار دهند

ابوالقاسم مهری ،سرپرست فرمانداری شهرستان فیروزکوه در جلسه
شورای اداری شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه دهه پنجم انقالب
دیگر زمان آزمون وخطا نیست اظهار کرد :مسئوالن شهرستان باید در
چارچوب قانون با وحدت و همفکری خدمترسانی به مردم را دراولویت
کاری خود قرار داده و به دنبال جلب رضایت مردم باشند.
وی حرکت در مسیر اهداف و سیاستهای انقالب را از مهمترین وظایف
روسای دستگاههای اجرایی برشمرد و خاطرنشان کرد :دستگاههای
اجرایی موظند در مسیر خط سیاسی انقالب به وظایف قانونی خود عمل
کرده و با نگاه جهادی به خدمت ،زمینه اعتالی نظام جمهوری اسالمی را
فراهم آورند .نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه از راهاندازی
کمیتههای ارزیابی بر عملکرد دستگاههای اجرایی در این شهرستان
خبر داد و اعالم کرد :از این پس عملکرد تمامی دستگاهها درکمیتههای
تخصصی فرمانداری مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت .مهری
نسبت به تک بخشی عمل کردن مدیران اجرایی شهرستان هشدار
داد و اذعان کرد :با دستگاههای اجرایی که بدون هماهنگی با فرمانداری
اقدام و عمل می کنند در صورت مشاهده اینگونه تخلفات بدون

مالحظه کاری و مماشات برخورد قاطع و قانونی صورت میگیرد .وی
تعلل در خدمترسانی به مردم را از نقاط ضعف یک دستگاه اجرایی
عنوان و تاکید کرد :مدیران شهرستان باید در وهله نخست ،خود
با شرکت در جلسات و کارگروههای تخصصی استان نسبت به رفع
مشکالت مردم اقدام کنند تا مردم شهرستان مجبور نباشند برای رفع
مشکالتشان مسیر  ۱۲۰کیلومتری تا تهران را طی کنند.
ویبااشارهبهبرخیساختوسازهایغیرمجاز در اینشهرستانتصریح
کرد :از این پس کارگروه ویژهای در فرمانداری تشکیل و در مورد تخریب
ساخت و سازهای غیرقانونی و پر کردن چاههای غیرمجاز در این کارگروه
تصمیم گیری میشود .مهری دربخش دیگری از سخنانش با اشاره به
برگزای انتخابات پیش رو در خرداد  ۱۴۰۰یاد آور شد :در ۲۸خرداد سال۱۴۰۰
سه انتخابات ریاست جمهوری ،شوراهای شهر و روستا و همچنین
میان دورهای خبرگان رهبری برگزار می شود که طی هفته های گذشته
ستاد برگزاری این انتخابات در شهرستان فیروزکوه تشکیل شده است.
وی بر لزوم برگزاری انتخابات با شکوه در شهرستان تاکید و خاطرنشان
کرد :مدیران دستگاههای اجرایی به عنوان امانتداران مسئولیت
درشهرستان با هماهنگی و همدلی در راستای برگزاری انتخابات
باشکوه درشهرستان تالش کنند .وی افزود :سعی ما بر این است
تا با ایجاد فضای انتخاباتی آرام ،سالم و به دور ازشائبه زمینه حضور
حداکثری مردم را در پای صندوقهای آراء فراهم آوریم .مهری در ادامه
ضمن قدردانی از اقدامات موثر شبکه بهداشت و درمان ،بسیج و
هالل احمر در اجرای طرح شهید سلیمانی در شهرستان تصریح کرد:
با مشارکت دستگاههای مذکور اقدامات خوبی برای اجرای هرچه بهتر
طرح شهید سلیمانی در شهر و روستای شهرستان فیروزکوه صورت
گرفته که امید است این اقدامات پایدار بماند.

امام خمینی -

ره

سه شنبه  30دی  1399شماره 5857

خبر
برپایی یازدهمین جلسه هماهنگی
بسیجملیتغذیهسالم

دیگر برنامههای نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس ،برگزاری
نشست با مدیرعامل بانک صادرات به همراه فرماندار و معاون
برنامهریزی فرمانداری فیروزکوه در خصوص حل مشکالت کارخانجات
دو شهرستان بود.
رسولینژاد در ادامه نیز ،با وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه فرماندار،
شهردار و معاون برنامهریزی فرمانداری فیروزکوه دیدار کرد .در این دیدار
در خصوص مسائل فیروزکوه و تسریع در بازسازی ،توسعه و تکمیل
مجموعه ورزشی دارایی دماوند مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

فرماندار فیروزکوه تاکید کرد؛

فرماندار فیروزکوه به همراه بخشدار مرکزی،
مدیر جهاد کشاورزی ،نماینده اداره منابع
طبیعی و دهیار و اعضای شورای اسالمی
روستای شهرآباد ،از این روستا بازدید کرد و
در جریان اقدامات انجام شده و مسائل و
مشکالت قرار گرفت.
به گزارش جام جم ابوالقاسم مهری گفت:
حرکت توسعهای دولت تدبیر و امید در مناطق
روستایی با توجه به شرایط سخت اقتصادی
همچنان پیش می رود و دولت تالش خود
را ضمن رفع کاستیهای زیرساختی ،معطوف
به رونق تولید و رفع مشکالت کرده و امروز
موفقیتهای خوبی را نیز در این راستا در
روستاها شاهد هستیم.
وی افزود :حضور مدیران در روستاها و
نشست با اعضای شورای اسالمی و اهالی باید
با هدف رفع مشکالت در بخشها و حوزههای
مختلف صورت گیرد؛ چرا که بازدهی و نتایج
مثبت حاصل از این بازدیدها و نشست ها
باید در زندگی روستاییان نمایان شود.
فرماندار فیروزکوه در ادامه گفت :برای حل
مشکالت روستاها برنامه جدی داریم و به
طور مستمر و دائم مشکالت روستاییان و
وضعیت زیرساختهای روستایی را بررسی و
پیگیری می کنیم.
در همین راستا برای حل مشکالت این روستا
باید اهالی نیز با دستگاه های اجرایی همکاری
و مشارکت کنند.

عاشق ج ــمالت گشتم
آن روز كــه
ِ
ديــوانــه روى بـىمثالــت گشتم
ديدم ،نبود در دو جهان جز تو كسى
بيخود شدم و غرق كمالت گشتم

رئیس اداره مسکن و شهرسازی فیروزکوه خبر داد؛

منازل مسکونی مفت آباد سنددار می شوند

حبیب شعبانی ،رئیس اداره مســکن و شهرسازی شهرســتان فیروزکوه
درگفتگو با جام جم از آغاز اجرای طرح سنددار کردن منازل مسکونی واقع
در منطقه مفتآباد این شهرســتان خبــر داد و اظهار کرد :اداره مســکن و
شهرسازی فیروزکوه در نظر دارد در قالب قانون ساماندهی برای ساکنان
منطقه مفتآباد این شهرســتان که پیش از این سند اراضی این منطقه
به نام دولت جمهوری اسالمی بوده است سند تک برگ صادر کند.
وی افــزود :متقاضیــان مــی تواننــد بــرای دریافــت ســند تک بــرگ بــه اداره
مســکن و شهرســازی شهرســتان مراجعــه کــرده و نســبت بــه تشــکیل
پرونده و طی مراحل قانونی این مهم اقدام نمایند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :این نهاد اجرایی در نظر دارد اجرای این
طرح را که از ابتدای دی آغاز شــده است با حضور و اقدام بموقع اهالی این
منطقه در مدت زمان کوتاه اجرایی کند.
شــعبانی در ادامه با اشاره به زمان صدور ســند برای ساکنان مسکن مهر
فیروزکوه اعالم کرد :ابتدا مدیران تعاونیهای مسکن مهر باید با مراجعه
به شــهرداری نســبت به دریافت پایان کار واحدها اقدام نمایند تا با توجه
به صورت وضعیت هر واحد ،ســند تک بــرگ برای مالکان ایــن واحدها در
این منطقه صادر گردد.

جلسه هماهنگی بسیج ملی تغذیه سالم با حضور
معاون بهداشتی ،کارشناس مسئول واحد سالمت
خانواده ،کارشناس تغذیه و کارشناس مسئوالن
واحدهای گسترش ،روان ،مدارس ،دارویی ،غذا و دارو،
محیط،بیماریهایواگیر وغیرواگیر وآموزشسالمت
شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه
برگزار شد.
به گزارش جام جم این جلسه با شعار «تغذیه سالم
برای پیشگیری از کرونا» از  15تا  30دی  99با هدف
ارتقاء آگاهی ،نگرش و عملکرد مردم جامعه در
خصوص نقش تغذیه سالم در تقویت سیستم
ایمنیبدن،افزایش آگاهیسیاستگذارانومسئوالن
مرتبط با غذا و تغذیه در خصوص اهمیت توجه به
وضعیت امنیت غذایی خانوارها در شرایط فعلی،
حساسسازی و جلب همکاری رسانههای جمعی
برای آموزش مردم و فرهنگسازی تغذیه صحیح و ...
برگزار گردید.

بازدید بخشدار ارجمند از نصب
دکل مخابراتی در ورسخواران

بخشدار ارجمند از عملیات اجرایی نصب دکل
مخابراتی برای رفع مشکل آنتن دهی همراه اول
در روستای ورسخواران بازدید کرد.
به گزارش جام جم روح اهلل بوربوری گفت :با
پیگیری های انجام شده عملیات نصب دکل
مخابراتی تلفن همراه در روستای ورسخواران
آغاز شده است و با بهره برداری از این دکل در
آینده نزدیک مشکل آنتن دهی تلفن همراه
در روستای ورسخواران و مناطق اطراف رفع
خواهد شد.

