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شــهردار فیروزکوه خبر داد؛
بهره بــرداری از 7 پــروژه بــا اعتبــار 10 میلیــارد تومانــی

و  از تولیدکنندگان  طبق تاکیدات مقام معظم رهبری در  حمایت 
نام گذاری امسال به عنوان سال جهش تولید باید قوانین دست 
و پاگیر اداری که غل و زنجیری شده بر دست و پای تولیدکنندگان 

برداشته شود. 
اما متاسفانه دست اندازهای بروکراسی اداری فرایند تولید و اقتصاد 
را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از تولیدکنندگان حتی بدون 
دانش  و  سرمایه  بر  متکی  تنها  تسهیالتی  کوچک ترین  دریافت 
خویش در مسیر تولید قدم برداشتند اما بروکراسی اداری مانع کار 

تولید در کشور شده است. 

دکتر محمد امیری، مدیر عامل شرکت هیواوستا اکسین کارآفرین 
جوانی است که با تکیه بر سرمایه و دانش خود پا به عرصه تولید 
گذاشته ولی در این مسیر با چالش ها و موانع بسیاری روبه رو شده 
است. در همین راستا خبرنگار جام جم گفتگویی با این کارآفرین 

موفق داشته است که در ادامه می خوانید: 
 لطفا خودتان را معرفی کنید.

محمد امیری هستم. دکترای دندانپزشکی متولد ۱۳۶۶ از شهر اهواز .
 در مورد فعالیت های خود در عرصه تولید و همچنین موانع و 

مشکالت این مسیر توضیح دهید؟
با وجود تحصیل در رشته دندانپزشکی به دلیل عالقه قلبی به کار 

اقتصادی وارد عرصه تولید شدم.
تهران  آباد  شمس  در  الکترونیکی  کاالهای  تولید  با  شرکت  یک 
راه اندازی کردم و جزو اولین نفرات در تولید دستگاه ماینینگ بودم. از 
آنجایی که  باید کارخانه در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران باشد به همین 
بهره برداری  پروانه  به دریافت  با وجود داشتن مجوز موفق  دلیل 
نشدم. بر همین اساس در سال ۹۷ با دو نفر از شرکای جدید خود 
کارخانه ای را به منظور تولید سرورهای بالکچین در شهرک صنعتی 

قدیم فیروزکوه خریداری کردیم.
از  را  قطعات  و  دستگاه ها  شهرستان  صنایع  اداره  قول  مبنای  بر 

کشور چین سفارش دادیم اما متاسفانه با گذشت زمان به دلیل 
یک  با  وقطعات  دستگاه ها  فروش  به  مجبور  پروانه  صدور  عدم 
چهارم قیمت در کشور مبدا شدیم و تا این لحظه با وجود نداشتن 

هیچ گیرودار قانونی پروانه صادر نشده است.
با پیشنهاد مدیر شهرک صنعتی سوله ای دیگر در همین شهرک با 

هدف تولید اتانول خریداری کردیم. 
اتانول با وجود این که در لیست  محصوالت مجوزدار بود اما پروانه 

 دست چند شرکت دولتی بود. 
ً
برای آن صادر نمی شد و انحصارا

الکل  کمبود  و  کرونا  اعالم وضعیت  با  اواخر سال ۹۸  در  بنابراین 
آنجایی که اجازه تولید الکل بدون مجوز صادرشده  از  در کشور و 
بود تصمیم گرفتیم ضدعفونی کننده بر پایه الکل را تولید کنیم. بر 
همین اساس با تکیه بر توانایی و دانش خویش موفق به طراحی و 
ساخت دستگاه های تولید مواد ضدعفونی کننده شدیم اما باز هم 

برای دریافت پروانه دربروکراسی اداری دچار مشکل شدیم.
با نزدیک شدن به هفته دولت و اصرار مسئوالن بر افتتاح کارخانه به 
بنده قول داده شد تا روند صدور پروانه بهره برداری سرعت بگیرد. 
متاسفانه بعد از افتتاح کارخانه و با وجود قول مسئوالن ذیربط هنوز 

موفق به دریافت پروانه بهره برداری نشدیم.
 چه درخواستی از مسئوالن استانی وشهرستانی دارید؟

اداره  تابع  و  بوده  ناچیز  بسیار  شهرستان  صنایع  اداره  اختیارات 
صنایع استان تهران است بنابراین تولیدکنندگانی که می خواهند 
در شهرستان فیروزکوه فعالیت داشته باشند نسبت به نقاط دیگر 
کشور درگیر پیچ و خم های اداری بسیاری برای دریافت مجوز و پروانه 
ساخت هستند.  در سازمان صنایع مرجعی برای بررسی و رسیدگی 
به شکایات متقاضیان و برخورد با کم کاری کارمندانی باشد که با 
کم کاری و همچنین دالیل واهی موجب ضرر و زیان و ورشکستگی 
تولیدکنندگان می شوند. همچنین تسهیل در تخصیص تسهیالت 
بانکی کم بهره برای صاحبان واحدهای تولیدی می تواند کمک بزرگی 
معافیت های  گرفتن  نظر  در  با  نهایت  در  و  باشد  تولید  عرصه  در 
گمرکی و مالیاتی واقعی برای تولیدکنندگان چرخه اشتغال و اقتصاد 
و حمایت از سرمایه گذاران در این بخش را جزو اصلی ترین اهداف 

خود قرار دهند.
؟  سخن آخر

کشورهای دنیا روند صدور مجوز  از  این که در بسیاری  به  با توجه 
از  و پروانه در کوتاه مدت انجام می شود ما می توانیم با الگوگیری 
کشورهای موفق دنیا پروسه اداری زمانگیر در کشور را به حداقل 
برسانیم تا سرمایه گذاران  بتوانند براحتی کار تولیدی انجام دهند و 

در نهایت موجب شکوفایی اقتصاد کشور شوند.

ح شد؛ در گفتگوی جام جم با کارآفرین موفق فیروزکوه مطر

بروکراسی اداری، مانعی بزرگ بر سر راه تولیدکنندگان کشور

بیشتر بخوانید

کوتــاه  فیلــم  ســاخت 
»فرشــتگان زمینــی « در 

فیروزکوه

 تســریع در پرداخــت وام 
خودکفایی به مددجویان 

بازدید  فرماندار فیروزکوه 
از پــروژه هــای  روســتایی 

بخش ارجمند

دیدار نماینده فیروزکوه و 
دماوند با مدیران استانی

ع مدافعان سالمت؛ با موضو

در هفته دفاع مقدس صورت 
می گیرد؛

پویش« ایران همدل« 
با شعار »از همدیگر 

گره گشایی کنیم«  
با  فیروزکوه  شهرستان  بهزیستی  اداره 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  توجه 
پویش  از  مرحله  نخستین  مومنانه،  کمک  برای 
کمیته  باهمکاری  گذشته  سال  در  را   همدل  ایران 
امداد،ستاداجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(، 
مستضعفین،  بسیج  سازمان  مستضعفان،  بنیاد 
اطالعات،صداوسیمای  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
ایران و سازمان بهزیستی جهت  جمهوری اسالمی 
گره  همدیگر  از  باشعار  نیازمند  افراد  به  کمک 

گشایی کنیم شروع به کار نموده است. 
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رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فیروزکوه:

هفته دفاع مقدس؛ فرصت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

نماینده  مردم دماوند و فیروزکوه:
  همکاری   مردم ومسئوالن  برای

 بهبود وضعیت مسکن و بافت فرسوده 
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عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون  همـراه  بـه  فیروزکـوه  فرمانـدار 
فرمانـداری و بخشـدار ارجمنـد بـا حضـور در  بخـش ارجمنـد از نحـوه 

کـرد. بازدیـد  روسـتایی  عمرانـی  پروژه هـای  اجـرای 
بـه گـزارش جـام جـم بـه نقـل از  روابـط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان 

گفـت:  بازدیـد  ایـن  حاشـیه  در  جمارانـی  یوسـفی  مهـدی  فیروزکـوه، 
بـا توجـه بـه پایـان فصـل کاری الزم اسـت، اجـرای پروژه هـای عمرانـی 
شـتاب بیشـتری بـه خـود گیرند و بـرای این منظور بایـد از تمام توان و 

ظرفیت هـا نهایـت بهـره را ببریـم.

اجـرای  حـال  در  اجرایـی  پروژه هـای  کـرد:  تصریـح  فیروزکـوه  فرمانـدار 
و  شـرب  آب  انتقـال  خـط   ، معابـر بهسـازی  ح  طـر شـامل  بخـش  ایـن 

می باشـد. حائـل  دیـوار  ایجـاد  و  کشـاورزی 

بازدید  فرماندار فیروزکوه از پروژه  های روستایی بخش ارجمند

ع مدافعان سالمت؛ با موضو
ساخت فیلم کوتاه »فرشتگان 

زمینی «  در فیروزکوه 
 

به همت عالقمندان هنرمند در شهرستان فیروزکوه 
نام  با  و  سالمت  مدافعان  موضوع  با  کوتاه  فیلم 

»فرشتگان زمینی« ساخته شد. 
اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
این  فیروزکوه  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
درمانی  کادر  رشادت های  انعکاس  هدف  با  فیلم 
در مقابله با ویروس مهاجم کرونا، به نویسندگی و 
کارگردانی حسین وطنی و تهیه کنندگی حسن شهر 
خصوص  این  در  آشوب  شد.شهر  ساخته  آشوب 
گفت: با توجه به فراخوان نخستین جشنواره فیلم 
با  ارشاد  وزارت  از سوی  با مجوز  کوتاه  »سلفی 20«  
موضوع  همزیستی با کرونا و تاثیر آن بر زندگی فردی 
و اجتماعی برگزار می شود، ما را هم بر آن داشت تا 
با همکاری اهالی هنر شهرستان در این جشنواره 
شرکت نماییم.وی همچنین  گفت: اهالی هنر در این 
زمان وظیفه دارند تا با به تصویر کشیدن رشادت های 
این عزیزان و پرداختن به ابعاد مختلف این مبارزه، 
ایثارگری و نقش آفرینی رزمندگان جبهه سالمت را 
به تصویر بکشند.  داستان این فیلم در خصوص 
این   در  که  فرزند  و  همسر  دارای  است  پرستاری 
شرایط مشکالتی پیش رو دارد و نقش آفرینی این 
فیلم را حسن شهر آشوب، علی ناصری، مهدیس 
زرگر، فریماه بندپی و آراد آهنگر بر عهده دارند.خاطر 
نشان می شود این فیلم جهت حضور در نخستین 
جشنواره فیلم کوتاه »سلفی ۲۰« ساخته شد و بعد 
و  داشت  خواهد  عمومی  اکران  تدوین  مراحل  از 
شبکه  از  سیما  و  صدا  تاییدیه  از  پس  همچنین 

سالمت پخش خواهد شد.

  همکاری   مردم ومسئوالن  برای
 بهبود وضعیت مسکن و بافت 

فرسوده

و  دماوند  مردم  نماینده  نژاد،  رسولی  احمد  سید 
فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی، مهدی جمالی 
نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی 
وزیر کشور، مهندس جمارانی  فرماندار شهرستان، 
پرج  شهردار فیروزکوه و اعضای شورای اسالمی شهر 

از بافت فرسوده محله تختی فیروزکوه بازدید کردند.
به گزارش جام جم جمالی نژاد در این بازدید گفت: 
با هدف اجرای طرح باز آفرینی بافت های فرسوده و 
ناکارآمد شهری فیروزکوه دفتر تسهیل گری بازآفرینی 
دولت  هفته  در  شهرداری  فرسوده  بافت های 
راه اندازی گردید و الزم است ضمن جلب مشارکت 
برای  مناطق،  این  ساکنان  و  شهری  سرمایه گذاران 
بهبود وضعیت مسکن و بافت فرسوده شهری در 
کنار افزایش تاب آوری و فراهم کردن دسترسی مردم 
به امکانات و ارتقاء هویت فرهنگی و اجتماعی، تالش 

ویژه ای با همکاری مردم و مسئوالن صورت گیرد.

همــکاری آمــوزش و پــرورش و 
کمیته امداد امام خمینی) ره (

پرورش  و  آموزش  اداره   سرپرست  سیر«،  »فاطمه 
فیروزکوه، به همراه »درویشی « کارشناس انجمن اولیا 
و مربیان با »عباس دهباشی« رئیس کمیته امداد در 
دفتر مدیریت کمیته امداد امام خمینی )ره(دیدار و 

گفتگو کردند.
به گزارش جام جم این دیدار با هدف بهره گیری از توان، 
امکانات و ظرفیت های موجود در هر دو دستگاه و 
خدمت رسانی بهتر به دانش آموزان نیازمند به تبلت 
و  پرورش  و  آموزش  همکاری  و  حمایت  با  وگوشی  

کمیته امداد فیروزکوه برگزار شد.
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 اجتماعی

»غالمرضا نیکدل«، رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستان  فیروزکوه 
از برنامه های چهلمین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با محوریت 
اجرای  و  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  ترویج  و  مقدس  دفاع  دوران  ایثارگری های 

برنامه های متنوع خبر داد.
به گزارش جام جم نیکدل اظهار کرد: امید است امسال در چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس باعنایت به وضعیت خاص کشور و درگیربودن با شیوع ویروس 
کرونا با رعایت کامل موارد بهداشتی برنامه های جامع و کاملی را در حوزه تبیین 

جنگ و حماسه ها و ایثار مردان و زنان آن دوران تهیه و اجرا نمائیم.
وی استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای ایجاد حس دوران دفاع مقدس 
و ترویج سبک سیره زندگی شهدا و والدین شهدا را بسیار تاثیر گذار خواند 
و افزود: همدلی و اتحاد همشهریان در برابر دشمن در دوران دفاع مقدس، 
فضای  در  روایت ها  این  نشر  باز  و  بوده  ملت  ایثارگری  و  حماسه ها  یادآور 
به عنوان  شهادت  و  شهید  از  نیکدل  بود.  خواهد  تأثیرگذار  بسیار  مجازی 
نمادی مقدس و قابل احترام در بین تمام اقشار جامعه یاد کرد و ادامه داد: 
قطعا مردم فیروزکوه با هر نگرش و تنوع دیدگاه  برای شهدا و اهمیت ترویج 
همین  از  باید  امروز  و  هستند  قائل  خاصی  احترام  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
ظرفیت موجود در جهت ترویج فرهنگ غنی و انسان ساز ایثار و شهادت 

استفاده کنیم.  رئیس بنیاد شهید شهرستان فیروزکوه  از آمادگی کامل ادارات 
و نیروهای نظامی و انتظامی برای هر چه باشکوه تر برگزار کردن ویژه برنامه های 
هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: از تمام برنامه هایی که در راستای ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین تبیین دستاوردهای دوران دفاع مقدس 
اجرا شود، حمایت می کنیم. دیدار با 40 خانواده شهید؛ در صورت کسب اجازه 
و صدور مجوز از سوی مسئوالن شبکه بهداشت و درمان به صورت حضوری 
و در غیر این صورت به صورت تلفنی و تصویری برگزار خواهد شد، همچنین 
با  شهر  خروجی  در  شهرستان  جهادگر  شهدای  دیواری  نقاشی  از  رونمایی 
و  کشاورزی  ایثارگران جهاد  امور  و  بنیاد شهید  ادارات  همکاری و مشارکت 
فرهنگ و ارشاداسالمی با استفاده از توان و ظرفیت هنرمندان شهرستان، 
افتتاح گنجینه آثار شهدا در  فرمانداری شهرستان، تعویض و نوسازی تصاویر 
شهدا در مسیر جاده اصلی شهرستان به سمت گدوک با همکاری و مشارکت 
نوسازی  روستائی،  و  شهری  شهدای  گلزار  عطرافشانی  و  گلباران  شهرداری، 
عکس شهدا در ورودی روستاها با همکاری بخشداری های مرکزی و ارجمند 
و دهیاران از برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان فیروزکوه  است.  ۳۱ 
شهریور امسال در کشورمان مصادف با چهلمین سالروز دوران دفاع مقدس 
است که برنامه های فرهنگی و ارزشی متنوعی از سوی نهادهای مختلف انجام 

سپاه  ادارات،  سایر  مشارکت  از  قدردانی  ضمن  پایان  در  نیکدل  می شود.  
پاسداران و نیروی انتظامی گفت: گام های بسیار ارزشمندی در ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت برداشته شده است اما با توجه به قرار گرفتن شهرستان در 
مسیر سه استان و همچنین ظرفیت باالی فیروزکوه در بخش گردشگری 
وزیارتی  کافی نمی باشد. ان شاءاهلل در آینده به حول و قوه الهی و مدد شهدا 

قدم های ارزشمندتری در راه ترویج فرهنگ شهادت برداشته شود.

هفته دفاع مقدس؛ فرصت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری 
سال  در  را   همدل  ایران  پویش  از  مرحله  نخستین  مومنانه،  کمک  برای 
گذشته باهمکاری کمیته امداد،ستاداجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(، 
بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات،صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و سازمان بهزیستی جهت 

کمک به افراد نیازمند باشعار از همدیگر گره گشایی کنیم شروع به کار نموده 
است. 

هدایای  دریافت  آماده  بهزیستی  دولتی  ادارات  و  مراکز  جام جم  گزارش  به 
مردمی شدندو هموطنان در ماه مبارک رمضان و در پی دعوت رهبر معظم 
انقالب، از طریق بهزیستی کمک های قابل توجهی از طریق این پویش به 

مددجویان تحت پوشش بهزیستی اهدا کردند.
در همین ارتباط، مرحله دوم پویش »ایران همدل« که با عید سعید غدیر  
آغاز شد، پویشی است  که می تواند در این شرایط سخت کمک هایی را به 
خانواده های  سایر  همچنین  و  حمایتی  نهاد  پوشش  تحت  خانواده های 
نیازمند داشته باشد.  علی اصغر عموزاده رئیس اداره بهزیستی شهرستان 
فیروزکوه با اشاره به گزارشی از عملکرد این نهاد در مرحله نخست پویش 
ایران همدل گفت: بیش از ۱۵۰بسته سبد معیشتی )به ارزش ۳۰۰٫۰۰۰ریال(،۶۰ 
لیتر مواد ضدعفونی و دارویی)به ارزش ۱۰۰٫۰۰۰ریال(، هزینه دارویی )به مبلغ 
۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال(، لوازم التحریر ۳۵ بسته به ارزش )۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال(، مواد دارویی 
در حوزه توانبخشی )سوند-ایزی الیف-دستگاه ساکشن-تشک مواج و...( 
)به ارزش ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰(، جهیزیه برای ۶ نو عروس)به  ارزش ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(، لوازم 

خانگی اولیه )یخچال-گاز-تلوزیون( )به ارزش ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال( تومان از طریق 
بهزیستی به نیازمندان تحت پوشش بهزیستی اهدا شد.

عموزاده با بیان این که مرحله دوم پویش ایران همدل با شعار  »از همدیگر 
دوم  مرحله  کرد:  نشان  خاطر  است،  برگزاری  حال  در  کنیم«   گره گشایی 
پویش ایران همدل با محوریت کمک به کودکان زیر 6 سال دچار مشکالت 
تغذیه ای، مادران باردار و شیرده و خانواده های نیازمند برگزار شد تا گام مهمی 
در راستای تحقق جامعه سالم برداشته شود. وی با اشاره به آغاز پویش 
»همدلی مومنانه در نهضت ایران همدل«  خاطر نشان کرد:  این پویش 
در چارچوب سیر همدلی مومنانه و در قالب نهضت ایران همدل شکل 
از شهروندان خوب فیروزکوهی  اداره بهزیستی فیروزکوه  می گیرد.  رئیس 

دعوت کرد  تا کمک های خود را به شماره ۷۷۷۷-۷۷۷۷-۶۰۷۷-۶۲۷۷
همشهریان   همچنین  کنند،  پرداخت  بهزیستی  نیکوکاری  بخش  یا*#۱۴ 
می توانند کمک های غیرنقدی خود شامل نذورات، اقالم یا جیره های خشک 
غذایی که در ماه محرم و صفر در نظر داشتند برای اطعام و نذورات خود 
تا در  ارائه کنند  داشته باشند و به ادارات بهزیستی شهرستان  فیروزکوه  

اختیار خانوارهای جامعه هدف سازمان بهزیستی قرار بگیرد.

پویش» ایران همدل« با شعار »از همدیگر گره گشایی کنیم«  



3 رضا فرازی مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار جام جم گفت: 
این شهرستان اولین منطقه در سطح استان تهران است که کار کشت کلزا 

را آغاز کرده است.
ع  فرازی با بیان این که امسال پیش بینی می شود 200 تن دانه روغنی کلزا از مزار

این شهرستان برداشت شود که حدود 90 تن روغن از این دانه ها استحصال 
گفت: استقبال خوب  کشاورزی فیروزکوه  می شود. رضا فرازی مدیر جهاد 
کشاورزان شهرستان  از کشت  این گیاه استراتژیک  موجب شده  تا افزایش 
35 درصدی سطح زیر کشت را در سال زراعی جاری شاهد باشیم.  مدیر جهاد 

کشاورزی فیروزکوه افزود: این گیاه معموال در تناوب با محصوالت کشاورزی 
مانند گندم و جو کشت می شود و در کنترل آفت و بیماری ها و علف های هرز 
موثر است. فصل کشت گیاه کلزا در فیروزکوه نیمه شهریور و فصل برداشت 

آن اواخر تیر است.

خبر

فرماندار فیروزکوه: 
ایجاد اشتغال باعث جلوگیری 
مهاجــرت روســتائیان به شــهر 

می شود

دنبال  به  باید  روستا  شوراهای  و  دهیاران 

روستاها  در  اشتغال  ظرفیت های  شناسایی 
و  محدوده ها  این  توسعه  زمینه  تا  باشند 

کاهش مهاجرت به شهر فراهم شود. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به   
مهدی  فیروزکوه،  شهرستان  فرمانداری 
شورای  اعضای  با  دیدار  در  جمارانی  یوسفی 
اسالمی آسور اظهار داشت: شوراهای اسالمی 
شهری  ظرفیت های  شناسایی  با  می توانند 
ایجاد  و  منطقه  کردن  توانمند  در  روستایی  و 
این  و  باشند  داشته  بسزایی  نقش  اشتغال 
ظرفیت ها را به فرصتی برای توسعه و پیشرفت 

تبدیل کنند.
ایجاد  افزود:  فیروزکوه  شهرستان  فرماندار   
بیشتر  وابستگی  سبب  روستاها  در  شغل 
از  و  شده  روستا  در  سکونت  به  روستاییان 

مهاجرت بی رویه به شهر جلوگیری می کند.
از  حمایتی  سیاست های  اعمال  با  افزود:  وی   
دهیاران و شوراهای اسالمی به عنوان پیشران 
زمینه  در  که  می رود  انتظار  روستایی  توسعه 
گام   روستایی  اشتغال  ظرفیت های  شناسایی 

بردارند.
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خبر

ضمیمه رایگان روزنامه  در فیروزکوه

 مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه:
ع فیروزکوه پیش بینی برداشت 200 تن دانه روغنی کلزا از مزار

اقتصادی
 اجتماعی

و  فیروزکوه  نماینده  دیدار 
دماوند با مدیران استانی

شریف  مردم  نماینده  نژاد،  رسولی  احمد  سید 
همراه  به  فیروزکوه  و  دماوند  شهرستان های 
مدیران شبکه بهداشت و درمان شهرستان های 
بنیاد  مدیر  آبسرد،  شهردار  فیروزکوه،  و  دماوند 
و  توسعه  معاون  با  فیروزکوه  شهرستان  مسکن 
منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، 
مدیرکل بنیاد مسکن استان و مدیرعامل سازمان 

تامین اجتماعی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش جام جم در این دیدار در خصوص مساعدت به 
شبکه بهداشت و درمان دو شهرستان، بیمارستان های 
فیروزکوه  )ره(  خمینی  امام  و  دماوند  شعبان  سوم 
و  تجهیزات  شهرستان  دو  درمانی  مراکز  سایر  و 
اورژانس  پایگاه های  تقویت  درمان،  کادر  تکمیل 
و  جابان  اورژانس  پایگاه  راه اندازی  شهرستان،  دو 
بخش ارجمند، افزایش بافت، تهیه، بازنگری و اجرای 
مسکن  شهرستان،  دو  روستاهای  در  طرح هادی 
روستایی و جوانان، آسفالت معابر و سنگ فرش، 
تقویت شعبه های تامین اجتماعی در دو شهرستان 
و بخش رودهن، تامین تجهیزات مورد نیاز درمانگاه 
تامین اجتماعی شهرستان فیروزکوه، احداث مرکز 
درمانی مناسب در شهر رودهن ، پرداخت پاداش 

کادر درمان و... بحث و تبادل نظر شد.

کشف مواد غذایی و گوشت فاسد 
محترم  دادستان  رضایی،  عباس  دستور  پیرو 
حضور  با  مشترکی  گشت  فیروزکوه  شهرستان 
حکومتی،  تعزیرات  اداره  دادستانی،  نمایندگان 
بازرسان شبکه بهداشت، اداره صمت،  دامپزشکی 
و نیروی انتظامی از یک واحد صنفی و عرضه مواد 
غذایی با 50 قلم مواد غذایی فاسد و حدود 100 کیلو 

گوشت فاسد کشف و ضبط شد.

کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان فیروزکوه 
به مناسبت گرامیداشت هفته  دفاع مقدس آماده 
پذیرش شهروندان فیروزکوهی جهت پرداخت وام 

خودکفایی می باشد. 
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس  دهباشی،  »عباس 
جم  جام  خبرنگار  با  درگفتگو  فیروزکوه 
اشتغال  وام  پرداخت  شرایط  درخصوص 
وام،  پرداخت  در  ما  اول  اولویت  گفت: 
که  هستند  پوشش  تحت  مددجویان 
در درجه اول به خود مددجو و سپس 
تعلق  اشتغال  وام  آنها  فرزندان  به 

می گیرد.

پرداخت  در  ما  دوم  اولویت  این که  به  اشاره  با  وی 
ادامه  هستند  خانوار  سرپرست  زنان  اشتغال  وام 
داد: افرادی که تحت پوشش امداد باشند اما فقط 
در صورت بیکاری و نداشتن بیمه و البته دارا بودن 

مهارت می توانند از وام اشتغال برخوردار باشند.
تحت  غیر  مردان  شامل  را  سوم  اولویت  دهباشی 
پوشش و بیکار دانست و گفت: مردانی که شغل 
و  کنند  دریافت  وام  می توانند  نیز  ندارند  بیمه  و 
مجردی  پسران  به  مربوط  بعدی  اولویت  همچنین 
است که دارای کارت پایان خدمت و مهارت بوده و 

خانواده آنها نیز از تمکن مالی برخوردار نباشد.
فیروزکوه  شهرستان  امداد  کمیته  رئیس   

 ۵۰ وام   گفت:  خودکفایی  وام  شرایط  درخصوص 
میلیون تومانی  با کارمزد ۴درصد و اقساط ۷ ساله 

می باشد و براساس قوانین بانک انجام می شود.
نوبتی  پشت  حاضر  حال  در  این که  به  اشاره  با  وی 
که  افرادی  تمامی  گفت:  نداریم،  اشتغال  وام  برای 
در هفته دفاع مقدس تقاضای وام اشتغال داشته 
باشند و از شرایط الزم برخوردار باشند می توانند وام 
بگیرند و تاکنون  با مشکل اعتبار مواجه نبوده ایم .

دهباشی در پایان این گفتگو از زحمات و همکاری 
بی شائبه مجموعه بانک ها درجهت ایجاد اشتغال 
به  خوداشتغالی  تسهیالت  پرداخت  و  پایدار 

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد تشکر کرد.

در هفته دفاع مقدس؛

 تسریع در پرداخت وام خودکفایی به مددجویان 

نژاد، معاون عمرانی وزارت کشور در حاشیه نشست  مهدی جمالی 
شهرستان  روستایی  و  شهری  حوزه  مشکالت  و  مسائل  بررسی 
فیروزکوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی ۲ هفته اخیر افزایش 
از  که  داشته ایم  را  شهردارها  و  شهرداری ها  کارکنان  مزایای  و  حقوق 

سال گذشته ۲ مرتبه این اتفاق افتاده است.
شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به   
نیروهای  حوزه  در  بخشی  انتظام  خصوص  در  جمالی نژاد  فیروزکوه، 
نیروی  بحث  در  کشور  شهرداری های  در  متأسفانه  گفت:  شهرداری 
اقدامات  خوشبختانه  می شود،  دیده  آشفتگی  استخدامی  و  انسانی 
خوبی در این زمینه صورت گرفته و در کمیسیون اجتماعی مجلس 
وضعیت  تبدیل  اقدامات  کنار  در  و  شده  تصویب  نامه ای  آئین 
کارکنان پیمانی نیز مورد پیگیری و بررسی است و تالش بر این بوده 
انتظام بخشی و سپس امنیت شغلی تأمین  که نیروهای شهرداری 
شود و در کنار انتظام بخشی از نخبگان و فرهیختگان جوانان نخبه و 

مستعد در توسعه شهرها استفاده شود.
شهری  مدیریت  این که  بیان  با  کشور  وزارت  عمرانی  معاون   

عرصه  این  در  گرفتن  قرار  افزود:  است  تخصصی  و  ویژه  مدیریتی 
بیش  شهرداری ها  در  که  چرا  می طلبد  را  خود  خاص  نیروهای  نیز 
و فرانگر  نگاه  یک  حوزه  این  در  باید  و  دارد  وجود  مأموریت   ۳۰۰  از 

 جامع باشد.
بیان  بافت های فرسوده  و  گسل فیروزکوه  نژاد در خصوص   جمالی 
داشت: استان تهران از استان های کم برخوردار است و نیاز به نگاه 
ویژه داشته چرا که بافت فرسوده زیادی دارد و طی بازدید در خصوص 
ح تفصیلی مقرر شد ابهامات رفع  بازآفرینی بافت فرسوده و اصالح طر
در  مساعدت هایی  دهیاری ها  و  شهرداری  سازمان  طریق  از  و  شود 

خصوص تسهیالت صورت بگیرد.
 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درباره اتمام پروژه 
معبر ۱۸ متری فیروزکوه تا از فصل سرما در فیروزکوه عنوان داشت: 
خوشبختانه در این زمینه با وجود ردیف ۵۸ آئین نامه ها قرار شد در 
این زمینه به شهرداری ارجمند و فیروزکوه مساعدت هایی در قالب 

بالعوض تا قبل از فصل سرما صورت بگیرد.
زیاد  گذار  سرمایه  جذب  خصوص  در  شهرستان  ظرفیت  گفت:  وی   

این  در  کشور  مختلف  نقاط  از  که  دارد  خوبی  جاذبه های  و  است 
سرمایه  طبیعی  گردشگری  عرصه های  در  و  شوند  حاضر  منطقه 

گذاری هایی صورت بگیرد.

 : معاون عمرانی وزار ت کشور
تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی شهرداری ها در حال پیگیری است 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

هشیارى من بگیر و مستم بنما           
  سرمست ز بـــــــاده الستم بنما

بر نیستیم فزون کن، از راه َکرم       
امام خمینی - ره       در دیده خود هر آنچه هستم، بنما
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

افتتـاح پروژه هـای  بـه  بـا اشـاره  بـا خبرنـگار جـام جـم  ج، شـهردار فیروزکـوه در گفتگـو  پـر دکتـر جعفـر 
شـاخص شـهرداری درهفتـه دولـت اظهـار داشـت: همزمـان بـا هفتـه دولـت ۷ پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ 
بـر ۱۰ میلیـارد تومـان بـه بهره بـرداری رسـید کـه عمـده ایـن پروژه هـا شـامل افتتـاح دفتـر تسـهیل گری 
اول مجتمـع تجـاری نگیـن و مرکـز معاینـه فنـی خودروهـای سـبک شهرسـتان  فـاز   بافـت فرسـوده، 

بوده است. 
شـهرداری  نگیـن  تجـاری-اداری  مجتمـع  اول  فـاز  افتتـاح  بـه  اشـاره  بـا  ادامـه  در  مسـئول  مقـام  ایـن 
فیروزکـوه اعـالم کـرد: عملیـات احـداث مجتمـع اداری-تجـاری نگیـن شـهرداری فیروزکـوه درسـال ۹۸ 

آغـاز شـده کـه خوشـبختانه فـاز نخسـت ایـن مجتمـع در سـال ۹۹ بـه اتمـام رسـیده اسـت.
ج ادامـه داد: فـاز اول ایـن مجتمـع شـامل ۹ واحدتجـاری در طبقـه همکـف و در زمینـی به مسـاحت   پـر

۵۷۵ مترمربـع بـا اشـتغالزایی بـرای ۲۰ نفر احداث شـده اسـت. 
هزینـه  مجتمـع  ایـن  اول  فـاز  افتتـاح  جهـت  تومـان  میلیـارد  نیـم  و  یـک  تاکنـون  این کـه  بیـان  بـا  وی 
شدخاطرنشـان کـرد: تمـام اعتبـار مـورد نیـاز مجتمـع تجـاری-اداری نگیـن کامـال از بودجـه شـهرداری 

اسـت. شـده  تامیـن 
ج  بـر لـزوم وجـود پارکینـگ بـرای مجتمع هـای تجـاری -اداری تاکید کرد و افزود: شـهرداری فیروزکوه   پـر

۳ هـزار متـر مربـع پارکینـگ روبـاز برای ایـن مجتمع درنظر گرفته اسـت. 
راسـتا  ایـن  در  کـرد:  تصریـح  شـده  طراحـی  طبقـه   ۵ بـرای  مجتمـع  ایـن  این کـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  وی 
تـی در ایـن مجتمـع تجـاری شـهر بـازی سرپوشـیده و  شـهرداری فیروزکـوه در نظـر دارد در سـال های آ

نمایـد. ایجـاد  فیروزکوهـی  شـهروندان  بـرای  را  رفاهـی  خدمـات  سـایر 

شهردار فیروزکوه خبر داد؛

بهره برداری از 7 پروژه با اعتبار 10 میلیارد تومانی

 توافق نامه همکاری بین
 پارک علم و فناوری

 دانشگاه آزاد اسالمی و واحد 
فیروزکوه

طی مراسمی  امضای توافق نامه ایجاد مرکز فناوری های نوین مالی 
در  فیروزکوه  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  بین 
سرای نوآوری و شتابدهی توسعه صنایع منطقه ای دکتر قریب برگزار 

شد.
سازی  تجاری  کل  مدیر   ، مهر صدری  محمدجواد  جام جم  گزارش  به 
گفت:  مراسم  این  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  و 
بسیار  فناوری  حوزه  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  امکانات 
و  کسب  و  درآمدزایی  برای  توانمندی  این  از  باید  و  است  مناسب 

کارهای نوین بهره بگیریم.
دارای ۰۲  فیروزکوه  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  این که  بیان  با  وی 
این  پتانسیل های  گفت:  است،  مناسب  تجهیزات  و  زمین  هکتار 
واحد دانشگاهی برای فعالیت های فناورانه و نوآورانه بسیار مناسب 
است. زمین ۰۲ هکتاری که در اختیار واحد فیروزکوه قرار دارد، بهترین 
این  به  با توجه  ع استخراج است.  و مزار نیروگاه  برای احداث  مکان 
این  در  مالی  نوین  فناوری های  مرکز  توسعه  و  راه اندازی  امکانات، 

واحد انجام خواهد شد.

آزاد  دانشگاه  رئیس   ، عباسپور حسین  مراسم  این  ادامه  در 
باید به  گفت: فعالیت توسعه ای  اسالمی واحد فیروزکوه و پردیس 
تمامی  فیروزکوه  واحد  و  شود  انجام  دقیق  ریزی  برنامه  با  و  سرعت 
زیرساخت ها،  این  به  با توجه  دارد.  را در منطقه  زیرساخت های الزم 

فعالیت های توسعه ای در این مکان امکان پذیر است.
محمدرضا کاشفی، نیشابوری رئیس دبیرخانه هیات امنای دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  گفت:  مراسم  این  در  نیز  تهران  استان  اسالمی  آزاد 
اسالمی واحد فیروزکوه دارای امکانات، زیرساخت ها و ساختمان های 
این  در  را  نوآوری  و  که می توان بخش فناوری  بسیار مناسبی است 

واحد فعال کرد.
آزاد اسالمی به دنبال کسب  کاشفی با اشاره به این که اگر دانشگاه 
و کارهای نوین نباشد با مشکل روبه رو خواهد شد، گفت: با توسعه 
می توانیم  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  در  نوین  و  فناورانه  ظرفیت های 

نیازهای کشور را در زمینه های گوناگون برطرف کنیم.
ایجاد مرکز فناوری های  پایان این نشست، توافق نامه همکاری  در 
نوین مالی در واحد فیروزکوه به امضای صدری مهر و عباسپور رسید.
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