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رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فیروزکوه خبر داد:

به اطالع می رساند اینجانب  شکوه اسالمیه      مالک قسمتی از 
پالک ثبتی 345فرعی از سنگ     124 اصلی واقع درهرانده    به نشانی 

یم در داخل  فیروزکوه-  روستای هرانده - سرآسیاب تعیین بستر وحر
آب  امور  اعالم  وحسب  باشم  می  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا 
یم منوط  فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین بستر وحر
به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده می باشد 
کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک  لذا از 
گهی امور آب فیروزکوه  مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آ
 . نمایند  مراجعه  ترمینال  روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به 
فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم  است  بدیهی 
آب فیروزکوه ( نبوده  تهران ) امور  آب منطقه ای  نافی اقدامات شرکت 

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

گهی آ جناب آقای سجاد حسن پور 
رئیس محترم اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فیروزکوه 

قدرت اله ملکوتی 
وسهراب بهمن زاده

ارائه  الیحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداری فیروزکوه به شورای شهر

راهیان نور در پایداری اجتماعی و 
فرهنگی جامعه موثر است

فرماندار فیروزکوه :شهردار فیروزکوه تصریح کرد:

ابوالقاسم مهری، فرماندار شهرستان فیروزکوه، با تاکید بر این که 
فرهنگ راهیان نور همان جنبه مردمی است، تصریح کرد: همه 
دستگاه ها مسئولیت دارند که در صحنه باشند و کمک کنند تا اعزام راهیان 
نور با جنبه های مختلف خوب انجام شود؛ نظر نظام و دولت بر این است 
که فرهنگ راهبان نور پایدار باشد چون این به نگهداشت جامعه اجتماعی 
کمک می کند. وی در ادامــه افــزود: راهبان نور بهره وری فکری و فرهنگی را 
در جامعه افزایش می دهد و در پایداری اجتماعی و فرهنگی جامعه موثر 

اســت؛ راویـــان در ایــن سفر باعث افــزایــش روحیه اعتقادی و ...

فرمانده سپاه فیروزکوه:
بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان تهران از شهرستان فیروزکوه
 1۵ نقطه از شهرستان فیروزکوه 

نهال کاری می شود
 برگزاری شورای مشورتی 

ایثار گران شهرستان فیروزکوه
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گل  گل  فوتبال میعاد فیروزکوه با یک   فوتبال میعاد فیروزکوه با یک 
گذشت گذشتتهران  از سد توسعه از سد توسعه تهران 

امام جمعه   موقت فیروزکوه :

 عزت و شرافت، سرمایه دنیا و
 آخرت ما در سایه تقواست

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق هیچ گاه از یاد نخواهد رفت.
آن شدند تا مراتب  جمعی از شهروندان  خواستار 
قدردانی و حق شناسی خود را از تالش و زحمات 
ارزشمند و صادقانه جنابعالی در زمینه پیشبرد 
اهداف آن سازمان وهمچنین نسبت به مرمت 
حفظ  جهت  در  اداری  ساختمان  سازی  وباز 

وحراست از بیت المال اعالن نماییم .
سالمتی،  برایتان  متعال  خداوند  از 
بهروزی و توفیق استمرار خدمتگزاری 

را مسئلت داریم.
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شهردار فیروزکوه در این خصوص تصریح کرد: الیحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداری فیروزکوه بر مبنای رقمی بالغ بر ۴۸۴ میلیارد ریال با رشد ۴2 درصدی 
نسبت به بودجه امسال به شورای اسالمی شهر برای بررسی و تأیید تحویل 

شد.
تالش  و  بررسی  با  بودجه  این  افزود:  صادقی  علیرضا  جام جم،  گزارش  به 

گذشته  در چند ماه  و درآمد شهرداری  کارشناسان حوزه مالی  و  مسئوالن 
بر  مبتنی  فیروزکوه  شهرداری  آینده  سال  بودجه  اجرایی  رویکرد  و  تهیه 
دستورالعمل ها و بخشنامه ۱۴۰۱ شهرداری ها صادره از سازمان شهرداری ها 
اهداف  تشریح  در  صادقی  است.  شده  گرفته  نظر  در  کشور  دهیاری های  و 
مهم شهرداری فیروزکوه در بودجه سال آینده، گفت: تقویت زیر ساخت های 

شهری، اجرای پروژه های عمرانی، ارتقای خدمات شهری و فضای سبز و کنترل 
نظارت شهری و صرفه جویی حداکثری در هزینه هاست. وی در پایان تاکید 
کرد: بودجه عمران شهری در سال آینده معادل ۴۰ درصد کل بودجه شهرداری 
پیش بینی شده و تالش می کنیم تا رقمی بیش از بودجه مصوب را محقق 

نموده و برای اجرای پروژه ها در شهر هزینه کنیم.

ارائه  الیحه پیشنهادی بودجه 1401 شهرداری فیروزکوه به شورای اسالمی شهر اجتماعیاجتماعی2
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

فرمانده سپاه فیروزکوه:
شـــهـــرســـتـــان  از  ــه  ــطـ ــقـ نـ  ١5

فیروزکوه نهال کاری می شود

اداره  با رئیس  فرمانده سپاه فیروزکوه، در دیدار 
برای  این که  بیان  با  شهرستان  طبیعی  منابع 
آب،  نیازمند حفظ  ایران قوی و مستقل  داشتن 
داشت:  اظهار  هستیم،  گیاهی  پوشش  و  خاک 
با توجه به اهمیت حیاتی منابع طبیعی در زندگی 
مردم، حفظ این منابع یک وظیفه همگانی است 

و منحصر به یک دستگاه نیست.
به گزارش جام جم، سرهنگ حیدری منش گفت: 
در پویش ایران سرسبز در ١۵ نقطه از شهرستان 
فیروزکوه با مشارکت بسیج و اداره منابع طبیعی و 
شوراهای اسالمی روستاها بذرپاشی و نهال کاری 
محور  به  اشاره  با  وی  شد.  خواهد  کاری  بوته  و 
این نشست اذعان کرد: امروز در مقطعی از زمان 
هستیم که باید با الگوی دفاع مقدس با همکاری 
و  شود  ایجاد  هم افزایی  مختلف  دستگاه های 
سازمان هایی  محرک  موتور  که  مردم  و  نهاد ها 
با روحیه  مردمی هستند، باید با یکدیگر تعامل 
سپاه  فرمانده  باشند.  داشته  هم افزایی  و 
شهرستان فیروزکوه حفظ منابع طبیعی را »حفظ 
دارایی مردم« خواند و بیان داشت: در در بسیج 
سازندگی با روحیه خدمت رسانی به مردم این کار 

مشترک اجرایی خواهد شد.
ظرفیت  به  اشاره  با  منش  حیدری  سرهنگ  
خوب همدلی بین دستگاه های مختلف و مردم 
نام  این که  به  توجه  با  کرد:  تاکید  شهرستان  در 
این  و  می شود  کارگشایی  پویش،  این  بر  شهدا 
هم افزایی مضاف بر این می شود که این پویش 

موفق باشد.

خبر

جمعه  امام  سراج،  یداهلل  االسالم  حجت 
خطبه های  در  فیروزکوه  شهرستان  موقت 
عبادی_سیاسی نماز جمعه این هفته، گفت: 
مساله مرگ یک مساله حتمی الهی، به معنای 
فنا و نابودی نیست، بلکه مرگ انسانی، کمال 
دیگر و دنیای زیباتر و وسیع تری را برای انسان 

رقم می زند.
باشیم،  مرگ  یاد  به  کرد:  نشان  خاطر  وی 
سفر  می خواهیم  ابدی  جهان  سوی  به 
در  است،  طوالنی  بسیار  سفر  این  و  کنیم 
ایستگاه های مختلف به یاد مرگ باشیم، به 
یاِد مرگ بودن مرِگ ما را تسریع نمی کند اما ما 

را بیدار می سازد که از غفلت بیدار شویم.
دعوت  ضمن  فیروزکوه  موقت  جمعه  امام 
بیان  الهی،  تقوای  رعایت  به  همگان 
سرمایه  و  نجات  شرافت،  عزت،  داشت: 
است.  الهی  تقوای  سایه  در  ما  آخرت  و   دنیا 
درگذشت  به  اشاره  با  سراج  االسالم  حجت 
عرض  ضمن  و  رستمی  االسالم  حجت 
تسلیت، گفت: رحلت حضرت حجت االسالم 

جامعه  برای  _هم  بزرگی  ضایعه  رستمی 
نمازگزاران، هم برای جامعه دانشگاهیان و هم 

برای جامعه روحانیت_ بود.
وی درخصوص ماه رجب اذعان داشت: ماه 
رجب فضیلت بسیاری دارد، آن ماه که در میان 
ماه های سال، شاخصه و امتیاز فوق العاده ای 
لباس  یک  رجب  ماه  است؛  رجب  ماه  دارد 
است.  خداوند  بندگان  عبادت  برای  زیبایی 
ایام  به  با اشاره  امام جمعه موقت فیروزکوه 
پیروزی انقالب اسالمی، گفت: پیروزی انقالب 
انقالب های  الهی است،  اسالمی یک معجزه 

دنیا با انقالب اسالمی بسیار تفاوت دارند.
راه،  است،  قرآن  قوانین،  کرد:  تصریح  وی 
اسالم است و رهبر هم امام خمینی )ره( بود؛ 
امام خمینی )ره( همه آنهایی که َدم از اسالم 
نمی زدند را طرد کرد، اما این که چطور سر اسر 

کشور یکپارچه شد، این یک اعجاز است.
بر  بنا  کرد:  حجت االسالم سراج خاطر نشان 
این، انقالب اسالمی با اعجاز الهی به پیروزی 
را  دنیا  توانست  هم  الهی  اعجاز  با  و  رسید 

با  همینطور،  هم  انقالب  دوام  دهد؛  تکان 
اعجاز بوده است. امام جمعه موقت فیروزکوه 
کشوری  اگر یک  اظهار داشت: جوانان عزیز، 
و نظام و دولت آن کشور با اقتدار، تعدادی از 
افراد، مسلح در گوشه آن مملکت قیام کنند 
دموکرات  خلق  افزود:  وی  می لرزد.  کشور  آن 
کردستان، خلق عرب در خوزستان، خلق بلوچ 
همه  گنبد،  در  ترکمن  خلق  و  سیستان  در 
اینها مسلحانه علیه نظام، جنگ تحمیلی که 
همه استان های مرزی کشور ما را درگیر کرد، 
ترور های داخلی - که یک شبه رئیس جمهور 
و نخست وزیر از دست دادیم؛ ما ظرف یک 
را  هفته، در قوه قضائیه ریاست عالی کشور 
از دست دادیم؛ بیش از ۱۰۰ نماینده که نخبه 
بودند از دست دادیم_ هر یک از اینها گرفتاری 
برای مملکت بود. حجت االسالم سراج خاطر 
نشان کرد: حتی دشمن یک قهرماِن کارتونی 
و مقوایی به نام بنی صدر برای ما درست کرد، 
که برای کمرنگ شدن نظام قرآن یک اوضاع 

دیگری در کشور ما به راه انداختند.

داشت:  اذعان  فیروزکوه  موقت  جمعه  امام 
این اعجاز الهی به دنیا نشان داد که هر یک 
از این مشکالت که می توانست مملکت را از 
پای درآورد، دشمن کور خواند، و این مملکت 
وی  می دهد.  ادامه  دارد  قدرت  با  و  ثبات  با 
باز  انقالب،  ادامه  مسیر  در  ما  کرد:  تصریح 
هم اعجاز الهی را داریم مشاهده می کنیم؛ آیا 
چهار  در  شما  انقالب  نورانی  اثرات  می دانید 
جبهه  در  می جنگد؟!  استکبار  با  دارد  جبهه 
لبنان و سوریه به عنوان مقاومت، در جبهه 
داخل فلسطین به عنوان حماس و به عنوان 
مردم مظلوم بی پناه پابرهنه ای که در حمایت 
این انقالب قرار گرفته اند به عنوان انصاراهلل، 
در کشور عراق به عنوان حشدالشعبی؛ اینها 
اثرات معنویت این انقالب است.امام جمعه 
موقت فیروزکوه خاطر نشان کرد: انقالب به 
راه خود ادامه می دهد، استکبار می لرزد و به 

زانو در می آید، آن روز دیر نیست.
به  کشور، اجانبی  وی بیان داشت: در داخل 
ُعّمال استکبار جهانی، فریاد  عنوان مزدور و 

دادخواهی دارند که کشور ما در دام کمونیسم 
و  رفته  چین  و  روسیه  دامن  در  و  گرفته  قرار 
اقتدار و استقالل ما کجا رفت! باید به این افراد 
گفت که اواًل خیلی زود است که شما اظهار نظر 
ت انقالبی ما هیچ نیازی به دلسوزی 

ّ
کنید؛ مل

 
ً
ثانیا افزود:  ندارد. حجت االسالم سراج  شما 

به  ما  محبوب  و  بزرگوار  جمهور  رئیس  اگر 
کرملین می رود _همان جایی که روزی لنین و 
استالین علیه ادیان و دین مبین اسالم نقشه 

می کشیدند_ و رئیس جمهور ما در آنجا نماز 
اقامه می کند، به دنیا نشان می دهد که آینده 

از آِن اسالم است.
آِن  آینده از  وی خطاب به مردم بیان داشت: 
در  تزلزل  به  را  دنیا  شما  انقالب  شماست، 
آورده، این انقالب به راه خود ادامه می دهد و 
این پرچم به دست صاحب اصلی آن، وجود 
نازنین حضرت بقیه اهلل که سالم خدا بر او باد، 

انشااهلل می رسد.

امام جمعه موقت فیروزکوه:

عزت و شرافت، سرمایه دنیا و  آخرت ما در سایه تقواست

این که  بر  تاکید  با  فیروزکوه،  شهرستان  فرماندار  مهری،  ابوالقاسم 
همه  کرد:  تصریح  است،  مردمی  جنبه  همان  نور  راهیان  فرهنگ 

دستگاه ها مسئولیت دارند که در صحنه باشند و کمک کنند تا اعزام 
راهیان نور با جنبه های مختلف خوب انجام شود؛ نظر نظام و دولت بر 
این است که فرهنگ راهبان نور پایدار باشد چون این به نگهداشت 
جامعه اجتماعی کمک می کند. وی در ادامه افزود: راهبان نور بهره وری 
فکری و فرهنگی را در جامعه افزایش می دهد و در پایداری اجتماعی و 
فرهنگی جامعه موثر است؛ راویان در این سفر باعث افزایش روحیه 
اعتقادی و امیدواری در جامعه می شوند؛ باید این راه را به نوجوانان 

و جوانان جامعه نشان دهیم که این خود نوعی هدایت گری است.
مهری همچنین خاطرنشان کرد: سفر راهیان نور آدرس های درستی 
جمهوری  دشمنان  مقابل  در  می شود؛  داده  جامعه  به  که  است 

اسالمی راه های اشتباه و آدرس های غلط به نسل جوان می دهند.
فرماندار شهرستان فیروزکوه بیان داشت: در بخش فرهنگی باید از 

این نمونه اقدامات را داشته باشیم منتهی باید به موضوع بیشتر 
از  یکی  و  است  عملکرد  نوعی  هم  فرهنگی  اقدامات  کنیم؛  توجه 
شاخص های مهم عملکرد است که باید پیرامون آن باید برنامه ریزی 
کنیم، باید در این زمینه از پتانسیل و ظرفیت اداری و دولتی استفاده 

کنیم تا برنامه ریزی مشارکتی و فرهنگی خوبی را داشته باشیم.
وی با اشاره به این که پیش بینی اقدامات فرهنگی باید انجام شود، 
تاکید کرد: اگر جمعی کار کنیم بازدهی کار بهتر است که این رویکرد 
نظام جمهوری اسالمی است؛ باید توانائی های خود را شناسایی کنیم 
و در میدان بکار گیریم؛ اگر ارگان های مختلف از زوایای مختلف نگاه 

 خروجی خوبی به همراه خواهد داشت.
ً
کنند یقینا

مهری اذعان داشت: باید برای نسل جوان به صورت میدانی تشریح 
شود که دوران دفاع مقدس چه دستاوردها و برکاتی برای نظام داشته 

است؛ باید در دورانی که جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسالمی است، 
از این دستاوردها و از این دوران الگوبرداری کنیم؛ برای حفط دین و 

نظام نیاز است همواره هوشیار و بیدار باشیم.
فرماندار فیروزکوه با تاکید بر این که حفظ نظام وظیفه تک تک افراد 
برعهده  تنها  کشور  و  نظام  از  پاسداری  داشت:  بیان  است،  جامعه 
ایران  این حوزه نقش دارند؛  افراد در  پاسداران نیست، همه  سپاه 
امر  به  بی توجهی  نتیجه  در  این  که  شد  فراوانی  هجمه های  دچار 
فرهنگی بود؛ باید فرهنگ جامع و پویایی را در جامعه متبلور نماییم.

وی همچنین اشاره داشت: جهت گیری سیاسی اصلی نظام یک تراز 
عقلی است و باید عقالنی حرکت کنیم تا بتوانیم جامعه را به خوبی در 
مسیر اهداف پیش ببریم؛ ما تالش داریم همچون دهه اول انقالب 

همگی پیشتاز در این مسیر باشند.

راهیان نور در پایداری اجتماعی و فرهنگی جامعه موثر است
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سرهنگ محمد حیدری منش، فرمانده سپاه شهرستان فیروزکوه، در جلسه 
هماهنگی راهیان نور این شهرستان که در سالن شهدای دولت فرمانداری برگزار 
شد، تصریح کرد: از ابتدای شیوع کرونا، اردوهای راهیان نور برای دانش آموزان به 
صورت مجازی برگزار شد که این کار با حضور در مزار مطهر شهدا و بهره گیری از 

نرم افزار های فضای مجازی انجام گرفت.

وی افزود: امسال برابر هماهنگی ستاد ملی راهیان نور کشور با رعایت مقررات و 
پروتکل های بهداشتی اردوهای راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب به صورت 
حضوری برگزار می شود. فرمانده سپاه فیروزکوه با اشاره به اهمیت و ضرورت 
برگزاری اردوهای راهیان نور، تأکید کرد: دشمن جنگ ادراکی و شناختی را علیه 
جمهوری اسالمی ایران شروع کرده و جوانان را مورد هجمه قرار داده است و به 

همین خاطر نیاز داریم تا جوانانمان را به کربالی ایران ببریم تا با توجه به فضای 
معنوی حاکم در آنجا، روحیه عاشورایی در آنها زنده شود.

دفاع  ارزشمند  تجربه  نور  راهیان  اردو های  در  حضور  کرد:  بیان  همچنین  وی 
آینده انتشار می دهد و باید از این ظرفیت ارزشمند برای  مقدس را برای نسل 

حفظ روحیه انقالبی در شهرستان بهره گیری نماییم.

حضور در اردوهای راهیان نو ر برای حفظ روحیه انقالبی ارزشمند است

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

مراسم تودیع و معارفه رئیس 
اداره راه و شهرسازی فیروزکوه

و  راه  اداره  رئیس  معارفه  و  تودیع  مراسم 
شهرسازی شهرستان فیروزکوه با حضور فرماندار 

برگزار شد.
حضور  با  مراسمی  طی  جام جم،  گزارش  به 
فرماندار، معاون عمرانی فرماندار، معاون امالک 
مراسم  تهران  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
تودیع و معارفه رئیس راه و شهرسازی شهرستان 
»هادی  مراسم  این  در  شد.   برگزار  فیروزکوه 
اسالمی« به عنوان  رئیس  جدید راه و شهرسازی 
شهرستان فیروزکوه معرفی شد. گفتنی است در 
اله شعبانی«  از زحمات »حبیب  نیز  این مراسم  
رئیس سابق راه و شهرسازی فیروزکوه تقدیر به 

عمل آمد.

ــف مــحــمــولــه غــیــرمــجــاز  ــی ــوق ت
نـــهـــاده هـــای دامــــی دولـــتـــی در 

فیروزکوه
برابر اعالم منابع مورد وثوق، با هوشیاری عوامل 
جهاد کشاورزی، امور دام و با ورود پاسداران گمنام 
محموله  فیروزکوه،  شهرستان  )عج(  زمان  امام 
انتقال و فروش غیرمجاز نهاده های دامی دولتی 
شناسایی و توقیف شد. همچنین برابر شنیده ها، 
دامی  نهاده های  شهرستان  دادستان  دستور  با 
میان  در  سهمیه  و  مقررات  برابر  شده  توقیف 
دامداران شهرستان توزیع می شود. گفتنی است 
۳ متهم مربوطه به اتهام اخالل در نظام اقتصادی 

در بازداشت به سر می برند.

ــی  ــورت ــش  بـــــرگـــــزاری شـــــــورای م
ایثار گران شهرستان فیروزکوه

شهرستان  گران  ایثار  مشورتی  شورای 
شهید  بنیاد  کل  مدیر  حضور  با  فیروزکوه 
فرماندار  تهران،  استان  ایثارگران  امور  و 
، رئیس  فیروزکوه،معاون برنامه ریزی فرماندار
اداره بنیاد شهید شهرستان و دیگر اعضا در 

محل فرمانداری برگزار شد.
مرتضوی  جلسه  این  در  جام جم،  گزارش  به 
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  کل  مدیر 
داشت:  اظهار  تهران   استان  شهرستان های 
ولی  ایثارگران  و  شهدا  معظم  خانواده های 
ماست  وظیفه  و  هستند  ما  جامعه  نعمتان 

تا برای حل و رفع مشکالت آنان گام برداریم.
مدیون  را  نظام  این  امنیت  و  عزت  مرتضوی 
دانست  ایثارگران  و  شهدا  فداکاری های 
تعامل  و  همفکری  با  امیدواریم  گفت:  و 
به  بتوانیم  شورا  این  اعضای  و  ایثارگران 
حل  برای  صحیحی  و  موثر  راهکارهای 
مشکالت و مسایل مربوط به جامعه ایثارگری  

دست یابیم.
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  نیکدل 
دالیل  از  یکی  گفت:  فیروزکوه  شهرستان 
داشتن  نگه  زنده  اسالمی  انقالب  پایداری 
فرهنگ ایثار و شهادت می باشد، در این راستا 
هدف عمده شورای مشورتی، ترویج روحیه و 
دستگاه های  همه  و   است  ایثارگری  فرهنگ 
اجرایی باید ضمن تکریم و احترام ایثارگران در 
امر رسیدگی به امور و مشکالت آنان اهتمام 

جدی و مساعدت ویژه داشته باشند.

خبرخبر

3

مالک  ارجمندی    خلیل  اله  عین  اینجانب  رساند  می  اطالع  به 
قسمتی از پالک ثبتی 902 فرعی از سنگ 104اصلی واقع در ارجمند  

یم در  به نشانی فیروزکوه- بخش ارجمند متقاضی تعیین بستر وحر
داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم وحسب اعالم امور 
یم  وحر بستر  تعیین  جاری  ومقررات  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب 
منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده می 
تقاضا می شود با در دست داشتن  کلیه مالکین مشاعی  باشد لذا از 
آب  امور  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  روز  مدت 10  ظرف  خود  مالکیت  مدارک 
مراجعه  ترمینال  روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه 
نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر 
 ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  ای  منطقه  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق 
کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می  یم اعالمی برای  نبوده وبستر حر

باشد .

ارجمندی  خلیل  معصومه  اینجانب  رساند  می  اطالع  به 
مالک قسمتی از پالک ثبتی1091  فرعی از سنگ 104  اصلی واقع در 

ارجمند به نشانی فیروزکوه- بخش ارجمند   متقاضی تعیین بستر 
یم در داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم وحسب  وحر
آب فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین بستر  اعالم امور 
وتکمیل  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر
در  با  شود  می  تقاضا  مشاعی  مالکین  کلیه  از  لذا  باشد  می  پرونده 
انتشار  تاریخ  از  روز  مدت 10  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن  دست 
روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور  گهی  آ
ترمینال مراجعه نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی 
ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران ) امور 
مشاعی  مالکین  کلیه  برای  اعالمی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب 

الزم الرعایه می باشد .

گهی آ

مالک  احسانی   اصغر  علی  اینجانب   رساند  می  اطالع  به 
ثبتی 1265فرعی از سنگ 66  اصلی واقع درگچه   قسمتی از پالک 

یم در  گچه متقاضی تعیین بستر وحر به نشانی فیروزکوه-   روستای 
داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم وحسب اعالم امور 
یم  وحر بستر  تعیین  جاری  ومقررات  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب 
منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده می 
تقاضا می شود با در دست داشتن  کلیه مالکین مشاعی  باشد لذا از 
آب  امور  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  روز  مدت 10  ظرف  خود  مالکیت  مدارک 
مراجعه  ترمینال  روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه 
نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر 
 ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  ای  منطقه  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق 
کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می  یم اعالمی برای  نبوده وبستر حر

باشد .

گهی آ

از  قسمتی  مالک  عرب  برارجان  اینجانب  رساند  می  اطالع  به 
نشانی  به  آور   درنام  واقع  اصلی   93 سنگ  از  فرعی   -- ثبتی  پالک 

داخل  در  یم  وحر بستر  تعیین  متقاضی  آور  نام  روستای  فیروزکوه-   
آب  امور  اعالم  وحسب  باشم  می  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا 
یم منوط  فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین بستر وحر
به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده می باشد 
کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک  لذا از 
گهی امور آب فیروزکوه  مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آ
 . نمایند  مراجعه  ترمینال  روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به 
فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم  است  بدیهی 
آب فیروزکوه ( نبوده  تهران ) امور  آب منطقه ای  نافی اقدامات شرکت 

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

از  قسمتی  مالک  یان  لور منظر  اینجانب   رساند  می  اطالع  به 
پالک ثبتی 2187فرعی از سنگ 1 اصلی واقع درفیروزکوه  به نشانی 

فیروزکوه-   پشت راه آهن  خیابان دپو پالک 58  متقاضی تعیین بستر 
یم در داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم وحسب  وحر
آب فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین بستر  اعالم امور 
وتکمیل  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر
در  با  شود  می  تقاضا  مشاعی  مالکین  کلیه  از  لذا  باشد  می  پرونده 
انتشار  تاریخ  از  روز  مدت 10  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن  دست 
روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور  گهی  آ
ترمینال مراجعه نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی 
ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران ) امور 
مشاعی  مالکین  کلیه  برای  اعالمی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب 

الزم الرعایه می باشد .

گهی آ

حسینی               الدین  شمس  سید  اینجانب   رساند  می  اطالع  به 
مالک قسمتی از پالک ثبتی 366فرعی از سنگ     124 اصلی واقع 

تعیین  درهرانده    به نشانی فیروزکوه-  روستای هرانده   سلم جاری 
باشم  می  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا  داخل  در  یم  وحر بستر 
جاری  ومقررات  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب  امور  اعالم  وحسب 
یم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب  تعیین بستر وحر
وتکمیل پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با 
در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور  گهی  آ
ترمینال مراجعه نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی 
ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران ) امور 
مشاعی  مالکین  کلیه  برای  اعالمی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب 

الزم الرعایه می باشد .

به اطالع می رساند اینجانبان  غالمرضا خدام  مالک قسمتی 
حصاربن   یه  قر در  واقع  اصلی   68 سنگ  از  ثبتی39فرعی  پالک  از 

بستر  تعیین  متقاضی  حصاربن     روستای  فیروزکوه-   نشانی  به 
یم در داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم وحسب  وحر
آب فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین بستر  اعالم امور 
وتکمیل  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر
در  با  شود  می  تقاضا  مشاعی  مالکین  کلیه  از  لذا  باشد  می  پرونده 
انتشار  تاریخ  از  روز  مدت 10  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن  دست 
روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور  گهی  آ
ترمینال مراجعه نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی 
ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران ) امور 
مشاعی  مالکین  کلیه  برای  اعالمی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب 

الزم الرعایه می باشد .

گهی آ

مالک  بنی    سله  آهنگر  اله  روح  اینجانب   رساند  می  اطالع  به 
واقع  اصلی    110 سنگ  از  395فرعی  ثبتی  پالک  از  قسمتی 

متقاضی  ورسخواران   روستای  فیروزکوه-    نشانی  به  درورسخواران  
می  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا  داخل  در  یم  وحر بستر  تعیین 
ومقررات  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب  امور  اعالم  وحسب  باشم 
کلیه مالکین مشاعی به  یم منوط به مراجعه  جاری تعیین بستر وحر
کلیه مالکین مشاعی تقاضا  آب وتکمیل پرونده می باشد لذا از  امور 
می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از 
آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه بلوار بسیج ،  گهی امور  آ تاریخ انتشار 
روبه روی ترمینال مراجعه نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین 
منطقه  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی 
کلیه  برای  اعالمی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  ای 

مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ

به اطالع می رساند اینجانب  عین اله خلیل ارجمندی             مالک 
در  واقع  اصلی   104 سنگ      از  363فرعی  ثبتی  پالک  از  قسمتی 

یم  فیروزکوه   به نشانی فیروزکوه-  بخش ارجمند تعیین بستر وحر
اعالم  وحسب  باشم  می  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا  داخل  در 
بستر  تعیین  جاری  ومقررات  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب  امور 
وتکمیل  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر
در  با  شود  می  تقاضا  مشاعی  مالکین  کلیه  از  لذا  باشد  می  پرونده 
انتشار  تاریخ  از  روز  مدت 10  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن  دست 
روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور  گهی  آ
ترمینال مراجعه نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی 
ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران ) امور 
مشاعی  مالکین  کلیه  برای  اعالمی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب 

الزم الرعایه می باشد .

گهی آ

به اطالع می رساند اینجانب  مرضیه مومنی         مالک قسمتی از 
یه حصاربن  به  پالک ثبتی39فرعی از سنگ        68اصلی واقع درقر

یم در  نشانی فیروزکوه-  روستای حصاربن  متقاضی تعیین بستر وحر
داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم وحسب اعالم امور 
یم  وحر بستر  تعیین  جاری  ومقررات  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب 
منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده می 
تقاضا می شود با در دست داشتن  کلیه مالکین مشاعی  باشد لذا از 
آب  امور  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  روز  مدت 10  ظرف  خود  مالکیت  مدارک 
مراجعه  ترمینال  روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه 
نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر 
 ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  ای  منطقه  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق 
کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می  یم اعالمی برای  نبوده وبستر حر

باشد .

گهی آ

مالک  بنی  سله  آهنگر  اله  روح  اینجانب   رساند  می  اطالع  به 
واقع  اصلی    110 سنگ  از  396فرعی  ثبتی  پالک  از  قسمتی 

متقاضی  ورسخواران   روستای  فیروزکوه-    نشانی  به  درورسخواران  
می  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا  داخل  در  یم  وحر بستر  تعیین 
ومقررات  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب  امور  اعالم  وحسب  باشم 
کلیه مالکین مشاعی به  یم منوط به مراجعه  جاری تعیین بستر وحر
کلیه مالکین مشاعی تقاضا  آب وتکمیل پرونده می باشد لذا از  امور 
می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از 
آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه بلوار بسیج ،  گهی امور  آ تاریخ انتشار 
روبه روی ترمینال مراجعه نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین 
منطقه  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی 
کلیه  برای  اعالمی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  ای 

مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ

به اطالع می رساند اینجانب  جواد آذری   مالک قسمتی از پالک 
ثبتی 395فرعی از سنگ 110  اصلی واقع درورسخواران  به نشانی 

در  یم  وحر بستر  تعیین  متقاضی  ورسخواران   روستای  فیروزکوه-   
داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم وحسب اعالم امور 
یم  وحر بستر  تعیین  جاری  ومقررات  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب 
منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده می 
تقاضا می شود با در دست داشتن  کلیه مالکین مشاعی  باشد لذا از 
آب  امور  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  روز  مدت 10  ظرف  خود  مالکیت  مدارک 
مراجعه  ترمینال  روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه 
نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر 
 ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  ای  منطقه  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق 
کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می  یم اعالمی برای  نبوده وبستر حر

باشد .

گهی آ
گهی آ

گهی آ
گهی آ

خراسانی زاده در سفر یک روزه به شهرستان فیروزکوه، ضمن بازدید 
کارکنان  با  شهرستان،  هنری  فرهنگی  مجتمع های  و  فرهنگسراها  از 

اداره نیز گفت و گو کرد.
ضمن  اداره،  رئیس  حسینی  دیدار  این  در  جام جم،  گزارش  به 
و  فرهنگ  حوزه  در  موجود  مشکالت  بیان  به  مدیرکل  به  خیرمقدم 

هنر پرداخت.
با  میالد  فرارسیدن  تبریک  ضمن  نیز  زاده  خراسانی  دکتر  ادامه  در 
در  باید  اداری  هویت  گفت:  زن  روز  و  فاطمه)س(  حضرت  سعادت 
را  خانواده  یک  ویژگی  همچنین  و  شود  تعریف  خانواده  یک  قالب 

داشته باشد.
اصلی ترین  کرد:  تصریح  ادامه  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
خ حسینی است که برای گذشته می باشد  داشته های ما یکی بال سر

و یکی بال سبز مهدویت است که برای آینده است؛ در هر دو مورد، 
فرهنگ عاشورا و فرهنگ مهدویت باید به صورت مردمی کار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه افزود: دولت مردمی یعنی؛ 
آفرینی کنند و دولت  پشتیبانی. ما در اداره کل فرهنگ و  مردم نقش 
ارشاد اسالمی استان تهران باید پشتیبان فعالیت های مردمی باشیم .

نیز  فرهنگسراها  مشکالت  خصوص  در  همچنین  زاده  خراسانی 
مطالبی را عنوان نمود و گفت: باید بودجه ای برای بهسازی مجتمع ها 

و فرهنگسراها در نظر گرفته شود .
ح وظایف  در ادامه این نشست همکاران اداری، ضمن معرفی و شر
و  پرداخته  خود  کاری  حیطه  مشکالت  و  مسائل  بازگویی  به  خود، 

ح نمودند. مواردی را مطر
از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  زاده  خراسانی  است  ذکر  شایان 
کلیه مجتمع ها و فرهنگسراهای شهرستان فیروزکوه بازدید به عمل 

آورد و از نزدیک در جریان روند فعالیت ها قرار گرفت.

بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران از شهرستان فیروزکوه

این  اعالم  با  فیروزکوه  انتظامی شهرستان  فرماندهی 
خبر گفت:  برابر گزارش واصله به ماموران آگاهی فردی 
اعالم  دوستان  جمع  در  مخدر  مواد  مصرف  از  پس 
پایین  به  کوه  باالی  از  را  دختری  پیش  سال ها  کرده 
پرتاب کرده و به قتل رسانده است که پس از کسب 
خبر بالفاصله ماموران به جستجوی پرونده های قتل 
و  شکایت  گونه  هیچ  لیکن  پرداختند  قبل  سال های 

پرونده ای در این خصوص پیدا نکردند.
با  افزود:  شاکری،  سرهنگ  جام جم،  گزارش  به 
پیگیری های صورت گرفته و تحقیقات از ریش سفیدان 
و اهالی روستاهای شهرستان، ماموران پی بردند که در 
سال ۱۳۷۹ دختری ۱۹ ساله از باالی کوه به پایین پرتاب 
شده و خانواده مقتول به خیال این که فوت دخترشان 

بر اثر سانحه بوده جنازه مقتول را خاکسپاری نمودند.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: با هماهنگی با مقام 
انجام تحقیقات فنی - پلیسی باالخره پس  قضایی و 
از ۵ روز متهم لب به سخن گشود و اعالم داشت در 
اردیبهشت سال ۱۳۷۹ حدود ساعت 2 الی ۳ بعدازظهر 
در کوه مشغول چیدن سبزی و قارچ کوهی بودم که 
از جر  روبرو شدم و پس  با مقتول  برگشت  در مسیر 
اقدام به هل دادن مقتول  و بحث و درگیری فیزیکی 

نمودم که به علت شیب زیاد کوه، مقتول به پایین پرت 
شد و من نیز صحنه جرم را ترک کردم.

سایر  این که  خاطر  به  داشت  بیان  همچنین  قاتل 
محلی ها به من شک نکنند همپای اهالی روستا اقدام 
به جستجو در راستای پیدایش مقتول نمودم و بعد از 
2۴ ساعت اهالی روستا موفق به کشف جسد مقتول 
که کاماًل دچار جراحت و شکستگی بوده در پایین کوه 
دخترشان  این که  گمان  به  مرحومه  خانواده  و  شدند 
کوه پرت شده بدون تشکیل پرونده  از  اثر حادثه  در 

قضایی و پزشکی اقدام به خاکسپاری نمودند.
 گفتنی است:متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شد.

فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزکوه خبر داد:

کشف راز قتل دختر ۱۹ ساله روستایی پس از ۲۱ سال

اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات شهرستان های 
استان تهران با فرماندار و اصحاب رسانه شهرستان 

فیروزکوه دیدار و گفتگو کردند.
و  مسائل  خصوص  در  دیدار  این  در  است:  گفتنی 
مشکالت حوزه خبرنگاری،چگونگی فعالیت رسانه ها، 
وجایگاه  برنقش  تاکید  و  خبرنگاران  آموزش  نحوه 
شد.  نظر  تبادل  و  بحث  جامعه  توسعه  در  رسانه 
سوی  از  حکمی  طی  نشست  این  پایان  در  همچنین 
شهرستان های  مطبوعات  خانه  مدیره  هیات  رئیس 
استان تهران محمد مرادپورعضو اصلی هیات مدیره 

رابط  عنوان  به  مجددا  جم  جام  روزنامه  وسرپرست 
خبری خانه مطبوعات استان در شهرستان فیروزکوه 

معرفی و منصوب شد.

تیم میعاد فیروزکوه موفق شد با تک گل آرمین درویشی 
در دقیقه 2۷ بازی تیم توسعه تهران را شکست و به 

مرحله حذفی مسابقات لیگ امید تهران صعود کند.
به گزارش جام جم، بهروز سیر سرپرست تیم میعاد در 
این خصوص گفت: در این بازی که سراسر هیجان بود 

یکی از دو تیم باید جواز صعود را می گرفتند.
وی با اشاره به این که تیم توسعه تهران در فصل قبل 
و در نیمه نهایی جوانان دو بر یک میعاد را شکست 
داده بود افزود: در این دیدار تیم میعاد با نمایش بازی 

مقتدرانه تر موفق به برتری شد و جواب حضور در مرحله 
حذفی لیگ امید تهران را کسب کرد.

فوتبال میعاد فیروزکوه با یک گل از سد توسعه تهران گذشت

دیدار اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات شهرستان های استان تهران با فرماندار فیروزکوه 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

فــــــــوالد دلی که آه، نرمش نكند        
یا ناله دلسوخته گرمش نكند

طوقی ز جفا فكنده بر گردن خویش       
آزار دلم، دچــار شرمش نكند

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

سه شنبه    12 بهمن  1400   شماره  6145

امام خمینی )ره(

همزمــان بــا نشســت مدیــران مراکــز رشــد و ســراهای نــوآوری و 
نماینــدگان رویــداد ملــی گام دوم واحدهــای دانشــگاه آزاد اســالمی 
اســتان تهــران، بــا حضور فریــده دوکانه ای فرد سرپرســت دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد رودهــن، محمدرضــا تنهایــی اهــری رئیــس واحــد 
آزاد  دانشــگاه  نــوآوری  ســرای  مدیــرکل  پــور  بهــزادی  فیروزکــوه، 
اســالمی، افشــاری معــاون تحقیقــات و فنــاوری و نــوآوری اســتان 
تفاهــم  پردیــس،  واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس  و  تهــران 
نامــه ای بیــن مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد رودهــن و 

مرکــز رشــد فیروزکــوه امضــا شــد.
 بــه گــزارش جــام جــم،  در ایــن جلســه، محمــد رضــا تنهایــی اهــری، 
رئیــس واحــد فیروزکــوه ضمــن امضــای تفاهــم نامــه فی مابیــن مراکز 
ــه نیــاز کشــور بــه حــل  ــا توجــه ب رشــد فیروزکــوه و رودهــن گفــت: ب
مشــکالت و معضــالت از طریــق علمــی و دانشــگاهی و همچنیــن 
کاهــش شــدید دانشــجو، رویکــرد عمومــی همــه دانشــگاه ها در 
گام دوم انقــالب بایــد مســاله محــوری و حــل مشــکالت کالن از 

ــد. ــان باش ــی و دانــش بنی ــای پژوهش روش ه
 ایــن اســتاد دانشــگاه و چهــره فرهیختــه علمــی گفــت: در گام دوم 
دانشــگاه آزاد اســالمی نیز این موضوع به خوبی دیده شــده اســت 
و امضــای تفاهم نامــه دو مرکــز رشــد واحد هــای فیروزکــوه و رودهــن 
نیــز در همیــن راســتا و بــرای توســعه شــرکت های دانش بنیــان، 
هســته ها و مجموعه هــای فــن آور بــرای تســریع و کمــک بــه تحــول 
آزاد اســالمی در گام دوم می باشــد.  ســپس بــا حضــور  دانشــگاه 
معــاون  افشــاری،  رودهــن،  واحــد  سرپرســت  فــرد ،  ای  دوکانــه 
تحقیقــات و فنــاوری و نــوآوری اســتان تهــران ، محمــد رضــا تنهایــی 
اهــری از امکانــات و زیرســاخت ها و مجموعه هــای دانــش بنیــان و 

مســتقر در واحــد رودهــن بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.

امضای تفاهم نامه بین مرکز رشد دانشگاه آزاد  فیروزکوه و رودهن

، در سالن شهید آوینی شهرستان فیروزکوه طرحی برای فردای بهتر

یم مادران و همسران شهدا در فیروزکوه برگزاری مراسم تکر

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فیروزکوه خبر داد:

تحقق ۹۷ درصدی سهمیه ایجاد اشتغال در شهرستان فیروزکوه

نمایشگاه هنرهای تجسمی بمناسبت هفته 

زن در شهرستان فیروزکوه
همســران  و  مــادران  تکریــم  مراســم 
ــتان  ــدار در شهرس ــور فرمان ــا حض ــهدا ب ش

شــد. برگــزار  فیروزکــوه 
بــه گــزارش جام جــم، بــه همــت اداره بنیــاد 
شهرســتان،  ایثارگــران  امــور  و  شــهید 
مراســم تکریــم مــادران و همســران شــهدا، 
و  فیروزکــوه  مــردم  نماینــده  حضــور  بــا 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  در  دماونــد 
مدیــر  فرمانــداری،  معاونــان  فرمانــدار، 
رفــاه  و  کار  کل  مدیــر  شــهید،  بنیــاد  کل 

اجتماعــی، شــهردار فیروزکــوه و دیگــر مســئوالن و جمعــی از خانواده هــا و مــادران معظــم شــهدای شهرســتان و 
شــد. برگــزار  )ع(  اســماعیل  امامــزاده  مقــدس  آســتان  در  شــهروندان، 

ورفــاه  کار  تعــاون،  اداره  رئیــس 
بیــان  فیروزکــوه  اجتماعــی 
نظــر  در  ســهمیه  داشــت: 
در  اشــتغال  بــرای  شــده  گرفتــه 
شهرســتان فیروزکــوه ۱۷۹۷ نفــر 
بــا  خوشــبختانه  کــه  می باشــد 
تــالش و همــکاری دســتگاه های 
اجرایــی، توانســتیم ۹۷ درصــد از 
میــزان ایجاد فرصت های شــغلی 
در شهرســتان را محقــق ســازیم.
مازیــار  جام جــم،  گــزارش  بــه 
بــه  ادامــه  در  شهرآشــوب 
در  اداره  ایــن  اقدامــات  دیگــر 
یــک ســال گذشــته اشــاره  طــی 
کانــون  تشــکیل  گفــت:  و  کــرد 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی 
صنــوف  تعاونــی  ،تشــکیل 
آالینــده، تشــکیل انجمن صنفی 
پاالیــش  و  ســاختمانی  کارگــران 

تعاونی هــای شهرســتان از جمله 
اقدامــات مهــم اداره تعــاون، کار و 
ــود. رفــاه اجتماعــی شهرســتان ب
ایــن مقــام مســئول در بخــش 
اعــالم  بــا  مصاحبــه  از  دیگــری 
ــرداری از ورزشــگاه  این کــه بهــره ب
کارگــری شهرســتان در دهــه فجــر 
بــود  نخواهــد  مقــدور  امســال 

کــرد: خاطرنشــان 
شهرســتان  کارگــری  ورزشــگاه 

ــال۸۸ کلنــگ  ــه از س ــوه ک فیروزک
تامیــن  بــا  بــود  مقــرر  شــد  زنــی 
دهــه  در  نیــاز  مــورد  اعتبــارات 
بهره بــرداری  بــه  امســال  فجــر 
برســد کــه متاســفانه بــه دلیــل 
الزم  اعتبــارات  تخصیــص  عــدم 
و بــه مــوازات آن تاخیــر در رونــد 
تکمیــل طــرح، بهره بــرداری از این 
پــروژه بــه زمــان دیگــری موکــول 

گردیــد.

همزمــان بــا فــرا رســیدن میــالد بــا ســعادت بانــوی دو عالــم حضــرت فاطمــه 
)س( و روز مــادر بــه همــت انجمــن هنرهــای تجســمی اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی شهرســتان فیروزکــوه نمایشــگاه گروهــی بــا هــدف معرفــی هنرمنــدان 
شهرســتان و جذب عالقمندان به فعالیت های هنری و کشــف اســتعداد های 
خــالق و ایجــاد انگیــزه و تحــرک و اســتمرار فعالیت هــای هنــری  در نــگار خانه مهر 
مجتمــع فرهنگــی هنــری برگــزار شــد. به همیــن گــزارش در این نمایشــگاه بیش 
ــه  ــی، فاطم ــه پازوک ــراج،  محدث ــا س ــاالرپور، بیت ــس س ــدان نرج ــر از هنرمن از ۳۰ اث
طمهاســبی، ثریــا زیــاری، ســمیرا حســینی، بهــار حســینی، پریــا یوســفی از ۳ الــی 

۹بهمــن بــرای عالقمنــدان بــه نمایــش و فــروش گذاشــته شــد.

با   ، شهرستان  زن   هفته  گرامیداشت  ستاد  توسط  ح  طر این 
)نویسنده،  انوشه  حضور  و  مردم  و  مسئوالن  خوب  استقبال 
پژوهشگر و مدرس دانشگاه(، به مناسبت گرامیداشت سالروز 
سالن  در  زن،  روز  و  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  سعادت  با  والدت 

شهید آوینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه، برگزار شد.
ایام  تبریک  با  انوشه  ابتدا  مراسم  این  در   ، جم  جام  گزارش  به 
ح این  میالد بهترین بانوی جهان، حضرت فاطمه زهرا )س(، به طر
 ، می گوییم  خالق  کسانی  چه  به  و  چیست؟  خالقیت  که  سئوال 
کسانی  افراد موفق  در دنیا  که  ادامه داد  و  کرد  آغاز  را  بحث خود 
هستند که می توانند بر محیط اطراف خود اثر بگذارند و پیشرفت 
افکاری  افراد و چنین  نیز مدیون چنین  امور  امروز بشر در همه 
مطالبی  همایش  این  در  انوشه  دکتر  گزارش  همین  به  است. 
توأم  و  ایده آل  زندگی  یک  به  رسیدن  برای  راهگشا  و  کاربردی 
و  ناب  رازهایی  و  رمز  بیان  به  و  کرد  ارائه  موفقیت  و  آرامش  با 
ساده  و  دلنشین  زبانی  با  جذاب،  و  راهبردی  دستورالعمل هایی 

برای رسیدن به فردایی بهتر پرداخت.

قسمتی  مالک  اد   نژ پرتوی  رضا  اینجانبان   می رساند  اطالع  به 
مزداران   یه  قر در  واقع  اصلی   66 سنگ  از  فرعی  ثبتی843   پالک  از 

دوستی      دهکده  مزداران  روستای  یندشت  زر فیروزکوه-   نشانی  به 
فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا  داخل  در  یم  وحر بستر  تعیین  متقاضی 
ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب  امور  اعالم  وحسب  می باشم  الذکر 
مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر بستر  تعیین  جاری  ومقررات 
مالکین  کلیه  از  لذا  می باشد  پرونده  وتکمیل  آب  امور  به  مشاعی 
مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف 
گهی امور آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه  مدت 10 روز از تاریخ انتشار آ
عدم  است  بدیهی   . نمایند  مراجعه  ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار 
مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت 
اعالمی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  ای  منطقه  آب 

برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ


