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اسرائیل  محکومیت 
در روز جهانی قدس در 
فیروزکوه شهرستان 

جمع کثیری از اهالی روستای سله بن با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در سالن  اجتماعات فرمانداری 
شهرستان  گرد هم آمدند  تا با ابوالقاسم مهری فرماندار  
شهرستان، بخشدار ارجمند، رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی، فرمانده انتظامی و ریاست  امور دام جهاد کشاورزی 
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سعید رسولی مدیر عامل شرکت راه آهن کشور به همراه ابوالقاسم مهری 
فرماندار فیروزکوه، طالبی مدیر عامل شرکت راه آهن شمال با هدف بازدید از 

ایستگاه راه آهن کبوتر دره و خطوط ریلی به دهستان حبله رود سفر کردند.
گفتنی است در این بازدید ضمن بررسی خسارت وارده بر خطوط ریلی، با حضور 

در محل وقوع سیل و توقف قطار، با دهقانان فداکار محمود آبادی دیدار و از 
آهن  آنان تقدیر و تشکر کردند. در این سفر مدیرعامل شرکت راه  فداکاری 
کشور دستور تبدیل ایستگاه راه آهن روستای محمودآباد از ایستگاه موقت به 
دائم را صادر کرد. قابل ذکر است در روزهای اخیر بارش شدید باران در حبله رود 

و منطقه محمودآباد در شهرستان فیروزکوه باعث جاری شدن سیالب شد؛ 
مردم منطقه پس از مشاهده نزدیک شدن قطار به محل سیالب، خود را در 
مسیر قطار قرار داده تا از فاجعه احتمالی پیشگیری کنند؛ با اقدام به موقع اهالی 

روستا،  لوکوموتیوران از خطر آگاه شد و قطار را متوقف کرد.

دیدار مدیرعامل راه آهن کشور با دهقانان فداکار محمودآبادی اجتماعی2
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

خبر

ح  مســکن  جزئیــات اجــرای طــر
 30 بــا  روســتایی  محرومــان 

بالعــوض  میلیــون 

در  فیروزکوه  مسکن  بنیاد  رئیس  کیانی  حسین 
گفت وگو با جام جم اظهار داشت: طیف وسیعی از 
اقشار کم درآمد روستایی و خانوار های کم بضاعت 
زیر پوشش این طرح قرار می گیرند گفت: خانه دار 
شدن اقشار کم بضاعت روستایی که شریف ترین 
اقشار جامعه ما هستند افتخاری است که نصیب 
رسیدگی  می شود،  مردم  خدمتگذاران  و  خادمان 
به امور محرومان و تالش برای ایجاد سرپناه برای 
این اقشار بخشی از آرمان های بنیاد مسکن و از 

آموزه های اصلی انقالب اسالمی است .
ح مسکن محرومین پرداخت  در قالب احداث طر
میلیون   ۵۰۰ و  بالعوض  کمک  ریال  میلیون   ۳۰۰

ریال تسهیالت کم بهره پیش بینی شده است.
ح مشموالن طر

در  غیرمقاوم  مسکونی  واحد  دارای  1-خانوارهای 
معرض خطر

2-خانوارهای محروم فاقد مسکن مناسب
پوشش  تحت  محروم  خانوارهای  تبصره1: 
در  ساکن  خانوارهای  و  حمایتی  نهادهای 
روستاهای دارای ظرفیت استقرار دائم در اولویت 

می باشند.
تبصره2: الزام به رعایت نقشه، پروانه ساختمانی و 

ساخت بنا با زیربنای حداکثر 1۰۰ مترمربع
ح منابع مالی اجرای طر

1-پرداخت تسهیالت مسکن روستایی به مبلغ 
۵۰۰ میلیون ریال با کارمزد ۵ درصد

2-پرداخت کمک بالعوض ۳۰۰ میلیون ریال
هزینه های  پرداخت  بمنظور  یالعوض  ۳-کمک 

تهیه نقشه و نظارت

ساعت  از  فیروزکوه  در  قدس  روز  خودرویی  راهپیمایی 
1۰:۳۰ صبح، با حضور مسئوالن و حضور خودجوش مردم، 
از مقابل آستان مقدس امام زاده اسماعیل )ع( تا مقابل 

شهرداری فیروزکوه برگزار شد.
به گزارش جام جم امسال، علی رغم شیوع ویروس کرونا، 
صورت  به  فیروزکوه،  شهرستان  انقالبی  و  غیور  مردم 
خودجوش، بار دیگر به صحنه آمده و با حضور در داخل 
خودروهای خود، باِر دیگر یکصدا حمایت خود را نسبت 

به مردم مظلوم فلسطین اعالم کردند.
فلسطین  مظلوم  مردم  که  کنیم  اعالم  تا  آمدیم  ما  امروز 

 حضور شما مردم عبادت است.
ً
تنها نیستند/قطعا

حجت االسالم حیدری امام جمعه فیروزکوه در راهپیمایی 
امروز  گفت:  فیروزکوه،  در  قدس  جهانی  روز  خودجوش 
برای  دنیا  خواهان  آزادی  همه  ما،  مردم  همه  حمداهلل  به 
برای  فلسطین،  دیده  ستم  و  مظلوم  مردم  از  حمایت 
همدردی با آنها و آزادی قدس شریف و برای نابودی رژیم 

غاصب صهیونیستی راهپیمایی می کنند.
افزود: درود و سالم خدا بر شما مومنین و مومنات  وی 
که با زبان روزه، با این که اعالم نشده بود که ما راهپیمایی 
ارادت  و  عشق  و  آمدید  بزرگواران  شما  اما  داریم،  مردمی 

خود را به آرمان های حضرت امام نشان دادید.
ما  کرد:  نشان  خاطر  فیروزکوه  شهرستان  جمعه  امام 
امروز آمدیم تا اعالم کنیم که مردم مظلوم فلسطین تنها 
نیستند، گرد هم جمع شدیم تا اعالم کنیم ظلم هیچ گاه 
پا برجا نمی ماند؛ ان شاءاهلل به فضل الهی و به زودی زود 
شد.   خواهد  محو  روزگار  صفحه  از  اسرائیل  غاصب  رژیم 
قطعا  داشت:  اظهار  حیدری  والمسلمین  االسالم  حجت 
امروز حضور شما مردم عبادت است، زیرا به تعبیر قرآن 
کریم هر کاری که برای حمایت از مظلوم و به خشم آوردن 

ظالمین باشد، عبادت است.

محکومیت اسرائیل در روز جهانی قدس در شهرستان فیروزکوه

اعالم لغو  یا تمدید  محدودیت های ورزشی

رئیس بیمارستان امام خمینی )ره( اعالم کرد:فرماندار خبر داد:رئیس اداره ورزش جوانان فیروزکوه بیان کرد:

بستری ۸ بیمار ایزوله تنفسی در 
بیمارستان امام خمینی )ره( فیروزکوه

خسارت 150میلیارد تومانی سیل  به  فیروزکوه
وقوع  به  ــاره  اش با  فیروزکوه  شهرستان  فرماندار 
ــزی ایــن  ــرک ســیــل در چــنــدیــن روســـتـــای بــخــش م
شهرستان اعالم کرد:  این سیل 1۵۰ میلیارد تومان 
به مسیرها، باغات، خطوط ریلی و سایر تاسیسات 

خسارت وارد کرد.
ــرد: طــی بــارنــدگــی هــای شــدیــدی که  وی تــصــریــح کـ
 در شهرستان داشتیم به اتفاق با مسئوالن 

ً
اخیرا

زده  سیل  مناطق  از  شهرستانی  و  استانی 
بازدید  کبوتر دره  حصارُبن و دره چمن و 

کردیم.
به گزارش جام جم نماینده عالی دولت 

مناطق  گفت:  فــیــروزکــوه  شهرستان  در 
بــه  چـــمـــن  دره  و  ــن  ــاربـ ــصـ حـ

ــز ســـیـــالب به  ــرریـ دلـــیـــل سـ
تا  ارتــفــاع 1۰  بستر جــاده به 
1۵ مــتــر  مــســدود شــد که 
بازگشایی  خــوشــبــخــتــانــه  
ــد هــمــچــنــیــن مــســیــر  ــ ش
کـــبـــوتـــردره هـــم بـــا کمک 
عوامل راهداری بازگشایی 

شد مهری اذعان داشت: این بحران باعث شد تا در 
توزیع اعتبارات سال 1۴۰۰ نگاه ویژه ای به طرح های 
اعتبارات  و  باشیم  داشته  شهرستان  آبــخــیــزداری 
فرماندار  دهیم.   تخصیص  حــوزه  ایــن  در  بیشتری 
فیروزکوه خاطرنشان کرد: مقرر شد در اولین جلسه 
با  مشترک  بحران  مدیریت  ستاد  و  تأمین  شــورای 
دشت  سیمین  کانال  تحویل  خصوص  در  استان 
به عروس پران با مسافت بیش از 2۵ کیلومتر از 
تولیت شرکت آب منطقه ای استان سمنان 
به استان تهران تصمیمات و تمهیدات الزم 
فیروزکوه  شهرستان  فرماندار  شــود.   اتخاذ 
راه  خصوص  در  همچنین  افـــزود:  فــیــروزکــوه 
آهــن نیز بــه دنــبــال ایــجــاد تغییر 
تولیت آن از راه آهن شمال به 
راه آهن استان تهران هستیم، 
ایجاد  ــه خــدمــات و  ــ ارائ تــا در 
مناسب  ــای  ــت ه ــاخ ــرس زی
بخصوص در مواقع بحرانی 
ــه ای  ــارچ ــپ ــک مـــدیـــریـــت ی

داشته باشیم.

فـــیـــروزکـــوه  وجــــوانــــان  ورزش  اداره  رئـــیـــس  عــلــیــپــور  ابـــوالـــفـــضـــل 
ــم از ابــــــالغ دســـتـــورالـــعـــمـــل هـــای  ــام جــ ــ ــا خـــبـــرنـــگـــار جـ ــ درگـــفـــتـــگـــو ب
ــاتــوجــه به  ــرداد و تــصــریــح کـــــرد:  ب ــبـ آتـــی خـ بــهــداشــتــی در روز هــــــای 
نــارنــجــی  بــه  از قــرمــز  ــایــی شــهــرســتــان فــیــروزکــوه  کــرون رنـــگ  تحلیل 
آیــنــده بسیار  ــای  از مــحــدودیــت هــای ورزشـــی طــی روزهــ بــرخــی   تعلیق 

محتمل است.
ابوالفضل علیپور رئیس اداره ورزش وجوانان فیروزکوه افزود: در حال 
حاضر محدودیت فعالیت اماکن ورزشی تداوم داشته و تنها فعالیت 

ورزشی  رشته های  بــاز در  فــضــای  در  کــه  همگانی 
انـــجـــام مـــی شـــود بــالمــانــع 
است.  این مقام مسئول 
ــرد: شــرایــط  ــ خــاطــرنــشــان ک
نارنجی  رنگ  در  فعالیت 
کل  اداره  ســـوی  از 
ابالغ و بعد از تایید 
ــداری بــرای  ــان ــرم ف
ــن  ــه ایـ ــ اجـــــــرا بـ
ــاع  ــ ارج اداره 

می گردد.

عبدالمجید حسینی رئیس بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان 
بیمارستان  ایــن  در  بستری  بیماران  تعداد  خصوص  در  فــیــروزکــوه، 
تصریح کرد: درحال حاضر ۸ بیمار ایزوله تنفسی در بیمارستان این 
نفر  یک  تست  تاکنون  تعداد  این  از  که  هستند  بستری  شهرستان 
مثبت قطعی اعالم شده است، دو نفر منفی و ۵ نفر در انتظار پاسخ 

هستند.
از نظر رنگ بندی شهرستان  وی در ادامه افــزود: 

نارنجی  وضعیت  در  همچنان  فــیــروزکــوه 
ایــن  در  تــغــیــیــر  و  مـــی بـــاشـــد  کـــرونـــایـــی 
رنگ بندی منوط به کاهش تعداد بستری 
شهرستان  در  کرونایی  بیماران  شدگان 

ــزار ماسک  ــ ــالم نـــرم اف ــاس اعـ ــراس و ب
پــایــان  در  حسینی  بـــود.  خــواهــد 

پروتکل های  رعایت  کــرد:  تاکید 
حضور  از  امتناع  و  بهداشتی 

در تجمعات عامل مهمی در 
این  انتقال  زنجیره  قطع 

بیماری است.

مکرم  خانواده  و  دهینی  داریــوش  آقــای  جناب  از  تا  می دانیم  فرض  برخود 
ایشان، صاحبخانه خویش به جهت رفتار شایسته و قابل تحسین آنان، به 
خصوص در شرایط کرونایی  که توجه ویژه ای به این حقیر داشته اند تقدیرو 

تشکر نمایم. از خداوند توفیق روز افزون آنان را خواهانیم .

تقدیر و تشکر 

                                                         سعید افشار وخانواده 



3 جمع کثیری از اهالی روستای سله بن با رعایت پروتکل های بهداشتی 
با  تا  آمدند   هم  گرد  شهرستان   فرمانداری  اجتماعات  سالن   در 
بنیاد  رئیس  ارجمند،  بخشدار  شهرستان،  فرماندار   مهری  ابوالقاسم 
جهاد  دام  امور  ریاست   و  انتظامی  فرمانده  اسالمی،  انقالب  مسکن 
ودغدغه های  مشکالت  خصوص  در  فیروزکوه  شهرستان  کشاورزی 

موجود گفت وگو کنند. 
به  آبرسانی  و دغدغه های مردمی در خصوص  این جلسه سواالت  در 
اراضی، دامداریها، استمالک و انتقال و اسکان اهالی  روستای سله بن 
از مهم ترین گفتگویی بود که از سوی مردم روستای سله بن  در این 
با صبوری و صعه صدر  امر   نشست بیان شد و در نتیجه مسئولین 

ضمن بررسی مشکالت مردم پاسخگوی دغدغه های آنان بودند
همچنین فرماندار شهرستان  در خصوص رفع محدودیت ایجاد شده 
از سوی سازمان نظارتی  جهت اجرای مصوبات دولت محترم  و تکمیل 
زیر ساختها و انجام امور مربوط به اسکان اهالی و انتقال آب کشاورزی 

روستای سله بن را خواستار شد.
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 اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه   در فیروزکوه

دیدار  مردمی اهالی روستای سله بن با فرماندار   فیروزکوه

خبر

واکســن  دوز  تخصیــص700 
سینوفارم به فیروزکوه

شبکه  ســرپــرســت  حــســیــنــی  عــبــدالــمــجــیــد 
بهداشت و درمان فیروزکوه در گفتگو با جام 
جم از بستری بودن ۸ بیمار در بخش ایزوله 
از  بیان داشت:  و  بیمارستان خبرداد  تنفسی 
 1 آر  سی  پی  تست  شدگان  بستری  مجموعه 
نفر مثبت ،2 نفر منفی و ۵ نفر در انتظار پاسخ 

هستند.
وی بـــا اشــــــاره بـــه تــحــلــیــل رنــــگ کــرونــایــی 
شــهــرســتــان از قــرمــز بـــه نــارنــجــی گــفــت: بی 
شکننده  بسیار  وضعیت  تغییر  ایــن  شــک 
پاسخ  انتظار  در  بیماران  و  تغییراست  وقابل 
تعیین  در  کننده ای  تعیین  نقش  می توانند 

رنگ کرونایی شهرستان داشته باشند.
 ۷۰۰ اختصاص  از  درادامــه  مسئول  مقام  این 
خبرداد  فیروزکوه  شهرستان  به  واکسن  دوز 
نفر   1۷۰ شدن  واکسینه  از  پس  کرد:  عنوان  و 
از افراد باالی ۸۰ سال در شهرستان فیروزکوه 
این  به  نیز  دیگر  سینوفارم   واکسن  دوز   ۷۰۰
داده  اختصاص  شهرستان  در  هدف  جامعه 

شد.
دوز   1۰ همچنین  کـــرد:  خاطرنشان  حسینی 
واکــســن اســتــرازنــکــا بـــرای بــیــمــاران خــاص در 

شهرستان در نظرگرفته شد.
شبکه  ســرپــرســت  حــســیــنــی  عــبــدالــمــجــیــد 
افراد  یادآورشد:  پایان  در  درمــان  و  بهداشت 
باالی ۸۰  سال می توانند با در دست داشتن 
ــه شبکه  ــن ب ــق واکــس ــزری کـــارت مــلــی بـــرای ت

بهداشت و درمان مراجعه نمایند.

همزمـان بـا هفتـه گرامیداشـت مقـام معلـم، مراسـم تجلیـل از معلمـان نمونـه منطقـه ای 
شـورای  اعضـای  و  مدیـر   ، فرمانـدار جمعـه،  امـام  حضـور  بـا  ابتدایـی،  مقطـع  در  اسـتانی  و 
شـهید  اجتماعـات  سـالن  در  ابتدایـی  مقطـع  منتخـب  معلمـان  و  مدیـران  و  معاونـان 

شـد. برگـزار  پـرورش  و  آمـوزش  اداره  سـلیمانی 
بـه گـزارش جام جـم ابوالقاسـم مهـری فرمانـدار فیروزکـوه بـا گرامیداشـت مقـام معلـم و یاد 
و خاطـره شـهید مطهـری، گفـت: الزم می دانـم بـه عنـوان فرمانـدار و رئیـس شـورای آموزش 

و پـرورش شهرسـتان از همـه معلمـان شهرسـتان قدردانـی کنـم، معلمـان مبیـن علـم و 
دانـش هسـتند و مـا امـروز از علـم و معلمـی کـه سـراپای وجـودش لبریز از دانش و انسـان  

سـازی اسـت تقدیـر می کنیـم.
ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد: اگـر کمـال معلـم نبـود، انسـان نمی توانسـت بـه فضیلت، 
حکمـت و انسـانیت دسـت یابـد، اگـر بشـر معلـم نداشـت، وضعیـت بسـیار نامطلوبـی در 

انتظـار او بـود و معلـوم نبـود تکلیـف بشـریت بـه کجـا کشـیده می شـد.
مهـری اظهـار داشـت: معلـم بـا سـالح علم به تجهیز تفکر انسـان برمی خیـزد؛ علم و دانش 
آمـوزی  بـه جامعـه علـم   آرام  بخـش جامعـه اسـت، در جوامـع پیـشِ  رو بهتریـن انسـانها 
می کننـد، موفقیـت جامعـه مـا مرهـون وجـود معلم اسـت، وظیفه می دانم بـه معلمانی که 
عمـر خـود را بـا تمـام تـوان در خدمـت اعتـالی بشـریت هسـتند ادای احتـرام کنـم. فرمانـدار 
شهرسـتان در پایـان سـخنان خـود ابـراز امیـدواری کـرد همـه آحـاد جامعـه نسـبت بـه مقام 

معلـم بیـش از پیـش قدرشـناس باشـند.
سـعادت شهرسـتان فیروزکـوه در سـال های بعـد و آینـده منـوط بـه تالش معلمـان در این 

برهـه از زمان اسـت 
حجـت االسـالم حیـدری امـام جمعـه فیروزکـوه، ضمـن گرامیداشـت مقـام معلـم، گفـت: 
درود خـدا بـر معلمانـی کـه در راه تربیـت و تعلیـم تـالش می کننـد، معلمانی که آینده کشـور 
منـوط بـه زحمـات ایشـان اسـت و شـغل انبیـا را دارنـد؛ نقـش معلمـان بـرای ترویـج علـم و 

معنویـت در جامعـه بی بدیلـی اسـت.
امـام جمعـه فیروزکـوه خاطـر نشـان کـرد: معلمـان مـا بایـد بـه خاطـر چنیـن شـغل شـریفی 
بـه خـود ببالنـد، الزم اسـت معلـم همـواره نسـبت به رشـد جامعـه و ارتقای علمـی و اخالقی 
دانش  آموزان تالش کند که سـالمت و سـعادت در هر جامعه ای بسـته به عملکرد معلم 

اسـت. حجـت االسـالم حیـدری در پایـان سـخنان خود اظهار داشـت: سـعادت شهرسـتان 
فیروزکـوه در سـالهای بعـد و آینـده منـوط بـه تـالش معلمـان در ایـن برهـه از زمـان اسـت، 
را در خـود داشـته باشـند و هـم مسـئوالن مـا و  معلمـان مـا هـم بایـد احسـاس کرامـت 

اقشـار مختلـف جامعـه تکریـم معلـم را وظیفـۀ خـود بداننـد.
در کشوِر ما، کمال انسان در تعلیم و تربیت اسالمی، رسیدن به قرب الهی است

مدیـر آمـوزش و پـرورش فیروزکـوه با عرض خیر مقدم به مسـئوالن شهرسـتان و معلمان 
حاضـر در مراسـم و قدردانـی از زحمـات فرهنگیـان سـاعی شهرسـتان گفـت: هـر کشـوری 
متناسـب بـا نظـام ارزشـی و سیاسـتهای هیئـت حاکم بـه تدوین اهداف آمـوزش و پرورش 
می پـردازد، در کشـور ایـراِن مـا کمـال انسـان در تعلیـم و تربیـت اسـالمی، رسـیدن بـه قـرب 

الهی اسـت. 
فاطمـه سـیر تصریـح کـرد: در آمـوزش و پـرورش فیروزکـوه پنـج فراینـد مدیریتـی، منطبـق 
ج از ایـن سـند اسـت کـه معلمـان مـا از هیـچ کوششـی  بـا سـند تحـول بنیادیـن و مسـتخر
در راسـتای تحقـق ایـن  اهـداف دریـغ نکردنـد، معلمانـی کـه زیبـا تریـن مظهـر خودسـازی و 

اندیشـه  ورزی هسـتند. 
ایـن مقـام مسـئول اظهـار داشـت: معلمـان، امسـال نیـز همچـون شـرایط سـال قبـل بـا 
در  تکنولـوژی  ظرفیـت  از  بهره گیـری  و  خالقیـت  بجـا،  تصمیمـات  اتخـاذ  صبـوری،  درایـت، 

آمـوزش و پـرورش را بـه سـر منـزِل خوبـی رسـاندند. آمـوزش مجـازی، جریـان 
از  پایـان سـخنان خـود و در تشـریح نحـوه تقدیـر  پـرورش فیروزکـوه در  آمـوزش و  مدیـر 
معلمـان گفـت: امسـال عـالوه بـر آییـن تقدیر از معلمـان نمونه، که با جمعیـت محدود در 
اداره آمـوزش و پـرورش در حـال انجـام اسـت، بـه صـورت تفکیکی و با رعایت شـیوه نامه ها 

در مـدارس حاضـر شـده و از زحمـات معلمـان قدردانـی خواهیـم کـرد.

معلمان نمونه فیروزکوه تجلیل شدند

شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  حسینی،  حسن  سید 
فیروزکوه در این خصوص تصریح کرد: این محفل معنوی با همکاری کانون 
برگزار  فیروزکوه  شهرستان  عمومی  کتابخانه های  اداره  و  هنرمندان  بسیج 

شد.
وی در خصوص هدف از برگزاری این برنامه بیان داشت: این محفل معنوی 
جهت  به  دینی  باورهای  تعمیق  و  قرآنی  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  هدف  با 
رعایت پروتکل های  با  از هجمه های فرهنگی  مصونیت نوجوانان و جوانان 
بهداشتی در محل مسجد جامع شهرستان بصورت مجازی از طریق برنامه 

اسکاری روم برگزار شد که با استقبال خوب عالقمندان همراه بود.

 محفل انس با قرآن کریم در   فیروزکوه

، اعضای شــورای اســالمی شــهر فیروزکــوه و جمعی از مســئوالن واحدهای  در هفته کار و کارگر با حضور شــهردار
شهرداری از زحمات کارگران حوزه خدمات شهری شهرداری، تجلیل شد.

ج شــهردار و اعضای شــورای اســالمی شــهر فیروزکوه ضمــن تقدیر  به گزارش جــام جم در ایــن مراســم  جعفر پر
از حضــور موثــر پاکبانــان در پاکســازی معابــر شــهری و 
اقدامــات اجرایــی در ســتاد مبــارزه بــا کرونا شــهرداری، 
از اهتمــام کارگــران در پیشــبرد برنامه هــای شــهرداری 
و تــالش بــرای کســب رضایــت شــهروندان و نقــش به 
سزای این عزیزان در تحقق اهداف مدنظر شهرداری و 

شورای اسالمی تقدیر نمودند.

تجلیل از کارگران شهرداری فیروزکوه در هفته کار و کارگر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

آن روز کــه عاشِق جـــمالت گشتم
دیوانــه روى بـی مثالــت گشتم

دیدم، نبود در دو جهان جز تو کسی   
بیخود شدم و غرق کمالت گشتم

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148
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رئیس اداره بهزیستی:
بیشتر تماس ها  با اورژانس های 
آزاری،  همسر  حوزه  در  اجتماعی 

کودک آزاری و خودکشی است

بهزیستی  اداره  رئــیــس  ــوزاده  ــمـ عـ اصــغــر  عــلــی 
شهرستان فیروزکوه در خصوص شناخت مردم 
با  کــرد:  تصریح  اجتماعی،  اورژانـــس  با  رابطه  در 
شهرستان  سطح  در  که  رسانی  اطــالع  به  توجه 
پخش  و  اجتماعی  پایگاه های  مــدارس،  طریق  از 
شهرستان  سطح  در  کــه  بنرهایی  و  بــروشــورهــا 
اورژانــس  به  نسبت  مــردم  شناخت  شــد،  نصب 

اجتماعی افزایش پیدا کرد.
وی در ادامه افزود: برنامه مشترکی که در هفته 
اجتماعی  اورژانـــس  و  بهزیستی  روان،  سالمت 
امر  ایــن  باعث  کــردنــد،  بــرگــزار  انتظامی  نیروی  با 
شهرستان  سطح  در  اجتماعی  اورژانــس  که  شد 
پخش  بــروشــورهــای  همچنین  شـــود؛  شناخته 
وسیعی  تبلیغات  و  دولــتــی  ــای  ــ اداره ه در  شــده 
افتاد در شناخته  اتفاق  که در سطح شهرستان 
عــمــوزاده  بــود.  موثر  اجتماعی  اورژانــــس  شــدن 
اورژانـــس  بــا  تــمــاس هــا  بیشترین  خــصــوص  در 
تماس ها  بیشترین  داشـــت:  اذعـــان  اجتماعی، 
شهرستان  سطح  در  اجتماعی  اورژانــس هــای  با 
و  آزاری  کــودک  آزاری،  همسر  حــوزه  در  فیروزکوه 
به  باتوجه  داشـــت:  بــیــان  اســـت.وی  خودکشی 
عملکرد  نتیجه  در  و  شــده  گرفته  استعالم های 
اجتماعی در حوزه خودکشی در سطح  اورژانــس 
آمــار  گذشته،  ســال هــای  بــه  نسبت  شهرستان 
چشمگیری  کــاهــش   ۹۹ ســـال  در  خــودکــشــی 
داشت:  تاکید  پایان  در  عموزاده  اســت.  داشته 
از  بعد  اجتماعی  اورژانـــس  کــه  مــشــاوره هــایــی  بــا 

تماس تلفنی انجام می دهد.

خبر

امام خمینی )ره(

در پـی بـارش بـاران  اخیـردر منطقـه حبلـه رود، کـه منجـر بـه سـیالب شـده 
بـود، بـه باغـات و محصـوالت کشـاورزی ایـن منطقـه آسـیب های زیـادی وارد 
کـرد؛ در سـاعات اولیـه وقـو پـع سـیل بـا توجـه بـه هشـدار هواشناسـی مبنـی 
محـل  در  سـرعت  بـه  شهرسـتان  بحـران  مدیریـت  سـیل،  شـدن  جـاری  بـر 

حاضـر شـدند.
تولیـدات  کـه  هسـتند  روسـتاهایی  رود  حبلـه  روسـتاهای  اسـت  گفتنـی 
، انجیـر و بـه دارند؛ انار محمود آبـاد از جمله محصوالتی  انبوهـی در حـوزه انـار
اسـت کـه صـادرات صـورت می گیـرد کـه بـا وقـوع سـیل صدمـات زیـادی بـه 

بخـش کشـاورزی ایـن منطقـه وارد شـده اسـت.
ایـوب فصاحـت رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان در بازدیـد از نقـاط 

شهرسـتان  در  فنـی  همـکاران  اسـت  الزم  داشـت:  اذعـان  دیـده،  خسـارت 
ولـی تخمیـن  اعـالم خواهـد شـد  از سـیل  ناشـی  از خسـارت  بـرآورد دقیقـی 
بسـیج  الیروبـی  بـرای  را  امکانـات  بایـد  اسـت؛  تومـان  میلیـارد   1۰۰ از  بیـش 
کنیـم و بـرآورد خسـارتی شـود تـا از منابـع مدیریـت بحـران وزارت کشـور بـرای 
تخصیـص خسـارت بـه باغداران پرداخت شـود؛ تالش داریـم امکانات جهاد 
بسـیج  کشـاورزان  و  باغـداران  خسـارت های  جبـران  بـرای  نیـز  را  کشـاورزی 
بـه  بـاره  ایـن  در  فیروزکـوه،  شهرسـتان  فرمانـدار  مهـری،  ابوالقاسـم  کنیـم. 
خبرنـگاران گفـت: سـیالب از شـب گذشـته نقـاط جنوبـی منطقـه حبلـه رود 
ریلـی  بـه مسـدود شـدن 2 نقطـه  کـه منجـر  گرفـت  فـرا  را  در بخـش مرکـزی 
ایـن  افـزود:  ادامـه  در  وی  شـد.  گرمسـار  بـه  فیروزکـوه  مسـیر  همچنیـن  و 
سـیالب خسـارتی زیـادی بـه روسـتاهای کبوتـردره، امـارت، دمـی آقـا، محمـود 
آبـاد، مشـهد و عـروس پـران وارد کـرد و مسـیرهای ایـن روسـتاها را مسـدود 
از  تـا 1۰۰ درصـد در ایـن سـیل  از ۸۰  از باغـات ایـن روسـتاها  کـرد؛ 1۰۰ هکتـار 
بیـن رفـت و همچنیـن امشـب نیـز بـار دیگـر روسـتاهای مشـهد و کالت را 

سـیل فـرا گرفـت. 
جانـی  تلفـات  فیروزکـوه  شهرسـتان  در  سـیل  وقـوع  کـرد:  تصریـح  مهـری 
سـایر  و  راه هـا  عمومـی،  تاسیسـات  بـه  زیـادی  خسـارات  امـا  نداشـت 
 ، احمـر هـالل  بحـران،  سـتاد  عملیاتـی  تیم هـای  شـد؛  وارد  زیرسـاخت ها 
راهداری و سـایر بخش ها در مناطق سـیل زده مشـغول عملیات بازگشایی 

هسـتند. مسـیرها 

سیل  بیش از 100 میلیاردتومان به روستا های منطقه  حبله رود 
خسارت وارد کرد

عضو انجمن طب سنتی در استان سمنان 
تالش  از  تــا  دانــیــم  مــی  ــرض  ف ــود  خ بــر  بدینوسیله 
خصوص   در  جنابعالی  وهــمــیــاری 
مــراجــعــه بــیــمــاران نـــزد شما بــرای 
را  وتشکر  تقدیر  کــمــال   درمــــان، 

داشته باشیم .

جناب آقای دکتر سعید مزینانیان 

کتال – ابو وپاپی از شهرستان فیروزکوه 

ضمن عرض تبریک عید سعید فطر، امید است در پناه خداوند متعال 
موفق وتندرست باشید.

به دنبال مشکالت ناشی از همه گیری ویروس کرونا ولزوم دستگیری 
از خانواده های نیازمند شهرمان امیدواریم با یاری خیرین ارجمند ، عید 
سعید فطر امسال تجلی با شکوهی از همدلی وانفاق باشد وبه یاری هم 

بتوانیم کام ایتام ونیازمندان شهرمان را شیرین نماییم.
حمایت  فیروزکوه  اداره  امداد  کمیته  حاضر  حال  در  دانید  می  آیال 

1011خانوار به تعداد 1963 نفر را برعهده دارد.
آیا می دانید از تعداد خانواده های ذکر شده تعداد 18 خانوار دارای 

بیماری صعب العالج می باشند.
آیا می دانید از تعدادخانوار ذکر شده تعداد 10 کودک مبتال به سوء 

تغذیه می باشند . 
 شما عزیزان می توانید در روز عید سعید فطر به شکرانه سالمتی خود 
وخانواده گرامیتان با پرداخت مبلغ فطریه وکفاره خود در این امر خیر 

وخداپسندانه شرکت نمایید.

کاران محترم   با آرزوی قبولی طاعات وعبادات  به خیرین ونیکو 

شماره کارت

6037-9979-5005-3026زکات فطریه عام 
6037-9979-5006-1292زکات فطریه سادات

6037-9979-5006-9568کفاره غیر عمد
6037-9979-5007-7835کفاره عمد

روابط عمومی سازمان حمل ونقل شهرداری فیروزکوه  طی اطالعیه ای  از کلیه مؤسسات و شرکت های 
دارای اساسنامه مرتبط با حمل و نقل دانش آموزان خواست با استناد به دستورالعمل های اجرایی 
تحصیلی  سال  برای  مدارس  سرویس های  ساماندهی  راستای  در  و  مدارس  سرویس  نامه  آیین 
1۴۰1-1۴۰۰، حداکثر تا تاریخ 1۴۰۰/۳/1۵ با در دست داشتن تمام مدارک شرکت ثبتی و مدارک شخصی 
مدیرعامل و هیات مدیره شرکت، به دفتر سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری به آدرس: خیابان 
اطالعات  کسب  جهت  یا  مراجعه  یک،  پالک  جانبو،  فروشگاه  جنب  ملت،  بانک  روبروی  پاسداران، 

بیشتر با شماره ۷6۴۴2۹۷6 تماس حاصل نمایند. 
بدیهی است در صورت اتمام مهلت مقرر شده، به درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ساماندهی سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1400-1401

ابوالقاسم مهری فرماندار فیروزکوه، درزی رئیس دادگستری، شهدی مدیر  با حضور  جلسه مشترکی 
شعب بانک کشاورزی استان تهران، فرازی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به منظور بررسی مشکالت 
ح ها و بهره برداران حوزه کشاورزی شهرستان در محل دادگستری شهرستان  تولیدکنندگان، مجریان طر

برگزار شد.
در این جلسه فرازی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خواستار حمایت بیشتر بانک کشاورزی از بهره 
کشاورزی  بانک  باجه  یا  شعبه  یک  احداث  خواستار  وی  شد.  شهرستان   کشاورزی  بخش  برداران 
درمنطقه زرین دشت فیروزکوه شد و خاطرنشان کرد: آن منطقه به دلیل این که قطب تولید انار و گردو 

در استان تهران به شما رمی رود، نیازمند یک شعبه یا حتی باجه است.
در پایان جلسه نیز درخصوص پرداخت تسهیالت سرمایه درگردش به بخش کشاورزی به خصوص 

محصوالت زراعی بحث و تبادل نظر شد.

 ضرورت حمایت بیشتر بانک کشاورزی
 از کشاورزان فیروزکوه


