
ابــوالــقــاســم مــهــری در نشست مشترک کمیته انتخابات بــا هیات 
نظارت که به منظور بررسی لیست های پیشنهادی معتمدان هیات 
ــال انتخابات دانست و تصریح کــرد: با  اجــرایــی بــرگــزار شــد، نظارت و اجــرا را دوب

ــردم و همکاری صــادقــانــه، اعــضــای هیات های اجــرایــی و  همراهی م
4نــظــارت بــدون تــردیــد مــی تــوان شاهد بــرگــزاری انتخابات سالم بــود.
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قالیبافی؛ هنری که با بی مهری روبرو است

از سالیان دور به عنوان  که  بافی  هنر اصیل فرش 
ایران  عامل و شاخص مهم شناخت فرهنگ ملی 
کشور  اقــتــصــاد  بــر  مثبتی  ــار  ثـ آ و  مــی شــد  شناخته 
داشت چند سالی است که با مهری مسئوالن روبه 

روشده است.
کشور  در  ساله  هــزار  سه  هنر  وضعیت  متاسفانه 
فرش  تــاروپــود  بــر  مشکالت  گــره  و  نیست  خــوب 

دستباف و قالیبافان زحمتکش افتاده است.
گفتگوی  در  فـــیـــروزکـــوه  فــــرش   اتــحــادیــه  ــیــس  رئ
اختصاصی با جام جم با اشاره به وضعیت صنعت 
فرش در شهرستان اظهار داشت: این اتحادیه با ۳ 
کارگاه فعال،۱۲۰۰ قالیباف و۶۰۰ عضو فعال به مدت 
۴۰ سال است که در حوزه تولید فرش و تابلو فرش 
فعالیت دارد.  همت اهلل عشریه افزود:ازاین تعداد 
بافنده متاسفانه تنها ۲۳۰ نفر تحت پوشش بیمه 
بهانه های  بــه  هرساله  شــدگــان  بیمه  و  دارنـــد  قــرار 
رئیس  می شوند.  حــذف  بیمه  ازپــوشــش  مختلف 
اتحادیه فرش فیروزکوه با بیان این که بیمه مشوق 
خاطر  اســت  قالیبافی  شغل  بــرای  بافندگان  اصلی 
با عدم  گذشته  کرد: متاسفانه در سال های  نشان 
حمایت دولت از بیمه قالیبافی از تعداد قالیبافان 
روال  همین  اگر  و  شد  کاسته  شهرستان  در  فعال 
این  از  حــوزه  ایــن  فعاالن  اکثر  زودی  به  یابد  ادامــه 
بازار  نبود  ج خواهند شد. عشریه  ار خار کسب وک 
مناسب فروش فرش دستباف را از دیگر مشکالت 
در  فروش  بــازار  نبود  گفت:  و  کرد  عنوان  حوزه  این 
گــران  واســطــه  و  دالالن  برخی  وجـــود  و  شهرستان 
فیروزکوهی  بافندگان  ــرای  ب را  بسیاری  مشکالت 
ایجاد کرده است که علی رغم تالش و زحمات بسیار 
دالالن  جیب  به  تنها  صنعت  این  سود  قالیبافان 

افــزود:  بر قالی نزدند.  وی  گره  مــی رود که حتی یک 
متاسفانه با افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه 
ج و هزینه بافت فرش  بافنده نمی تواند از پس مخار
برآید و همین امر موجب شده ازادامــه فعالیت در 

این حوزه صرف نظر کنند.
رئیس اتحادیه فرش فیروزکوه بر افزایش پرداخت 
بیان  و  کرد  تاکید  قالیبافان  به  بهره  کم  تسهیالت 
کم  گذشته تسهیالت  از  باید بیش  داشت: دولت 
غ  بهره در اختیار قالیبافان قرار دهد تا بافندگان فار

از مشکالت به کسب و کار خود رونق دهند.
وی در پایان از یعقوبی رئیس اداره صمت و کاردگر 
کارشناس فرش  این اداره برای حمایت بی شائبه از 

صنعت قالیبافی در شهرستان تقدیر و تشکر کرد.
بافندگان  و  تولیدکنندگان  از  یکی  خمی  ادامــه  در 
صنعت  این  وضعیت  به  نیز  فیروزکوهی  کارآفرین 
سال  در  ــد:  ــادآورشـ یـ و  کـــرد  ــاره  اشــ شهرستان  در 
قالیبافان  کرونا  بیماری  وضعیت  به  توجه  با  جاری 
خویش  مــنــازل  در  انــفــرادی  ــورت  ص بــه  شهرستان 
مانع  وضعیت  این  خوشبختانه  می کنند  فعالیت 
آنــهــا نــشــده اســـت و درحــــال حاضر  ــار  کـ کــســب و 
دست های  با  ونیم  ع  وزر متری   ۶ فرش های  تخته 
به  عرضه  آمــاده  فیروزکوهی  قالیبافان  زحمتکش 
رغم  علی  متاسفانه  ــرد:  ک تصریح  وی  اســت.  بـــازار 
تــولــیــد بــا کیفیت فـــرش درشــهــرســتــان نــبــود بـــازار 
قالیبافی  بیمه  یــکــبــاره  قــطــع  و  فــــروش  مــنــاســب 
،بافندگان را بیش ازگذشته نگران آینده خود کرده و 
همین امر موجب ترک فعالیت این تولیدکنندگان 
برتر  تولیدکننده  این  اســت.  شده  دستباف  فرش 
فیروزکوهی عنوان کرد: در سال های گذشته تعداد 
۵۰ تخته فرش درماه تولید داشتیم که این میزان 

در سال جاری به ۱۰ فرش کاهش پیدا کرده است. 
دستباف  فــرش  از  استفاده  ایــن کــه  بیان  بــا  خمی 
کسب  و  تولید  رونق  همچون  بسیاری  مزیت های 
اگر دولت  تاکیدکرد:  دارد  به همراه  را  کشور  کار در 
حوزه  این  فعاالن  نکند  حمایت  اصیل  هنر  ازایــن 
ج شده  کار خــار و  کسب  این  از  ازدیگری  یکی پس 

واین صنعت درکشور از رونق خواهد افتاد.
ــرداخـــت تــســهــیــالت به  ــارآفـــریـــن  از نـــوع پـ ایـــن کـ
قالیبافان گله کرد وگفت: تسهیالت تنها در قالب 
خرید کاال از مراکز خرید در شهر تهران و بومهن در 
اختیار قالیبافان قرار می گیرد که متاسفانه همین 
امر مشکالت بسیاری را برای بافندگان فیروزکوهی 
ــت. وی در پــایــان اظــهــار امــیــدواری  ــرده اس ایــجــاد ک
کرد: با توجه وحمایت نماینده مجلس  و فرماندار 
جهادی فیروزکوه  امید می رود مشکالت این حوزه 
رفع گردد و بیش از گذشته شاهد رونق این صنعت 

گرانبها در شهرستان فیروزکوه باشیم.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه با اشاره به فرارسیدن 
هفته منابع طبیعی اظهار داشت: منابع طبیعی به عنوان بستر حیات انسان زیر 
بنای توسعه پایدار جوامع نه فقط به نسل حاضر بلکه به تمامی نسل های آینده 

کشور تعلق دارد.
منابع  و  طبیعی  عرصه های  این  افزود:  وی  قاسمی  عباس  جام جم  گزارش  به 
خدادادی تکیه گاهی مطمئن برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، بستری برای رونق 
کشاورزی، عرصه ای برای تولید چوب و زیستگاهی برای گونه های مختلف گیاهی 
و جانوری است که با حفاظت از این ذخایر ملی می توان زمینه شکوفایی اقتصاد 
برداری  بهره  و  ملی  اراضی  از  حفاظت  مسئول  مقام  این  آورد.   فراهم  را  کشور 
وظایف  مهم ترین  از   را  مردم  و  دولت  منافع  حفظ  و  ،مراتع  جنگل ها  از  صحیح 
اداره منابع طبیعی برشمرد و تاکید کرد: تحقق این مهم تنها با مشارکت مردم و 

همکاری سایر دستگاه ها درشهرستان امکان پذیر خواهد بود.
منابع  کرد:  اذعان  حاکمیتی  نهاد  این  مختلف  واحدهای  به  اشاره  با  قاسمی 
طبیعی و آبخیزداری از واحد های مختلفی نظیر واحد آبخیزداری، ممیزی، حقوقی، 
حفاظت، مرتع داری، جنگل کاری تشکیل شده است که هر یک از این بخش ها 

در احیاء وحفاظت از عرصه های منابع طبیعی نقش بسزایی دارند.
وی با اعالم این که واحد آبخیزداری با ۱۸ حوزه آبخیر یکی از موفق ترین بخش های 
باتوجه  کرد:  نشان  خاطر  است  بوده  جاری  سال  در  شهرستان  طبیعی  منابع 
سرازیر  فیروزکوه  شهر  سمت  به  روستاها  از  آب ها  روان  از  بسیاری  این که  به 
می شوند. بنابراین می توان با احداث سازه های مختلف در حوزه آبخیز خطر بروز 
سیالب را بسیار کاهش داد. قاسمی افزود: دراین راستا پروژه های آبخیزداری در 
روستاهای جلیزجند، ارو، طرود و سله بن با حجم تقریبی۲۶ مترمکعب با اعتباری 

بالغ بر ۳۱ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در سال جاری اجرایی شد.
حوزه  در  آبخیزداری  مرمت  عملیات  داد:  ادامه  فیروزکوه  طبیعی  منابع  رئیس 
گور سفید با ۱۴۱ میلیون تومان اعتبار ازمحل اعتبارات استانی و عملیات جدید 
و ۱۵۰  میلیارد   ۲ بر  بالغ  اعتباری  با  و  درصدی  فیزیکی ۵۰  پیشرفت  با  آبخیزداری 

میلیون تومان در منطقه جلیزجند و امرگ اجراشده است که ادامه عملیات 
اجرایی این پروژه به دلیل برودت هوا به سال آینده موکول گردید.

ریزی  برنامه  کمیته  در  اعتبار  ریال  میلیارد   ۳۰ کرد:  خاطرنشان  قاسمی 
شهرستان برای اجرای عملیات آبخیزداری مصوب گردید. 

آغاز عملیات بیولوژیکی )درختکاری( در هفته منابع طبیعی  از  وی در ادامه 
در  و  طبیعی  منابع  هفته  با  همزمان  داشت:  بیان  و  داد  خبر  شهرستان  در 

راستای توسعه فضای سبز در شهرستان ۵ هزار اصله نهال در سطح شهر 
فیروزکوه و در روستاهای جلیزجند، طارس، طرود غرس می شود. 

 این مقام مسئول با اعالم این که تاکنون برای ۱۳ پالک از اراضی در 
این  در  شد:  یادآور  است  شده  انجام  تداخالت  رفع  شهرستان 

راستا ۱۵ پالک دیگر پس از دریافت مصوبه کمیته ممیزی 
جهاد  اداره  به  تداخالت  رفع  فرایند  انجام  برای 

سنددار  قاسمی  گردید.   تحویل  کشاورزی 
موجب  را  اراضی  کردن 

دانست  طبیعی  منابع  عرصه های  به  وتعدی  خواری  زمین  پدیده  از  جلوگیری 
صادر  برگ  تک  سند  اراضی  از  هکتار  هزار  حدود۲۶  برای  جاری  درسال  افزود:  و 
شده است و قرارداد جدید برای ۲۴ هزار هکتار دیگر منعقد گردید. وی با بیان 
ح جامع کاداسر برای اهداف دولت برای حفظ و توسعه اراضی  این که اجرای طر
کشاورزی و مدیریت بهینه آب و خاک اجرا می گردد خاطر نشان کرد: در این راستا 
ح کاداسر  ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در کمیته برنامه ریزی استان برای اجرای پروژه طر
در شهرستان مصوب شد که پیگیری این مهم از طریق اداره کل مربوطه استانی 

محقق می گردد.
رئیس منابع طبیعی فیروزکوه با اعالم این که درسال جاری میزان وسعت اراضی 
منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه که دچار حریق شدند نسبت به مدت مشابه 
کاهش چشمگیری داشته تاکید کرد: خوشبختانه با همکاری و مشارکت مردم 
شهرستان در سال گذشته وقوع حریق از سطح ۱۷۲ هکتار اراضی منابع طبیعی 

به ۲۵ هکتار کاهش یافت.
قاسمی اذعان کرد: در حال حاضر این ارگان با دریافت ۹۴ میلیون تومان عوارض 
از مراتع شهرستان موفق به کسب رتبه برتر این حوزه در سطح استان تهران 
گردید.  وی با اشاره به برنامه ها و اهداف اداره منابع طبیعی شهرستان عنوان 
کرد: احداث مرکز منابع طبیعی و آبخیرداری شهر ارجمند در راستای پیشگیری 
از تخلفات در عرصه های منابع طبیعی، ساماندهی معادن متروکه و غیر فعال، 
با  مشترک  گشت های  برگزاری  مرتع،  و  دام  بین  مراتع  مدیریت  صحیح  اجرای 
برای  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  و  زیست  محیط  جهادکشاورزی،  ادارات 
ح، توجه  ح مرتع داری برای مراتع فاقد طر ساماندهی مراتع، انعقاد قراردادهای طر
یا  جدید  داری  مرتع  ح های  طر در  دارویی  گیاهان  استحصال  موضوع  به  جدی 
اصالح و بازنگری شده و توجه جدی به عملیات بیولوژیکی)بذر پاشی،کپه کاری 
وآبخیزداری  طبیعی  منابع  اداره  آتی  برنامه های  و  اهداف  جمله  از  درختکاری(  و 

شهرستان خواهد بود. 
پیشگیری  بر  تاکید  با  فیروزکوه  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  رئیس 
عنصر  عنوان  به  طبیعی  منابع  عرصه های  بر  تجاوز  و  تعدی  از 
مهم در حفظ و حراست از منابع ملی خاطر نشان کرد: در این 
خصوص ما به عنوان نهاد حاکمیتی تابع قانون هستیم و 
تالشمان بر این است از منافع دولت و منافع مردم صیانت 
شود. وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری جوامع 
محلی و روستایی به ویژه شوراها و دهیاری ها 
به  اقدام  از  پیش  کرد:   درخواست 
ساخت برای امر دیوارکشی، فنس 
و  استعالمات  درختکاری  کشی، 
نمایند  دریافت  را  الزم  مجوزات 
مشاهده  صورت  در  که  چرا 
متخلفان  با  تخلف  هرگونه 
صورت  قانونی  و  قاطع  برخورد 

می گیرد.

 نگاهی به اقدامات منابع طبیعی
 و  آبخیزداری فیروزکوه  
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3 فرماندار فیروزکوه در حاشیه بازدید از  یک منزل مسکونی که دچار حادثه 
زرمان در فاصله ۴۵  گفت: روستای  آتش سوزی شده بود به خبرنگاران 
روستا  این  ساکنان  فعالیت  عمده  که  است  فیروزکوه  شهر  کیلومتری 
واحد  ک  همراه  به  منزل  یک  نامشخص  دالیل  به  که  است  دامداری 

دامداری دچار آتش سوزی شد.  ابوالقاسم مهری،  افزود: در این حادثه به 
ساکنان این منزل آسیب نرسید اما ۲۵۰ راس دام سبک به همراه ۱۰ تا ۱۲ 
دام سنگین واحد دامداری که در مجاورت محل حادثه قرار داشت در این 
حادثه گسترده تلف شدند. فرماندار شهرستان فیروزکوه خاطرنشان کرد: 

در بازدید میدانی که با حضور رئیس دادگستری و عوامل امدادی و حمایتی 
انجام شد، صورتجلسه میزان خسارت این حادثه تعیین شد و مجموعه 
شهرستان و دولت در تالش هستند تا نسبت به پرداخت هزینه های این 

دامدار اقدام قابل توجهی انجام شود.
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اقتصادی
 اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه   در فیروزکوه

فرماندار فیروزکوه اعالم کرد: 
تش سوزی  تلف شدن 250 راس دام در حادثه آ

سرپرست  ــور  ــرادپـ مـ محمد 
روزنـــامـــه جـــام جــم فــیــروزکــوه 
ــیـــات مـــدیـــره خــانــه  عــضــو هـ

شهرستان های  مــطــبــوعــات 
ــد. تــایــج  ــ اســـتـــان تـــهـــران شـ
انــتــخــابــات خــانــه مطبوعات 
شهرستان های استان تهران 
کــه روز ۱۳ بهمن بــه صــورت 
الکترونیکی با مشارکت ۷۸.۶ 
درصدی اعضا برگزار شد، پس 
از گــذشــت یــک مـــاه اعـــالم و 

مدیره  هیات  جدید  اعــضــای 
و بــازرســان خــانــه مطبوعات 
استان  ایــن  شهرستان های 

مشخص شدند.
ــد  ــی بــــر  هــمــیــن اســــــــاس؛ ام
ــد شــهــاب  ــیـ یــــوزبــــاشــــی، سـ
میرشفیعی، عزیز اهلل نظری، 
تاجیک،  سمیه  عزتی،  مالک 

محمد مرادپور؛ سیده ناهید 
ــه عــنــوان  کــریــمــی کــاســوائــی ب
اعــضــای اصــلــی هــیــات مدیره 
انــتــخــاب شـــدنـــد. همچنین 
عیسی وحدت جوان، مرتضی 
جعفری قلعه باباخانی، سید 
محمد حسین موسوی، بهنام 
ژاله و علی کیوانی قمصری به 

البدل  علی  منتخبان  عنوان 
هیات مدیره معرفی شدند.

ــان خــانــه  ــ ــازرس ــ  در بــخــش ب
مــطــبــوعــات نـــیـــز؛ ذبـــیـــح اهلل 
اصغری و  محمد سرخبال به 
عنوان بازرس اصلی و محمد 
خانی غیاثوند به عنوان  بازرس 

علی البدل انتخاب شدند.

اعالم نتایج انتخابات هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات شهرستان های تهران 

مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه، تصریح 
کرد: نگاه تربیتی، عالوه بر معاونان و مربیان پرورشی، 
با  بــرخــورد  در  فرهنگیان  تمامی  کــار  سرلوحه  باید 

دانش آموزان و مخاطبان خود باشد.
فاطمه سیر، خاطر نشان کرد: هیچ اولویتی با اهمیت تر 
از موضوع تربیت در بین فرهنگیان و دانش آموزان 
نیست که در اسناد باالدستی و سیاست های ابالغی 
بــوده است.  بار ها مــورد تأکید  مقام معظم رهبری 
سیر همچنین افــزود: در کنار تربیت دانش آموزان، 
کادرسازی و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص 
به عنوان نقشه راه همه ماست که هدف غایی آن 
رسیدن به حیات طیبه و استقرار نظام تعلیم و تربیت 

اسالمی است، این سند در مقابل سند ۲۰۳۰  است 
و الزم اســت با توجه به این که ک دهــه از ابــالغ این 
سند می گذارد، بیش از پیش بدان توجه کرد. مدیر 
آمــوزش و پــرورش شهرستان فیروزکوه با اشــاره به 
ج  این که تمام فعالیت های آموزش و پرورش مستخر
شــده از هشت محور اســت، خاطرنشان کــرد: این 
هشت محور برگرفته از شش ساحت نظام تعلیم و 
تربیت است؛ بر مبنای آن اهداف خود اعم از اخالق و 
روابط اسالمی، نظام تشویق و انگیزه همکاران فرایند 
یاددهی یادگیری، راهنمایی و نظارت و ارزیابی مستمر 
را ترسیم کردیم. سیر همچنین تاکید کرد: نیاز است 
از تجربیات ارزشمند پیشکسوتان در نیل به اهداف 

بهره  گیریم؛ در کنار تالش ها و اطالعات روز همکاران 
شاغل الزم است با حضور شما بتوانیم از این تجربیات 

باارزش استفاده کنیم

ح کرد: مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه مطر

اهمیت تربیت در بین فرهنگیان و دانش آموزان

در سال های گذشته اقدامات 
خوبی در جهت ارتقای عمومی 
انجام  مهر  مسکن  ســاکــنــان 
از  تقدیر  شایسته  کــه  گــرفــت 

مسئوالن مرتبط می باشد. 
در عین حال باتوجه به این که 
اکثریت ساکنان این شهرک از 
کــارگــران زحمت کش و نیروی 

.... می باشند  کــار شرکت ها و 
شایسته  این عزیزان نیست 
از رفاه نسبی شهری برخوردار 
نباشند از جمله این نیاز های 
شــهــری مــی تــوان بــه آسفالت 
، نبود امکانات و فضای   معابر
ــرای جــوانــان  ــ ــازی مــنــاســب ب ــ ب
و نــوجــوانــان و کــودکــان، نبود 

امکانات جهت تامین نیاز های 
اولــــیــــه  از جــمــلــه خـــــــوراک و 
پوشاک، نبود وسایل عمومی 
ثابت برای عبور و مرور ساکنان، 
نکته دیگری باید به آن  توجه 
انحصاری  امــر  نمود  بیشتری 
مسکن اســت  ک بیشتر این 
شهرک را افراد خوش نشین و 

غیربومی خرید و فــروش را در 
اختیار گرفته و افراد بومی برای  
ــاره مــنــزل بــا مشکل نبود  اجــ
مسکن و قیمت های  که کارگر 
عــادی با حقوق قانون کــاری از 
عهده  آن بر نمی آید. امید به 
این که مسئوالن تدبیری برای 

این مشکالت بیندیشد.

الهام پازکی طرودی

کارشناس ارشد 
علوم سیاسی روابط 

بین الملل

دشت ناصر با مشکالت دست و پنجه نرم می کند

مدیرمنطقه برق  فیروزکوه از اجرای ۹۰ درصدی  اصالح و بهینه سازی شبکه برق 
برنامه اصالح و بهینه  گذشته  کرد: درسال  شهرستان فیروزکوه خبر داد واظهار 
آن  که برحسب  گرفت  قــرار  ارگــان خدماتی  این  کار  برق در دستور  ســازی شبکه 

شبکه کابل خود نگه دار جایگزین شبکه کابل سیمی شد.
ح در ۶ فاز با ۵۰ میلیارد ریال  به گزارش جام جم اسداهلل احمدیان افزود:  این طر
اعتبار در اکثر مناطق شهرستان اجرایی شد و در آینده نزدیک در ۸ کیلومتر باقی 
ح  مانده نیز اجرایی می شود.  این مقام مسئول با اشاره به مزایای اجرای این طر
مجدد  زنی،اصالح  شاخه  به  نیاز  عدم  برق،  کابل  سرقت  از  جلوگیری  کرد:  عنوان 
انشعابات، افزایش میزان نگهداری لوازم برقی و درن هایت حفظ اموال بیت المال 

از مهم ترین دستاورد اجرای این مهم درسطح شهرستان بوده است.
احمدیان اجرای اصالح شبکه ۲۰ کیلو ولت بر مبنای خط گرم را از دیگر اقدامات این 
ارگان برشمرد واعالم کرد: با همکاری عوامل خدمات فنی اداره برق استان تهران 
اصالح ۶۰ درصد شبکه  برمبنای خط گرم شهرستان اجرایی شد و باعقد قرارداد ۱ 

میلیارد ریالی با پیمانکار خط گرم ، اجرای ۲۰ درصد دیگر این پروژه نیز انجام شد.
ح برق رسانی به روستای سرخدشت با ۱۴ میلیارد  وی در ادامه به اجرای کامل طر
ح در اواخر سال۹۷ باخط  ریال اعتبار اشاره کرد و یادآورشد: فاز اول اجرای این طر
فشار قوی ۲۰ کیلو ولت برای معابر اصلی اجرایی شد و در فاز دوم معابر فرعی این 

روستا برق رسانی شد. 
عروس  امــارت  و  آبــاد  حسن  روستا های  به  رسانی  برق  ح  طر تکمیل  از  احمدیان 
ح ۷ کیلومتر شبکه برق فشار  پران تا ۱۵ اسفند ماه خبر داد و خاطر نشان کرد: طر
متوسط به روستای امارت عروس پران با ۳۵ خانوار وهمچنین ۲ کیلومتر ازاین 
شبکه به روستای حسن آباد با ۲۶ خانوار و با اعتباری بالغ بر۶۰ میلیارد ریال در حال 

اجراست که تا ۱۵ اسفند سال جاری به بهره برداری خواهد رسید. 

وی یادآور شد: تعهد شرکت منطقه برق فیروزکوه با اجرای ۹ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلو 
ولت به این دو روستا به پایان می رسد بنابراین ایجاد شبکه فشار ضعیف و نصب 

ترانس در این مناطق به عهده اهالی روستا خواهد بود. 
مدیر منطقه برق فیروزکوه ادامه داد: مشترکان خوش مصرف که طیف وسیعی از 
مشترکان برق را تشکیل می دهند به هر میزان که مصرف شان را کاهش دهند به 
همان میزان مورد حمایت صنعت برق قرار می گیرند. احمدیان بر ضرورت تغییر 
رویه مصرف برق مشترکان پرمصرف تاکید کرد و گفت: این دسته ازمشترکان باید 
با برنامه ریزی درست میزان مصرف خود را کاهش دهند درغیر این صورت جریمه 
خواهند شد. وی در ادامه به ارائه  خدمات شرکت توزیع برق بصورت غیر حضوری 
ح قبض سبز کلیه قبوض کاغذی  اشــاره کرد و بیان داشــت: به دنبال اجــرای طر

حذف و هیچگونه قبضی برای مشترکان صادر نخواهد شد. 
این مقام مسئول با اشاره به مزایای خدمات غیر حضوری مشترکان خاطرنشان 
ــه  ارائ افــزایــش کیفیت  ح در راســتــای حفظ محیط زیــســت،  ــرای ایــن طــر کـــرد: اجـ
این که  اعالم  با  احمدیان  می شود.  انجام  زمان  و  هزینه  در  جویی  خدمات،صرفه 
ج خواهند شد تصریح  طی دو ماه آینده کلیه چاپگرهای قبوض کاغذی از مدار خار
کرد: با توجه به دستورالعمل های ابالغی، اداره برق منطقه ای فیروزکوه به دنبال 
ح قبض سبز خواهد بود تا این مهم به بهترین شکل  رفع نواقص و ایــرادات طر
ح اپلیکیشن برق من را در راستای خدمات  در این شهرستان اجرایی گردد. وی طر
غیر حضوری و الکترونیکی مشترکان دانست و اعالم کرد: شهروندان می توانند با 
نصب این اپلیکیشن از خدماتی نظیر مشاهده آخرین قبض پرداخت، مشاهده 
حساب،درخواست  صــورت  بررسی   ، کنتور قرائت  خــوداظــهــاری  مصرف،  سابقه 
مجدد  وصــل  و  قطع  انــشــعــاب،  انــجــام  یــا  تفکیک  درخــواســت  جــدیــد،  انشعاب 

انشعاب،تغییر تعرفه و درخواست اصالح نام و دیگر خدمات بهره مند شوند.
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مدیر منطقه برق فیروزکوه اعالم کرد:

ین اقدامات شرکت  مهم تر
برق منطقه ای فیروزکوه

پرتاژ ر
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فــــــــوالد دلی که آه، نرمش نکند        
یا ناله دلسوخته گرمش نکند

طوقی ز جفا فکنده بر گردن خویش       
آزار دلم، دچــار شرمش نکند

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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شهرستان  امــورایــثــارگــران  و  شهید  بنیاد  رئیس  نیکدل  رضــا  غــالم 
فیروزکوه در گفتگوی اختصاصی با جام جم با اشاره به تقارن ۲۲ اسفند 
امور  و  شهید  بنیاد  مقدس  نهاد  تاسیس  و  شهدا  بزرگداشت  روز 
ایثارگران به فرمان معمار کبیر انقالب امام خمینی )ره( اظهار داشت: 
به دلیل تقارن فرخنده سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با 
۲۸ اسفند روز جانباز این هفته به نام هفته ایثار و شهادت نامگذاری 
ــن نــهــاد را خـــادم خــانــواده هــای شــهــدا،جــانــبــازان  ــده اســـت. وی ای ش
ایثارگران  کــرد: خــانــواده هــای شهدا و  ایــثــارگــران دانــســت و عــنــوان  و 
شمار  به  کشور  معنوی  سرمایه های  و  اسالمی  انقالب  میراث داران 

می روند و خدمت به آنها افتخاری بزرگ محسوب می شود.
ایـــن مــقــام مــســئــول تــاکــیــد کـــرد: مـــردم شهید پـــرور و والیـــت مــدار 
تعامل  با  و  بدانند  خود  از  را  شهید  بنیاد  اداره  فیروزکوه  شهرستان 
وهمکاری با این نهاد مقدس ما را در امر خدمت رسانی هرچه بهتر به 

خانواده های معزز شهدا و ایثارگران یاری دهند.
خانواده های  بــرای  پرونده  حاضر ۱۳۲  درحــال  این که  اعــالم  با  نیکدل 
کــرد:  خاطرنشان  اســت  مــوجــود  شهرستان  شهید  بنیاد  در  شهدا 
در  شهرستان  شهدای  خــانــواده هــای  از  تــعــدادی  این که  به  توجه  با 
از  براین  بنا  دارنــد  سکونت  ومــازنــدران  سمنان  همجوار  استان های 
میان ۵۰۰ شهید بزرگوار شهرستان تنها برای ۱۳۲ شهید  در اداره بنیاد 
یــادآور شد: در  انجام شده است. وی  شهید فیروزکوه پرونده سازی 
راستای خدمت رسانی به خانواده های شهدا غیر ساکن فیروزکوهی 
تعامالت و مکاتباتی با ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان های 

همجوار به منظور تسهیل روند امور اداری این بزرگوران برقرار کردیم. 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران فیروزکوه با اشاره به الکترونیکی 
شــدن پــرونــده هــای خــانــواده هــای شهدا و ایــثــارگــران اعــالم کــرد: این 
تسریع  هدف  با  الکترونیک  دولت  تحقق  راستای  در  توانست  نهاد 

اولین  جــزو  وایــثــارگــران  شهدا  خــانــواده هــای  وتکریم  پاسخگویی  در 
شهرستان های برتر استان تهران در این حوزه باشد.  نیکدل اذعان 
کرد: با حرکت در مسیرخدمات دولت الکترونیک و خدمات دهی غیر 
حضوری می توان با بهره گیری از سامانه پیامکی روند خدمت رسانی 

وی  داد.  تسهیل  شهرستان  ونــزدیــک  دور  نقاط  درتــمــام  را  مــردم  به 
ساماندهی گلزار شهدا شهرستان را از مهمترین اهداف و برنامه های 
این نهاد برشمرد و اظهار امیدواری کرد: با همکاری و تعامل اداره بنیاد 
شهید با سایر دستگاه ها به ویژه شهرداری ها، بخشداری ها، شوراها، 
دهیاری ها و همچنین همیاری امام جمعه، نماینده مجلس و فرماندار 
جهادی شهرستان به زودی شاهد ساماندهی گلزار شهدا شهرستان 
باشیم. این مقام مسئول در ادامه بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت در میان کودکان و نوجونان فیروزکوهی تاکید کرد و یادآورشد: 
در این راستا تالش کردیم تا با همکاری کانون های فرهنگی شهرستان 
برگزاری  همچنین  و  شهرستان  ایــثــارگــران  و  جانبازان  از  دعــوت  با  و 
نمایشگاه فرهنگ ایثار و شهادت را در بین این قشر آینده ساز جامعه 
خدمت  برکات  و  ارزش  به  اشــاره  با  پایان  در  نیکدل  کنیم.   نهادینه 
رسانی به خانوادهای شهدا، جانبازان وایثارگران شهرستان گفت: بنده 
زندگی  در  را  بزرگواران  این  به  برکات معنوی خدمت رسانی  به وضوح 
شخصی و کاری خود مشاهده کردم و هرگز توفیق خدمت رسانی به 

این مردم بزرگوار را با هیچ نوع فعالیتی عوض نخواهم کرد.
ایثارگران،  و  شهدا  خانواده های  از  تکریم  و  دیــدار  اســت:  ذکر  شایان 
و تجدید بیعت  امام جمعه ونماینده ولی فقیه شهرستان  با  دیــدار 
آرمان های شهدا،برگزاری مراسم زیارت شهدا و گلباران مزار شهدا  با 
دستی،شطرنج  دارت،فــوتــبــال  انــفــرادی  ورزشـــی  مسابقات  وبــرگــزاری 
،تنیس روی میز با رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله برنامه های 

اداره بنیاد شهید وامور ایثارگران در هفته پیش رو خواهد بود.

شهر  اسالمی  شــورای  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس 
شهرداری   ۱۴۰۰ بودجه  بررسی  پایانی  مراحل  از  فیروزکوه 

صحن  در  ــار فیروزکوه  ــهـ اظـ و  خـــــبـــــرداد  شـــــــورا 
بــودجــه شــهــرداری در داشـــــــــــــــــــــت:  

پیش  رو با ارسال به موقع ســــال 
کارشناسی مجموعه نــــــــــظــــــــــرات 
شهری در هفته های مـــــدیـــــریـــــت 

گــذشــتــه در 
صــــــحــــــن 
شـــورای 

اسالمی شهر با حضور شهردار و کارشناسان مرتبط بررسی 
شده و هم اکنون در مراحل نهایی برای تصویب است. 

به گزارش جام جم جالل بنار افزود: بودجه پس از تصویب 
در شورای اسالمی شهر به کمیته انطباق فرمانداری ارسال 
کار مدیریت شهری  ابالغ استانداری، در دستور  از  و پس 

فیروزکوه قرار خواهد گرفت.  
ــورای اســالمــی شهر در  بــه وظــایــف مهم شـ ــه  ادامـ بنار در 
کــرد:  با توجه به  تصویب بودجه شهرداری اشــاره و تأکید 
ج در آن، مبین سیاست ها،  این که ارقام بودجه و موارد مندر
برنامه ها و خط مشی ها می باشد بنابراین نظارت بر بودجه 
عملیات  و  وظــایــف  هــدف هــا،  نمای  تمام  آینه  عــنــوان  بــه 
شهرداری در سال پیش رو از سوی شورای اسالمی شهر 
فیروزکوه بسیار مورد تاکید است. نماینده شورای اسالمی 
تهران  اســتــان  اســالمــی  شـــورای  در  فــیــروزکــوه  شهرستان 
تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن درخواست های 

مردمی و منابع مالی پیش بینی شده، پروژه های مختلفی 
در سطح شهر با توزیع متوازن خدمات برای توجه به روند 
برنامه ریزی شده  توسعه و بهبود زیرساخت های شهری، 
که پس از ابالغ به شهرداری در سال پیش رو اجرا خواهد 
شد. بنار با تاکید بر رفع مشکالت زیرساختی مسکن مهر 
آماده  اول  فاز  صورتجلسه  کرد:  نشان  خاطر  ناصر  دشت 
سازی سایت مسکن مهر دشت ناصر در دی سال جاری 
استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  و  شهرداری  میان   

ً
رسما

مبادله شد که بر اساس این تفاهم نامه ۲۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار جهت اجرای پروژه های عمرانی در شهرک آل یاسین 
کرد: برای پروژه هایی  پیش بینی شده اســت.  وی عنوان 
و  ســازی  رو  پیاده  کشی،  جــدول  معابر،  آسفالت  همچون 
توسعه فضای سبز در دشت ناصر، اعتباری مصوب شده 
کــه پــس از ابــالغ در دســتــور کــار شــهــرداری فــیــروزکــوه قــرار 

خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه فیروزکوه بیان کرد:

2 میلیارد تومان  اعتبار برای رفع مشکالت شهرک آل یاسین 

 بنیاد شهید فیروزکوه پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی 

فرماندار اعالم کرد؛
انتخابات  بال  دو  اجرا  و  نظارت 

است

کمیته  مشترک  نشست  در  مهری  ابوالقاسم 
بررسی  منظور  به  که  نظارت  هیات  با  انتخابات 
اجرایی  هیات  معتمدان  پیشنهادی  لیست های 
برگزار شد، نظارت و اجرا را دوبال انتخابات دانست 
و تصریح کرد: با همراهی مردم و همکاری صادقانه، 
تردید  بدون  نظارت  و  اجرایی  هیات های  اعضای 

می توان شاهد برگزاری انتخابات سالم بود.
کرد:  بیان  ادامه  در  فیروزکوه  شهرستان  فرماندار 
حفظ استقالل، تعامل و همدلی و بی طرفی  عوامل 
اجرایی و هیات های نظارت مهم ترین اصل و پیش 
نیاز اساسی برای برگزاری انتخابات سالم، قانونمند، 
پرشور و با مشارکت حداکثری مردم در سال ۱۴۰۰ 
امروزه در  ایران  ادامه داد: نظام اسالمی  است.وی 
اوج عزتمندی و سرافرازی در ابعاد مختلف قرار دارد 
و همه ما به عنوان مجریان انتخابات باید نسبت به 
حساسیت و اهمیت باالی این فرآیند سیاسی در 
شرایط کنونی واقف باشیم و با تمام توان و ظرفیت 
زمینه الزم برای مشارکت و حضور پرشور مردم در 
این عرصه مهم را فراهم کنیم.  مهری گفت: یکی 
از الزامات جمهوریت نظام، نقش مردم و مشارکت 
آنان در عرصه انتخابات است، امیدواریم با تالش 
و همدلی اعضای هیات اجرایی و نظارت شهرستان 
با  و  پرشور  و  قانونمند  انتخاباتی  برگزاری  شاهد 
فیروزکوه  شهرستان  فرماندار  باشیم.  صالبت 
عوامل  همه  مسئولیت  و  نقش  کرد:  خاطرنشان 
برگزار کننده تنها آغاز و راه اندازی انتخابات نیست 
از  پس  و  اجرا  ریزی  پایه  قبل،  مقدمات  باید  بلکه 
انتخابات را نیز مدیریت و به درستی برای رسیدن به 
نتیجه مطلوب که همان برگزاری انتخابات با شکوه 

و مشارکت آحاد مختلف مردم  است، تالش کنند.

خبر

بنا  به پیشنهاد رئیس اداره 
ورزش و جوانان شهرستان 
تکواندو  هیات  به  فیروزکوه 
مسعود  بــاحــضــور  اســتــان، 
لشکری دبیر هیات تکواندو 
استان تهران مراسم معارفه 
اعتماد  اســتــاد  انــتــصــاب  و 
این  قهرمانان  و  مربیان  از 
رشته المپیکی انجام گرفت.

از  اعــتــمــاد ضمن قــدردانــی   

اداره  رئیس  اعتماد  ُحسن 
ورزش و جوانان شهرستان 
تکواندو  هیات  و  فیروزکوه 
از  گرفتن  رخصت  و  اســتــان 
ورزش  به  عالقمندان  همه 
ــول مــســاعــد  ــ ــــدو، قـ ــوان ــکــ ــ ت
جذاب  رشته  این  که  دادنــد 
شهرستان  در  را  المپیکی 
و  ــد  ــهـــت رشـ جـ در  و  ــا  ــیـ احـ
این  ورزشــکــاران  شکوفایی 

خطه از استان تهران از هیچ 
تالشی دریغ نخواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: طی 
روزهــــای آیــنــده بــا فــراخــوان 
ــان  ــتـ ــرسـ ــهـ شـ ــح  ــ ــط ــ س در 
جهت  و  آغــــاز  را  تــمــریــنــات 
تشویق و روحیه ورزشکاران 
قــهــرمــانــان  از  فــیــروزکــوهــی 
در  جـــهـــانـــی  و  الـــمـــپـــیـــکـــی 

تمرینات بهره خواهد  برد.

هیات تکواندو فیروزکوه  سکاندار خود را شناخت 

امام خمینی )ره(


